
 
 
 

 
 

 

 

 

 ( 16نموذج رقم ) 

 (2020 /2019تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 الحاسب اآللي واستخدامه فى التخصص اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 دراسات عليا ((دبلوم الثانية  الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية من أستاذة القسم   لنظام المتبع الختيار لجنة االمتحاناتا 5

 غير متوفر         متوفر       √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ للمادة وعضو هيئة تدريس للجانب التطبيقى   عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 15  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 13  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 1 عدد                   1 عدد       13         عدد  نتيجة االمتحان  -

 قيد إيقاف                   ناجح               راسب  

النسببببة المئويبببة ج للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 ج30.76  جيد جدا                  ج7.69ممتاز  

 ج7.69  مقبول              ج53.84جيد 

 -تدريس المقرر : – 2

 الكمبيوتر التعليميى واستخدامته فى العملية التعليمية..1  الموضوعات التي تم تدريسها -

 أسس إستخدام الكمبيوتر التعليمى في العملية التعليمية  .2

 برامج الوسائط المتعددة . لى فى انتاجالحاسب اال.3

 برمجيات الوسائط المتعددة   أسس ومعايير تصميم وإنتاج.4

 –الخصبببائص والمميببب ات  –الفيبببديو التفببباعلى )المفهبببوم .5

 العيوب(.

 أسس االستخدام(. –الفيديو التفاعلى )درق االنتاج  .6

مج استخدام الحاسب اآللى وتوظيفببه فببى تصببميم وانتبباج البببرا.7

 والوسائل والتطبيقات التعليمية المختلفة .

اآللببى وتوظيفببه فببى تصببميم وانتبباج  اسببس اسببتخدام الحاسببب.8

 البرامج والوسائل والتطبيقات التعليمية المختلفة .

معايير اسببتخدام الحاسببب اآللببى وتوظيفببه فببى تصببميم وانتبباج .9

 البرامج والوسائل والتطبيقات التعليمية المختلفة .

الحاسببب اآللببى لحببل الملببكالت التعليميببة فببى سببتخدام ا-10.5

 التخصصات المختلفة.

مستحدثات تكنولوجيا التعليم واهميببة اسببتخدامها فببى العمليببة .11

 التعليمية

أسس ومعايير تصميم وانتبباج مسببتحدثات تكنولوجيببا التعلببيم .12

 فى العملية التعليمية

ظيفببه فببى أسس تصميم وانتبباج اسببتخدام الحاسببب اآللببى وتو.13

 فة .قات التعليمية المختلتصميم وانتاج البرامج والوسائل والتطبي

 توظيف الحاسب االلى فى انتاج المقررات االلكترونية.14

 توظيف الحاسب االلى فى انتاج البرامج التعليمية والتربوية .15

( ودورهببا فببي االرتقببا  2الحاسب االلى وتطبيقببات الويببب ).16

 ة بالعملية التعليمي

بببرامج الحاسببب االلببى المفيببدة فببى مجببال تقببديم العببرو  .17

 التعليمية  



 
 
 

 
 

 

 

 الحاسب االلى ودوره في إنتاج برمجيات الواقع المع ز .18

 أسس ومعايير تصميم وانتاج برمجيات الواقع المع ز .19

 توظيف الحاسب االلى فى انتاج برامج التعليم عن بعد.20

 طبيقات التعلم عن بعد أسس ومعايير تصميم وإنتاج ت.21

 ع االفتراضى توظيف الحاسب االلى فى انتاج برامج الواق.22

 استخدام الحاسب اآللى في انتاج برمجيات الوسائط المتعددة .23

 استخدام الحاسب اآللى فى انتاج االنفوجرافيك التعليمى  .24

 استخدام الحاسب اآللى فى انتاج الفيديو الديناميكي.25

 تصميم وإنتاج برمجيات الفيديو الديناميكى  ومعايير  أسس .26

 بيقىالملروع التط.27

 ج 95 ج لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

 >85         84-60          60>         مدي الت ام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

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

 تدريب عملي  اضرات نظرية     مح        أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنلطة فصلية 

 شفوي  نظري                         دريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -يس :اإلمكانات المتاحة للتدر -3

 غير متوافرة   متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة   المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستل مات والخامات -

 ديوجال    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 ج 91   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

إعتماد نظم التقويم القائم على االختبارات الموضببوعية  .1 -رر :مقترحات تحسين المق -6

 ) البوكيلت (

 ال يوجد   )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

 دريبية للطالب عقد ورش العمل الت .1

 يةدمج عدد من التقنيات التعليمية ضمن المنظومة التعليم .2

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

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

إسبببتحدار دبببرق فنيبببة 

وجية النتاج المببواد وتكنول

قنيات التعليمية  والت  

إنتاج عببدد مببن البببرامج 

نيببة التببى تسبباعد فببى التق

النهببببببو  بالعمليببببببة 

 التعليمية  

 أستاذ المادة الفصل الدراسي الثانى 

       ه عبدالحميد  رجيسري/أ. .داسم منسق المادة :  

 خ :    /    /التوقيع :                                            التاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 ( 16نموذج رقم ) 

 (2019/ 2018تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 الحاسب اآللي واستخدامه فى التخصص اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 دراسات عليا ((دبلوم الثانية  الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية من أستاذة القسم   لنظام المتبع الختيار لجنة االمتحاناتا 5

 غير متوفر         متوفر       √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ للمادة وعضو هيئة تدريس للجانب التطبيقى   عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 26  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 26  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 0 عدد           26         عدد  نتيجة االمتحان  -

 ناجح               راسب  

النسببببة المئويبببة ج للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 ج50  د جداممتاز                   جي

 مقبول              ج50جيد 

 -تدريس المقرر : – 2

 الكمبيوتر التعليميى واستخدامته فى العملية التعليمية..1  الموضوعات التي تم تدريسها -

 أسس إستخدام الكمبيوتر التعليمى في العملية التعليمية  .2

 الحاسب االلى فى انتاج برامج الوسائط المتعددة ..3

 برمجيات الوسائط المتعددة   ايير تصميم وإنتاجس ومعأس.4

 –الخصبببائص والمميببب ات  –الفيبببديو التفببباعلى )المفهبببوم .5

 العيوب(.

 أسس االستخدام(. –الفيديو التفاعلى )درق االنتاج  .6

استخدام الحاسب اآللى وتوظيفببه فببى تصببميم وانتبباج البببرامج .7

 والوسائل والتطبيقات التعليمية المختلفة .

اآللببى وتوظيفببه فببى تصببميم وانتبباج  اسببس اسببتخدام الحاسببب.8

 البرامج والوسائل والتطبيقات التعليمية المختلفة .

معايير اسببتخدام الحاسببب اآللببى وتوظيفببه فببى تصببميم وانتبباج .9

 البرامج والوسائل والتطبيقات التعليمية المختلفة .

فببى اسببتخدام الحاسببب اآللببى لحببل الملببكالت التعليميببة -10.5

 التخصصات المختلفة.

مستحدثات تكنولوجيا التعليم واهميببة اسببتخدامها فببى العمليببة .11

 التعليمية

أسس ومعايير تصميم وانتبباج مسببتحدثات تكنولوجيببا التعلببيم .12

 فى العملية التعليمية

أسس تصميم وانتبباج اسببتخدام الحاسببب اآللببى وتوظيفببه فببى .13

 فة .بيقات التعليمية المختلتصميم وانتاج البرامج والوسائل والتط

 توظيف الحاسب االلى فى انتاج المقررات االلكترونية.14

 توظيف الحاسب االلى فى انتاج البرامج التعليمية والتربوية .15

( ودورهببا فببي االرتقببا  2الحاسب االلى وتطبيقببات الويببب ).16

 بالعملية التعليمية 

قببديم العببرو  بببرامج الحاسببب االلببى المفيببدة فببى مجببال ت.17

 التعليمية  

 الحاسب االلى ودوره في إنتاج برمجيات الواقع المع ز .18



 
 
 

 
 

 

 

 أسس ومعايير تصميم وانتاج برمجيات الواقع المع ز .19

 توظيف الحاسب االلى فى انتاج برامج التعليم عن بعد.20

 أسس ومعايير تصميم وإنتاج تطبيقات التعلم عن بعد .21

 ع االفتراضى قى فى انتاج برامج الواتوظيف الحاسب االل.22

 استخدام الحاسب اآللى في انتاج برمجيات الوسائط المتعددة .23

 استخدام الحاسب اآللى فى انتاج االنفوجرافيك التعليمى  .24

 استخدام الحاسب اآللى فى انتاج الفيديو الديناميكي.25

 ميكى  أسس ومعايير تصميم وإنتاج برمجيات الفيديو الدينا.26

 بيقىالملروع التط.27

 ج 95 ج لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

 >85         84-60          60>         مدي الت ام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

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

 تدريب عملي  اضرات نظرية     مح        ليم والتعلمأساليب التع -

             دراسة حالة أنلطة فصلية 

 شفوي  نظري                         دريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 غير متوافرة   ة محدودة متوافرة بدرج متوافرة       المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستل مات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 ج 91   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

إعتماد نظم التقويم القائم على االختبارات الموضببوعية  .2 -رر :مقترحات تحسين المق -6

 ) البوكيلت (

 ال يوجد   )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

 عقد ورش العمل التدريبية للطالب  .3

 يةة ضمن المنظومة التعليمدمج عدد من التقنيات التعليمي .4

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

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

إسبببتحدار دبببرق فنيبببة 

وتكنولوجية النتاج المببواد 

 والتقنيات التعليمية  

عببدد مببن البببرامج اج  إنت

نيببة التببى تسبباعد فببى التق

النهببببببو  بالعمليببببببة 

 التعليمية  

 أستاذ المادة الفصل الدراسي الثانى 

 أحمد مصط ى كامل عصر      اسم منسق المادة :  

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 16نموذج رقم ) 



 
 
 

 
 

 

 

 (2018/ 2017تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 الحاسب اآللي واستخدامه فى التخصص اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 دراسات عليا ((الثانية  دبلوم الفرقة / المستوي 3

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

 من أستاذة القسم  لجنة ثالثية  يار لجنة االمتحاناتالنظام المتبع الخت 5

 غير متوفر         متوفر        √     نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

  وعضو هيئة تدريس للجانب التطبيقى  استاذ للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 18  ين بالمقررعدد الطالب الملتحق -

 18  ين أدوا االمتحان عدد الطالب الذ -

 0 عدد                18      عدد  نتيجة االمتحان  -

 ناجح                        راسب  

 ج94.4  ممتاز                   جيد جدا النسبة المئوية ج للناجحين دبقا للتقديرات الحاصلين عليها -

 مقبول           ج5.5جيد       

 -: تدريس المقرر – 2

الكمبيببوتر التعليميببى واسببتخدامته فببى العمليببة .1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 التعليمية .

أسس إستخدام الكمبيببوتر التعليمببى فببي العمليببة .2

 التعليمية  

الحاسبببب االلبببى فبببى انتببباج ببببرامج الوسبببائط .3

 المتعددة .

برمجيبببات  أسبببس ومعبببايير تصبببميم وإنتببباج.4

 الوسائط المتعددة  

الخصببببائص  –فيببببديو التفبببباعلى )المفهببببوم ال.5

 العيوب(. –والممي ات  

أسبببس  –الفيبببديو التفببباعلى )دبببرق االنتببباج .6

 االستخدام(.

اسببتخدام الحاسببب اآللببى وتوظيفببه فببى تصببميم .7

وانتبباج البببرامج والوسببائل والتطبيقببات التعليميببة 

 المختلفة .

اآللببى وتوظيفببه فببى  اسببس اسببتخدام الحاسببب.8

لبببرامج والوسببائل والتطبيقببات تصببميم وانتبباج ا

 التعليمية المختلفة.

معببايير اسببتخدام الحاسببب اآللببى وتوظيفببه فببى .9

تصببميم وانتبباج البببرامج والوسببائل والتطبيقببات 

 التعليمية المختلفة.

اسبببتخدام الحاسبببب اآللبببى لحبببل الملبببكالت .10

 التعليمية فى التخصصات المختلفة.

ة مسببببتحدثات تكنولوجيببببا التعلببببيم واهميبببب .11

 استخدامها فى العملية التعليمية

أسببس ومعببايير تصببميم وانتبباج مسببتحدثات .12

 تكنولوجيا التعليم فى العملية التعليمية

أسس تصميم وانتاج اسببتخدام الحاسببب اآللببى .13

وتوظيفببه فببى تصببميم وانتبباج البببرامج والوسببائل 



 
 
 

 
 

 

 

 والتطبيقات التعليمية المختلفة .

المقببررات   توظيف الحاسببب االلببى فببى انتبباج.14

 االلكترونية

توظيببف الحاسببب االلببى فببى انتبباج البببرامج .15

 التعليمية والتربوية 

( ودورهببا 2الحاسب االلى وتطبيقات الويببب ).16

 في االرتقا  بالعملية التعليمية  

برامج الحاسب االلى المفيدة فببى مجببال تقببديم .17

 العرو  التعليمية 

الحاسببب االلببى ودوره فببي إنتبباج برمجيببات .18

 الواقع المع ز 

أسس ومعايير تصميم وانتاج برمجيات الواقع .19

 المع ز 

توظيف الحاسب االلى فى انتاج برامج التعليم .20

 عن بعد

أسس ومعايير تصميم وإنتبباج تطبيقببات الببتعلم .21

 عن بعد 

 توظيف الحاسب االلى فى انتاج برامج الواقببع.22

 فتراضى اال

استخدام الحاسببب اآللببى فببي انتبباج برمجيببات .23

 الوسائط المتعددة  

اسبببببتخدام الحاسبببببب اآللبببببى فبببببى انتببببباج .24

 االنفوجرافيك التعليمى 

اسببتخدام الحاسببب اآللببى فببى انتبباج الفيببديو .25

 الديناميكي

أسبببس ومعبببايير تصبببميم وإنتببباج برمجيبببات .26

 الفيديو الديناميكى  

 يقىالملروع التطب.27

 ج 92 ج لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

 >85         84-60          60>        مدي الت ام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

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

 تدريب عملي  ة     ظريمحاضرات ن        أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنلطة فصلية 

 شفوي  نظري                         دريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

متوافرة      متببوافرة بدرجببة محببدودة    غيببر    المراجع العلمية -

 فرةمتوا

متوافرة      متببوافرة بدرجببة محببدودة    غيببر    الوسائل المعينة-

 متوافرة

متوافرة      متببوافرة بدرجببة محببدودة    غيببر    المستل مات والخامات -

 متوافرة

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 ج 94   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 عمل التدريبية للطالب ال عقد ورش .5 -مقترحات تحسين المقرر : -6

دمج عدد مببن التقنيببات التعليميببة ضببمن  .6

 المنظومة التعليمية 



 
 
 

 
 

 

 

 ال يوجد )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

إسببتحدار بببرامج إلكترونيببة وتوظيفهببا فببى  .1 ما تم تن يمق من مقترحات التطوير  ي العا  السابق -8

 مجال التخصص

التخصببص ال  عقد الدورات التدريبة فى مج .2

 الكساب الطالب المهارات الالزمة

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

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

إسبببببتخدام عبببببدد مبببببن 

التطبيىقبببات  االلكترونيبببة 

لعمليبببة ى اوتوظيفهبببا فببب 

 التعليمية  

عقد عببدد مببن ورش العمببل التدريبيببة 

لتوظيبببببف التطبيقبببببات التعليميبببببة 

 االلكترونية فى العملية التعليمية 

 أستاذ المادة الفصل الدراسي الثانى

 أحمد مصط ى كامل عصر      اسم منسق المادة :  

 /    /   التوقيع :                                            التاريخ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 ( 16نموذج رقم ) 

 (2017/ 2016تقرير مقرر دراسي )

 

 -معلومات أساسية : –أ 

 الحاسب اآللي واستخدامه فى التخصص اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 دراسات عليا ((الثانية  دبلوم الفرقة / المستوي 3

 ( عملي 2( نظري + )   2)  ةمدعدد الوحدات / الساعات المعت 4

 لجنة ثالثية من أستاذة القسم   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر       √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ للمادة وعضو هيئة تدريس للجانب التطبيقى   عدد القائمين بالتدريس 7

 -خصصة :متمعلومات  –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 15  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 13  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 0عدد                   13    عدد  نتيجة االمتحان  -

 %0راسب                   %100ناجح      

النسببببة المئويبببة ج للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 ج53.8    جيد جدا       ج7.7از   متم

 ج7.7  مقبول       ج30.7جيد    

 -تدريس المقرر : – 2

 الكمبيوتر التعليميى واستخدامته فى العملية التعليمية ..1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 أسس إستخدام الكمبيوتر التعليمى في العملية التعليمية  .2

 مج الوسائط المتعددة .راالحاسب االلى فى انتاج ب.3

 أسس ومعايير تصميم وإنتاج برمجيات الوسائط المتعددة .4

 –الخصبببائص والمميببب ات  –الفيبببديو التفببباعلى )المفهبببوم .5

 العيوب(.

 أسس االستخدام(. –الفيديو التفاعلى )درق االنتاج  .6

استخدام الحاسب اآللى وتوظيفه فى تصببميم وانتبباج البببرامج .7

 طبيقات التعليمية المختلفة .لتوالوسائل وا

اسس اسببتخدام الحاسببب اآللببى وتوظيفببه فببى تصببميم وانتبباج .8

 البرامج والوسائل والتطبيقات التعليمية المختلفة.

معايير استخدام الحاسب اآللببى وتوظيفببه فببى تصببميم وانتبباج .9

 البرامج والوسائل والتطبيقات التعليمية المختلفة.

لحببل الملببكالت التعليميببة فببى ى اسببتخدام الحاسببب اآللبب  .10

 التخصصات المختلفة.

مستحدثات تكنولوجيا التعليم واهمية استخدامها فى العمليببة   .11

 التعليمية

أسس ومعايير تصميم وانتاج مستحدثات تكنولوجيا التعلببيم   .12

 فى العملية التعليمية

أسس تصميم وانتاج استخدام الحاسب اآللببى وتوظيفببه فببى   .13

البرامج والوسائل والتطبيقات التعليميببة المختلفببة   اجتصميم وانت

. 

 توظيف الحاسب االلى فى انتاج المقررات االلكترونية .14

توظيبببف الحاسبببب االلبببى فبببى انتببباج الببببرامج التعليميبببة  .15

 والتربوية 

( ودورها فببي االرتقببا  2الحاسب االلى وتطبيقات الويب )  .16

 بالعملية التعليمية 



 
 
 

 
 

 

 

االلببى المفيببدة فببى مجببال تقببديم العببرو  ب  برامج الحاسبب   .17

 التعليمية  

 الحاسب االلى ودوره في إنتاج برمجيات الواقع المع ز  .18

 أسس ومعايير تصميم وانتاج برمجيات الواقع المع ز  .19

 توظيف الحاسب االلى فى انتاج برامج التعليم عن بعد.20

  أسس ومعايير تصميم وإنتاج تطبيقات التعلم عن بعد.21

 توظيف الحاسب االلى فى انتاج برامج الواقع االفتراضى .22

اسببتخدام الحاسببب اآللببى فببي انتبباج برمجيببات الوسببائط .23

 المتعددة 

 استخدام الحاسب اآللى فى انتاج االنفوجرافيك التعليمى  .24

 استخدام الحاسب اآللى فى انتاج الفيديو الديناميكي.25

 ت الفيديو الديناميكى  ياأسس ومعايير تصميم وإنتاج برمج.26

 الملروع التطبيقى .27

 ج 88 ج لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

 >85         84-60          60>         مدي الت ام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

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

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنلطة فصلية 

 شفوي  نظري                         دريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستل مات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 ج88    -ر:قرنتيجة تقويم الطالب للم -5

 إستحدار برامج إلكترونية وتوظيفها فى مجال التخصص (1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

عقببد الببدورات التدريبببة فببى مجببال التخصببص الكسبباب  (2

 الطالب المهارات الالزمة 

 اليوجد )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 قالساب

 اضا ة برامج الكترونية جديدة للمقرر  -1

 عقد ورش عمل   -2

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

) 

 اليوجد  

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

ة  لقتو ير نماذج الكترونية متع - المجال العملى  

 بالمادة  

 ادارة الكلية قبل تدريس المقرر 

 أحمد مصط ى كامل عصر      اسم منسق المادة :  

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /



  

  

 

 

 

 

 ( 16نموذج رقم ) 

 ( 2020 /2019تقرير مقرر دراسي ) 

 -معلومات أساسية : –أ 

 اختيار وسائل تعليمية  اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 ثانية دبلوم  الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية   متحاناتالنظام المتبع الختيار لجنة اال 5

 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 وعضو هيئة تدريس للجانب التطبيقى  استاذ المادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 15  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 13  الذين أدوا االمتحان  عدد الطالب -

         1عدد              1عدد                   13عدد   نتيجة االمتحان  -

 قيد إيقاف           راسب          ناجح            

النسببببة المئويبببة ج للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا        ج61.53ممتاز       ج15.38  

 مقبول    ج7.69جيد          ج15.38    

 -تدريس المقرر : – 2

 مفهوم الوسائل التعليمية وخصائصها ومميزاتها ومكوناتها   .1 الموضوعات التي تم تدريسها -

التطبيقببات العمليببة السببتخدامات أسببس التصببميم المختلفببة  .2

 إليضاح اتجاهات الوسائل التعليمية. 

 مفردات التصميم التعليمي وإعداد النماذج التعليمية الفاعلة. .3

نظريات ونماذج التصميم التعليمي، إلدارة التواصببل الفعببال   .4

 داخل العملية التعليمية . 

البودكاست التعليمى كوسيلة تعليمية ودوره فى إثراء عمليتببى .5

 التعليم والتعلم 

 التعلم النقال كمستحدث جديد فى تكنولوجيا التعليم .6

تبباج الوسببائل الخرائط الذهنية وكيفية توظيفها فى تصببميم وان.7

 التعليمية  

الهببولجرام كتقنيببة تكنولوجيببة ودورهببا فببى النهببو بالعمليببة .8

 التعليمية  

 تصنيف مصادر التعلم حسب الحواس، المستفيد.9

 تصنيف مصادر التعلم حسب الدور، الهدف.10

تصببنيف مصببادر الببتعلم دببر، اإلنتبباج، الخبببرة، ال ببر  .11

 ودر، العر .

 يم التعليميعناصر ومبادئ التصم.12

 الفيديو التفاعلى ودوره فى العملية التعليمية .13

 األنفوجرافك كتقنيه جديدة فى تقديم المعلومات البصرية .14

وتقنياتبببه المتعبببددة واسبببتخدامه فبببى العمليبببة  2.0الويبببب .15

 التعليمية  

 التفاعلية  2.0تقنيات الويب .16

ه فببى بيئببات الببتعلم التكيفببي  مبباهى ومببا خصائصببه وفوائببد.17

 التعلم اإللكترونية.

مستويات وأشكال التعلم التكيفي المقببدم داخببل بيئببات الببتعلم .18

 اإللكترونية  

 الوسائل التعليمية ودر، استخدامها مع الفئات الخاصة .19



  

  

 

 
 

 - 2 - 

 

 معايير تصميم الوسائل التعليمية للفئات الخاصة .20

 اسس استخدام الوسائل التعليمية للفئات الخاصة.21

 اسس ومعايير تقويم الوسائل التعليمية للفئات الخاصة .22

 أسس تصميم وإنتاج  الوسائل التعليمية الكمبيوترية  .23

 أنواع الوسائل التعليمية الكمبيوترية  .24

 معايير إنتاج الوسائل التعليمية الكمبيوترية  .25

 أسس ومعايير تقويم الوسائل التعليمية الكمبيوترية  .26

 مشروع العملىال.27

 ج 88 ج لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

  >85         84-60         60>         مدي ت طية االمتحان لموضوعات المقرر -

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 األعمال الفصلية )تذكر( :   إمتحان نهاية السنه الدراسىة

 شفوي  نظري                         دريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -:  اإلمكانات المتاحة للتدريس -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 جدال يو   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 ج 93   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

 توفير عدد من الوسائل التعليمية االلكترونية 

 

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

ذه ماان مقترحااات التطااوير اااي العااا  مااا تاام تن ياا  -8

 السابق

 

 بناء عدد من وحدات التعليم االفتراضى 

 استخدام المنصات التعليمية التشاركية

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

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

توفير نماذج   - المجال العملى  

الكترونية متعلقة 

 بالمادة  

 استاذ المادة  قبل تدريس المقرر

 

         مينا وديع جرجسد/ اسم منسق المادة :  

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
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 ( 16نموذج رقم ) 

 ( 2019/ 2018تقرير مقرر دراسي ) 

 -معلومات أساسية : –أ 

 اختيار وسائل تعليمية  اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 ثانية دبلوم  الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية   متحاناتالنظام المتبع الختيار لجنة اال 5

 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 وعضو هيئة تدريس للجانب التطبيقى  استاذ المادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 26  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 26  الذين أدوا االمتحان  عدد الطالب -

          0عدد                   26عدد   نتيجة االمتحان  -

 راسب          ناجح            

النسببببة المئويبببة ج للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا        ج26.9ممتاز       ج15.38  

 مقبول    ج11.53جيد          ج46.15    

 -تدريس المقرر : – 2

 مفهوم الوسائل التعليمية وخصائصها ومميزاتها ومكوناتها   .1 الموضوعات التي تم تدريسها -

التطبيقببات العمليببة السببتخدامات أسببس التصببميم المختلفببة  .2

 إليضاح اتجاهات الوسائل التعليمية. 

 مفردات التصميم التعليمي وإعداد النماذج التعليمية الفاعلة. .3

نظريات ونماذج التصميم التعليمي، إلدارة التواصببل الفعببال   .4

 داخل العملية التعليمية . 

البودكاست التعليمى كوسيلة تعليمية ودوره فى إثراء عمليتببى .5

 التعليم والتعلم 

 التعلم النقال كمستحدث جديد فى تكنولوجيا التعليم .6

تبباج الوسببائل الخرائط الذهنية وكيفية توظيفها فى تصببميم وان.7

 التعليمية  

الهببولجرام كتقنيببة تكنولوجيببة ودورهببا فببى النهببو بالعمليببة .8

 التعليمية  

 تصنيف مصادر التعلم حسب الحواس، المستفيد.9

 تصنيف مصادر التعلم حسب الدور، الهدف.10

تصببنيف مصببادر الببتعلم دببر، اإلنتبباج، الخبببرة، ال ببر  .11

 ودر، العر .

 يم التعليميعناصر ومبادئ التصم.12

 الفيديو التفاعلى ودوره فى العملية التعليمية .13

 األنفوجرافك كتقنيه جديدة فى تقديم المعلومات البصرية .14

وتقنياتبببه المتعبببددة واسبببتخدامه فبببى العمليبببة  2.0الويبببب .15

 التعليمية  

 التفاعلية  2.0تقنيات الويب .16

ه فببى بيئببات الببتعلم التكيفببي  مبباهى ومببا خصائصببه وفوائببد.17

 التعلم اإللكترونية.

مستويات وأشكال التعلم التكيفي المقببدم داخببل بيئببات الببتعلم .18

 اإللكترونية  

 الوسائل التعليمية ودر، استخدامها مع الفئات الخاصة .19
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 معايير تصميم الوسائل التعليمية للفئات الخاصة .20

 اسس استخدام الوسائل التعليمية للفئات الخاصة.21

 اسس ومعايير تقويم الوسائل التعليمية للفئات الخاصة .22

 أسس تصميم وإنتاج  الوسائل التعليمية الكمبيوترية  .23

 أنواع الوسائل التعليمية الكمبيوترية  .24

 معايير إنتاج الوسائل التعليمية الكمبيوترية  .25

 أسس ومعايير تقويم الوسائل التعليمية الكمبيوترية  .26

 مشروع العملىال.27

 ج 80 ج لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

  >85         84-60         60>         مدي ت طية االمتحان لموضوعات المقرر -

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 األعمال الفصلية )تذكر( :   إمتحان نهاية السنه الدراسىة

 شفوي  نظري                         دريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -:  اإلمكانات المتاحة للتدريس -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 جدال يو   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 ج 93   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

 توفير عدد من الوسائل التعليمية االلكترونية 

 

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

ذه ماان مقترحااات التطااوير اااي العااا  مااا تاام تن ياا  -8

 السابق

 

 بناء عدد من وحدات التعليم االفتراضى 

 استخدام المنصات التعليمية التشاركية

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

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

توفير نماذج   - المجال العملى  

الكترونية متعلقة 

 بالمادة  

 استاذ المادة  قبل تدريس المقرر

 

       د/ بسمة العقباوى اسم منسق المادة :  

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
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 ( 16نموذج رقم ) 

 (2018/ 2017تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 ر وسائل تعليميةاختيا  اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 ثانية دبلوم  الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 فرغير متو  متوفر               نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ المادة وعضو هيئة تدريس للجانب التطبيقى   عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 18  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 18  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

          0عدد                18عدد   نتيجة االمتحان  -

 راسب             ناجح      

النسببببة المئويبببة ج للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا        ج61.1      ممتاز     ج22.2

 جيد                   مقبول   ج16.6  

 -تدريس المقرر : – 2

 ناتها  مفهوم الوسائل التعليمية وخصائصها ومميزاتها ومكو.1 الموضوعات التي تم تدريسها -

التطبيقببات العمليببة السببتخدامات أسببس التصببميم المختلفببة .2

 إليضاح اتجاهات الوسائل التعليمية. 

 مفردات التصميم التعليمي وإعداد النماذج التعليمية الفاعلة..3

نظريات ونماذج التصميم التعليمببي، إلدارة التواصببل الفعببال .4

 داخل العملية التعليمية . 

ليمى كوسيلة تعليمية ودوره فى إثراء عمليتببى البودكاست التع.5

 التعليم والتعلم 

 التعلم النقال كمستحدث جديد فى تكنولوجيا التعليم .6

الخرائط الذهنية وكيفية توظيفها فى تصببميم وانتبباج الوسببائل .7

 التعليمية  

الهببولجرام كتقنيببة تكنولوجيببة ودورهببا فببى النهببو بالعمليببة .8

 التعليمية  

 صادر التعلم حسب الحواس، المستفيدتصنيف م.9

 تصنيف مصادر التعلم حسب الدور، الهدف.10

تصببنيف مصببادر الببتعلم دببر، اإلنتبباج، الخبببرة، ال ببر  .11

 ودر، العر .

 عناصر ومبادئ التصميم التعليمي.12

 الفيديو التفاعلى ودوره فى العملية التعليمية .13

 المعلومات البصرية األنفوجرافك كتقنيه جديدة فى تقديم .14

وتقنياتبببه المتعبببددة واسبببتخدامه فبببى العمليبببة  2.0الويبببب .15

 التعليمية  

 التفاعلية  2.0تقنيات الويب .16

الببتعلم التكيفببي  مبباهى ومببا خصائصببه وفوائببده فببى بيئببات .17

 التعلم اإللكترونية.

مستويات وأشكال التعلم التكيفي المقببدم داخببل بيئببات الببتعلم .18

 ية  اإللكترون

 الوسائل التعليمية ودر، استخدامها مع الفئات الخاصة .19
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 معايير تصميم الوسائل التعليمية للفئات الخاصة .20

 اسس استخدام الوسائل التعليمية للفئات الخاصة.21

 اسس ومعايير تقويم الوسائل التعليمية للفئات الخاصة .22

 أسس تصميم وإنتاج  الوسائل التعليمية الكمبيوترية  .23

 أنواع الوسائل التعليمية الكمبيوترية  .24

 معايير إنتاج الوسائل التعليمية الكمبيوترية  .25

 أسس ومعايير تقويم الوسائل التعليمية الكمبيوترية  .26

 المشروع العملى .27

 ج 80 قررج لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للم -

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

  >85         84-60         60>         مدي ت طية االمتحان لموضوعات المقرر -

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة             أنشطة فصلية 

 األعمال الفصلية )تذكر( :   إمتحان نهاية السنه الدراسىة

 شفوي  نظري                         دريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 رجة محدودة    غير متوافرةمتوافرة      متوافرة بد  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 ج90    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 بناء عدد من وحدات التعليم االفتراضى   -ات تحسين المقرر :مقترح -6

 استخدام المنصات التعليمية التشاركية 

 

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

مااا تاام تن يااذه ماان مقترحااات التطااوير اااي العااا   -8

 السابق

 ى االحتياجات الخاصة انتاج عدد من الوسائل التعليمية لذو

دمبببال االلعببباب التعليميبببة ضبببمن بيئبببة المنظومبببات التعليميبببة 

 االلكترونية  

 

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

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

توفير عددمن  المجال العملى  

التقنيات التعليمية  

االلكترونية التى 

ى الواقع  تقوم عل

 المعزز 

 استاذ المادة  أثناء تدريس المقرر 

 

 أحمد مصط ى كامل عصر      اسم منسق المادة :  

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
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 ( 16نموذج رقم ) 

 (2017/ 2016تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 اختيار وسائل تعليمية  اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 ثانية دبلوم  الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر    متوفر              نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ المادة وعضو هيئة تدريس للجانب التطبيقى   عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 15  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 13  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

         0عدد                   13عدد   نتيجة االمتحان  -

 راسب       ناجح              

النسببببة المئويبببة ج للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا      ج15.38ممتاز              

 مقبول   ج23.07جيد                 ج61.53  

 -تدريس المقرر : – 2

 ومميزاتها ومكوناتها  مفهوم الوسائل التعليمية وخصائصها  .1 الموضوعات التي تم تدريسها -

التطبيقببات العمليببة السببتخدامات أسببس التصببميم المختلفببة .2

 إليضاح اتجاهات الوسائل التعليمية. 

 مفردات التصميم التعليمي وإعداد النماذج التعليمية الفاعلة..3

نظريات ونماذج التصميم التعليمببي، إلدارة التواصببل الفعببال .4

 داخل العملية التعليمية . 

البودكاست التعليمى كوسيلة تعليمية ودوره فى إثراء عمليتببى .5

 التعليم والتعلم 

 التعلم النقال كمستحدث جديد فى تكنولوجيا التعليم .6

الخرائط الذهنية وكيفية توظيفها فى تصببميم وانتبباج الوسببائل .7

 التعليمية  

الهببولجرام كتقنيببة تكنولوجيببة ودورهببا فببى النهببو بالعمليببة .8

 ية  التعليم

 تصنيف مصادر التعلم حسب الحواس، المستفيد.9

 تصنيف مصادر التعلم حسب الدور، الهدف.10

تصببنيف مصببادر الببتعلم دببر، اإلنتبباج، الخبببرة، ال ببر  .11

 ودر، العر .

 عناصر ومبادئ التصميم التعليمي.12

 الفيديو التفاعلى ودوره فى العملية التعليمية .13

 ديدة فى تقديم المعلومات البصرية األنفوجرافك كتقنيه ج.14

وتقنياتبببه المتعبببددة واسبببتخدامه فبببى العمليبببة  2.0الويبببب .15

 التعليمية  

 التفاعلية  2.0تقنيات الويب .16

الببتعلم التكيفببي  مبباهى ومببا خصائصببه وفوائببده فببى بيئببات .17

 التعلم اإللكترونية.

تعلم مستويات وأشكال التعلم التكيفي المقببدم داخببل بيئببات البب .18

 اإللكترونية  

 الوسائل التعليمية ودر، استخدامها مع الفئات الخاصة .19

 معايير تصميم الوسائل التعليمية للفئات الخاصة .20
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 اسس استخدام الوسائل التعليمية للفئات الخاصة.21

 اسس ومعايير تقويم الوسائل التعليمية للفئات الخاصة .22

 التعليمية الكمبيوترية  أسس تصميم وإنتاج  الوسائل .23

 أنواع الوسائل التعليمية الكمبيوترية  .24

 معايير إنتاج الوسائل التعليمية الكمبيوترية  .25

 أسس ومعايير تقويم الوسائل التعليمية الكمبيوترية  .26

 المشروع العملى .27

 ج 80 ج لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

 >85         84-60          60>         ن بالتدريس بمحتوي المقرر مدي التزام القائمي -

  >85         84-60         60>         مدي ت طية االمتحان لموضوعات المقرر -

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 الفصلية )تذكر( :   إمتحان نهاية السنه الدراسىةاألعمال 

 شفوي  نظري                         دريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  ل المعينةالوسائ-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 ج 88   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 وسائل التعليمية لذوى االحتياجات الخاصة انتاج عدد من ال .1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

دمال االلعبباب التعليميببة ضببمن بيئببة المنظومببات التعليميببة  .2

 االلكترونية  

 

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

مااا تاام تن يااذه ماان مقترحااات التطااوير اااي العااا   -8

 السابق

 

تعليميببة اعتمببادا علببى الخامببات انتاج عدد من الوسببائل ال .1

 البيئية المتاحة 

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

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 انتاج عدد من  - المجال العملى  

لكترونية االنماذج ال

 متعلقة بالمادة  ال

  

 عضو هيئة التدريس  أثناء تدريس المقرر  

 

 

 أحمد مصط ى كامل عصر      سم منسق المادة :  ا

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 



  

 
 

 

 ( 16نموذج رقم ) 

 (2020 /2019تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة  اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 دراسات عليا ((الثانية  دبلوم الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية من أستاذة القسم   ظام المتبع الختيار لجنة االمتحاناتالن 5

 غير متوفر         √ متوفر            نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 15  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 13  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 1عدد           1عدد             13دعد نتيجة االمتحان  -

 قيد إيقاف            راسب            ناجح

النسببببة المةويبببة ج للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 ج7.69جيد جدا         ج 0ممتاز          

 ج15.38لمقبو                ج76.92جيد   

 -تدريس المقرر : – 2

 تعريفات الذكاء االصطناعي ..1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 اسس الذكاء االصطناعي ..2

 تطبيقات الذكاء االصطناعي ..3

 تقنيات الذكاء االصطناعي.4

 توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي.5

 النظم التعليمية.6

 مواصفات النظم اتعليمية.7

 وماتشبكة المعل.8

 النظم الخبيرة ..9

 فوائد النظم  الخبيرة ..10

 مشاكل النظم الخبيرة.11

 البيةات التعليمية.12

 صيانة البيةات التعليمية.13

 النظم الخبيرة ..14

 فوائد النظم  الخبيرة ..15

 مشاكل النظم الخبيرة.16

 البيةات التعليمية.17

 صيانة البيةات التعليمية.18

 ن األلى األنسا.19

 محاذير الحاسب اآللى .20

 األلعاب التعليمية.21

 المحاكاة الكمبيوترية -22.22

 أنواع المحاكاة  الكمبيوترية -23.23

 تطبيق االستراتيجيات التعليمية-24.24

 تعريفات الذكاء االصطناعي ..25

 اسس الذكاء االصطناعي ..26

 تطبيقات الذكاء االصطناعي ..27

 ج 96 تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقررج لما  -

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

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



  

 
 

 

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 شفوي  نظري                         دريقة تقويم الطالب -

               أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

متبببوافرة      متبببوافرة بدرجبببة محبببدودة    غيبببر   المراجع العلمية -

 متوافرة

متبببوافرة      متبببوافرة بدرجبببة محبببدودة    غيبببر   المعينة الوسائل-

 متوافرة

متبببوافرة      متبببوافرة بدرجبببة محبببدودة    غيبببر   المستلزمات والخامات -

 متوافرة

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 ج 93   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 ت التعليمية الذكية بناء عدد من المنظوما .1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

توظيف تطبيقات الذكاء االصببطناعى فببى العمليببة  .2

 التعليمية  

 ال يوجد   )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

إعتمببباد نظبببم التقبببويم القبببائم علبببى االختببببارات  .1

 الموضوعية ) البوكيلت (

ليببات التقنيببة القائمببة علببى الببذكاء بناء عدد مببن اال .2

 االصطناعى

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

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

المسبببةول عبببن  توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

 التنفيذ

إسبببتحدار دبببر  فنيبببة 

وتكنولوجية النتاج المببواد 

ات التعليميببة التببى والتقنيبب 

تبببدعم تطبيقبببات البببذكاء 

 االصطناعى  

إنتاج عببدد مببن البببرام  

التقنيببة التببى تسبباعد فببى 

النهببببببوم بالعمليببببببة 

 التعليمية  

 أستاذ المادة الفصل الدراسي الثانى 

 

 عبدالقادر عبدالمنعم صالح       /م.دأ.اسم منسق المادة :  

 التاريخ :    /    /     التوقيع :                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 ( 16نموذج رقم ) 

 (2019/ 2018تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة  اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 دراسات عليا ((الثانية  دبلوم الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية من أستاذة القسم   ظام المتبع الختيار لجنة االمتحاناتالن 5

 غير متوفر         √ متوفر            نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 26  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 26  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 0عدد            26عدد           نتيجة االمتحان  -

 ج0راسب         ج100ناجح      

النسببببة المةويبببة ج للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 ج38.5جيد جدا         ج61.5ممتاز          

 لجيد                مقبو          

 -تدريس المقرر : – 2

 تعريفات الذكاء االصطناعي ..1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 اسس الذكاء االصطناعي ..2

 تطبيقات الذكاء االصطناعي ..3

 تقنيات الذكاء االصطناعي.4

 توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي.5

 النظم التعليمية.6

 مواصفات النظم اتعليمية.7

 وماتشبكة المعل.8

 النظم الخبيرة ..9

 فوائد النظم  الخبيرة ..10

 مشاكل النظم الخبيرة.11

 البيةات التعليمية.12

 صيانة البيةات التعليمية.13

 النظم الخبيرة ..14

 فوائد النظم  الخبيرة ..15

 مشاكل النظم الخبيرة.16

 البيةات التعليمية.17

 صيانة البيةات التعليمية.18

 ن األلى األنسا.19

 محاذير الحاسب اآللى .20

 األلعاب التعليمية.21

 المحاكاة الكمبيوترية -22.22

 أنواع المحاكاة  الكمبيوترية -23.23

 تطبيق االستراتيجيات التعليمية-24.24

 تعريفات الذكاء االصطناعي ..25

 اسس الذكاء االصطناعي ..26

 تطبيقات الذكاء االصطناعي ..27

 ج 96 تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقررج لما  -

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

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



  

 
 

 

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 شفوي  نظري                         دريقة تقويم الطالب -

               أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

متبببوافرة      متبببوافرة بدرجبببة محبببدودة    غيبببر   المراجع العلمية -

 متوافرة

متبببوافرة      متبببوافرة بدرجبببة محبببدودة    غيبببر   المعينة الوسائل-

 متوافرة

متبببوافرة      متبببوافرة بدرجبببة محبببدودة    غيبببر   المستلزمات والخامات -

 متوافرة

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 ج 93   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 ت التعليمية الذكية بناء عدد من المنظوما .3 -مقترحات تحسين المقرر : -6

توظيف تطبيقات الذكاء االصببطناعى فببى العمليببة  .4

 التعليمية  

 ال يوجد   )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

إعتمببباد نظبببم التقبببويم القبببائم علبببى االختببببارات  .3

 الموضوعية ) البوكيلت (

ليببات التقنيببة القائمببة علببى الببذكاء بناء عدد مببن اال .4

 االصطناعى

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

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

المسبببةول عبببن  توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

 التنفيذ

إسبببتحدار دبببر  فنيبببة 

وتكنولوجية النتاج المببواد 

ات التعليميببة التببى والتقنيبب 

تبببدعم تطبيقبببات البببذكاء 

 االصطناعى  

إنتاج عببدد مببن البببرام  

التقنيببة التببى تسبباعد فببى 

النهببببببوم بالعمليببببببة 

 التعليمية  

 أستاذ المادة الفصل الدراسي الثانى 

 

 عبدالقادر عبدالمنعم صالح       اسم منسق المادة :  

 التاريخ :    /    /     التوقيع :                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 ( 16نموذج رقم ) 

 ( 2018 /2017تقرير مقرر دراسي ) 
 -معلومات أساسية : –أ 

 الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة  اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 دراسات عليا ((الثانية  دبلوم الفرقة / المستوي 3

 ( عملي2( نظري + )   2)  لمعتمدةعدد الوحدات / الساعات ا 4

 لجنة ثالثية من أستاذة القسم   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         √ متوفر            نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -:اإلحصائيات   – 1

 18 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 18  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 0عدد            18عدد           نتيجة االمتحان  -

 ج0راسب        ج100ناجح         

النسببببة المةويبببة ج للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 ج50جيد جدا          ج45.5ممتاز    

 مقبول            ج5.5د     جي

 -تدريس المقرر : – 2

 تعريفات الذكاء االصطناعي ..1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 اسس الذكاء االصطناعي ..2

 تطبيقات الذكاء االصطناعي ..3

 تقنيات الذكاء االصطناعي.4

 توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي.5

 النظم التعليمية.6

 نظم اتعليميةمواصفات ال.7

 شبكة المعلومات.8

 النظم الخبيرة ..9

 فوائد النظم  الخبيرة ..10

 مشاكل النظم الخبيرة.11

 البيةات التعليمية.12

 صيانة البيةات التعليمية.13

 النظم الخبيرة ..14

 فوائد النظم  الخبيرة ..15

 مشاكل النظم الخبيرة.16

 البيةات التعليمية.17

 بيةات التعليميةصيانة ال.18

 األنسان األلى .19

 محاذير الحاسب اآللى .20

 األلعاب التعليمية.21

 المحاكاة الكمبيوترية -22.22

 أنواع المحاكاة  الكمبيوترية -23.23

 تطبيق االستراتيجيات التعليمية-24.24

 تعريفات الذكاء االصطناعي ..25

 اسس الذكاء االصطناعي ..26

 ذكاء االصطناعي .تطبيقات ال.27

 ج 96 ج لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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



  

 
 

 

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 شفوي  نظري                         دريقة تقويم الطالب -

               أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 وافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرةمت  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 ج 93   -قرر:نتيجة تقويم الطالب للم -5

إعتمبببباد نظببببم التقببببويم القببببائم علببببى االختبببببارات  .1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 الموضوعية ) البوكيلت (

بنبباء عببدد مببن االليببات التقنيببة القائمببة علببى الببذكاء  .2

 االصطناعى 

 ال يوجد   )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ا  مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العاا  -8

 السابق

 عقد ورش العمل التدريبية للطالب  .1

دم  عدد من التقنيببات التعليميببة  القائمببة علببى الببذكاء  .2

 االصطناعى ضمن المنظومة التعليمية

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

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسةول عن التنفيذ وقيت التطوير  ت توصيف التطوير مجاالت التطوير  

إسبببتحدار دبببر  فنيبببة 

وتكنولوجية النتاج المببواد 

والتقنيببات التعليميببة التببى 

تبببدعم تطبيقبببات البببذكاء 

 االصطناعى  

إنتاج عببدد مببن البببرام  

التقنيببة التببى تسبباعد فببى 

النهببببببوم بالعمليببببببة 

 التعليمية  

 أستاذ المادة الفصل الدراسي الثانى 

 عبدالقادر عبدالمنعم صالح         اسم منسق المادة :

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 ( 16نموذج رقم ) 

 ( 2017/ 2016تقرير مقرر دراسي ) 
 -معلومات أساسية : –أ 

 الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة  اسم المقرر 1

 ا التعليم تكنولوجي  التخصص 2

 دراسات عليا ((الثانية  دبلوم الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية من أستاذة القسم   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 وفرغير مت         √ متوفر            نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 15 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 13  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 2عدد           11عدد           نتيجة االمتحان  -

 راسب        ناجح              

مةويبببة ج للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات النسببببة ال -

 الحاصلين عليها

 ج15.38جيد جدا                  0ممتاز    

       ج23.07مقبول       ج46.15جيد      

 -تدريس المقرر : – 2

 تعريفات الذكاء االصطناعي ..1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 اسس الذكاء االصطناعي ..2

 صطناعي .تطبيقات الذكاء اال.3

 تقنيات الذكاء االصطناعي.4

 توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي.5

 النظم التعليمية.6

 مواصفات النظم اتعليمية.7

 شبكة المعلومات.8

 النظم الخبيرة ..9

 فوائد النظم  الخبيرة ..10

 مشاكل النظم الخبيرة.11

 البيةات التعليمية.12

 صيانة البيةات التعليمية.13

 النظم الخبيرة ..14

 فوائد النظم  الخبيرة ..15

 مشاكل النظم الخبيرة.16

 البيةات التعليمية.17

 صيانة البيةات التعليمية.18

 األنسان األلى .19

 محاذير الحاسب اآللى .20

 األلعاب التعليمية.21

 المحاكاة الكمبيوترية -22.22

 أنواع المحاكاة  الكمبيوترية -23.23

 طبيق االستراتيجيات التعليميةت-24.24

 تعريفات الذكاء االصطناعي ..25

 اسس الذكاء االصطناعي ..26

 تطبيقات الذكاء االصطناعي ..27

 ج 93 ج لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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



  

 
 

 

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية  
 شفوي  نظري                         دريقة تقويم الطالب -

     ية          أعمال فصل   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 ة    غير متوافرةمتوافرة      متوافرة بدرجة محدود  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 ج 90   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

دمبب  عببدد مببن التقنيببات التعليميببة  القائمببة علببى الببذكاء  .2

 االصطناعى ضمن المنظومة التعليمية

 ال يوجد   )إن وجدت (الخارجيين  مالحظات المراجعين  -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

 بناء أنظمة تعليمية ذكية  .1

وضع عدد من الخطببا التطويريببة لبنبباء المسببتحدثات  .2

 التكنولوجية  

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

) 

 ال يوجد

 -اد  :خطة التطوير للمقرر للعا  الق -10

 المسةول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

إسبببتحدار دبببر  فنيبببة 

وتكنولوجية النتاج المببواد 

والتقنيببات التعليميببة التببى 

تبببدعم تطبيقبببات البببذكاء 

 االصطناعى  

إنتاج عببدد مببن البببرام  

التقنيببة التببى تسبباعد فببى 

النهببببببوم بالعمليببببببة 

 التعليمية  

 أستاذ المادة الثانى الفصل الدراسي 

 عبدالقادر عبدالمنعم صالح       اسم منسق المادة :  

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    / 



  

 

 

 

 

 ( 16نموذج رقم ) 

 (2019/2020) المواقف التعليمية تصميمتقرير مقرر  
 -معلومات أساسية : –أ 

 تصميم المواقف التعليمية  اسم المقرر 1

 والحاسب اآلليتكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 دبلوم2 الفرقة / المستوي 3

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

   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر       √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 للجانب التطبيقى  عضو هيئة تدرريس اذ المادة واست  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 15  لتحقين بالمقررعدد الطالب الم -

 13 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

     1مؤجل  عدد    2  غيابعدد           12عدد  ناجح   نتيجة االمتحان  -

 راسب       √       ناجح          √           

النسببببة المئويبببة ج للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 يد جداج  ج16.66ممتاز        ج0

 مقبول        ج41.66جيد           ج41.66  

 -تدريس المقرر : – 2

 نظريات تكنولوجيا التعليم.-1  الموضوعات التي تم تدريسها -

 لعمليات تكنولوجيا التعليم  االسس والمبادئ النظرية-2

 درائق التعليم والتعلم-3

 أساليب التعليم والتعلم -4

 طة به روني والتطبيقات المرتبمفهوم التعلم اإللكت-5

 منصات التعلم االلكترونى -6

 أسس ومعايير إستخدام تطبيقات التعلم االلكترونى-7

 أنواع تصميمات النظم التعليمية-8

 ريبى لبيئات التعلم االلكترونى التصميم التج-9

 االمشكلة والحاجات التعليمية-10

 أنواع استراتيجيات تنظيم المحتوى -11

 تصنيف درائق التعليم والتعلم -12

 خطوات التخطيط للدرس التعليمي-13

 خصائص التعلم الذاتي وقدراته -14

 خطوات إعداد السيناريو التعليمي-15

 يو التعليمى مراحل اعدا السينار-16

 مهارات االتصال الفعال-17

التصببميم التعليميببى مفهومببه واهميتببه والفببرن بينببه وبببين -18

 لتعليميالتطوير ا

مفهوم نماذج التصميم التعليميى واألشكال المختلفة لتصميم -19

 هذه النماذج 

 عالقة التصميم التعليمي بتكنولوجيا التعليم.-20

 .نظريات التصميم التعليمي-21

 نماذج التصميم التعليمي.-22

 مراحل تصميم الموقف التعليمي  .-23

 مرحلة التحليل-24

 مرحلة التصميم-25

 مرحلة التطوير-26

 مرحلة التقويم-27



  

 

 

 

 - 2 - 

 

 ج 95 ج لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 تدريب عملي    √محاضرات نظرية     √      أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة             أنشطة فصلية           

 اعمال نصف الفصل الدراسي.األعمال الفصلية )تذكر( :   

 نظري                  شفوي     √    دريقة تقويم الطالب -

 عملي   أعمال فصلية             √   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√  المراجع العلمية -

 ة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرةمتوافر√  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√  المستلزمات والخامات -

 ال توجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 ج 85   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 البحثية االكتشافية اتاحة الفرصة للطالب الجراء الرحالت  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

  توفير عدد من التقنيات التعليمية االفتراضية -2

 لخارجيينت للمراجعيين اال توجد مالحظا )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  اا  العااا   -8

 السابق

 اضافة برامج الكترونية جديدة للمقرر  -1

كيفية بناء وتصميم المواقببف عقد ورش عمل تدريبية حول   -2

 التعليمية  

إعتماد نظام التقببوبم علببى الفهببم مببن خببالل نظببام البوكليبب    -3

 الكامل

)مببا هببي و ن مقترحااات مااا لاام يااتم تن ياامق ماا  -9

 (األسباب
 تم تنفيذ جميع المقترحات -

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسئول عن التن يم وير  توقيت التط توصيف التطوير مجاالت التطوير  

تببوفير وصببول الطببالب  المجال العملى 

الببى عببدد مببن منصببات 

 التعلم االلكترونى  

  

 لمادة استاذ ا تدريس المقرر اثناء  

 العقباويبسمه عبدالمحسن اسم منسق المادة :  د/ 

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 - 3 - 

 

 ( 16نموذج رقم ) 

 (2018/2019) المواقف التعليمية تصميمتقرير مقرر  
 -معلومات أساسية : –أ 

 تصميم المواقف التعليمية  اسم المقرر 1

 والحاسب اآلليتكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 دبلوم2 الفرقة / المستوي 3

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

   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر       √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 للجانب التطبيقى  عضو هيئة تدرريس اذ المادة واست  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 26  لتحقين بالمقررعدد الطالب الم -

 26 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

         1عدد راسب            25عدد  ناجح   نتيجة االمتحان  -

 راسب       √ناجح              √           

النسببببة المئويبببة ج للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 يد جداج        ج42.3ممتاز        ج15.38

 مقبول        ج15.38جيد           ج23.07  

 -تدريس المقرر : – 2

 نظريات تكنولوجيا التعليم.-1  الموضوعات التي تم تدريسها -

 لعمليات تكنولوجيا التعليم  االسس والمبادئ النظرية-2

 درائق التعليم والتعلم-3

 أساليب التعليم والتعلم -4

 طة به روني والتطبيقات المرتبمفهوم التعلم اإللكت-5

 منصات التعلم االلكترونى -6

 أسس ومعايير إستخدام تطبيقات التعلم االلكترونى-7

 أنواع تصميمات النظم التعليمية-8

 ريبى لبيئات التعلم االلكترونى التصميم التج-9

 االمشكلة والحاجات التعليمية-10

 أنواع استراتيجيات تنظيم المحتوى -11

 تصنيف درائق التعليم والتعلم -12

 خطوات التخطيط للدرس التعليمي-13

 خصائص التعلم الذاتي وقدراته -14

 خطوات إعداد السيناريو التعليمي-15

 يو التعليمى مراحل اعدا السينار-16

 مهارات االتصال الفعال-17

التصببميم التعليميببى مفهومببه واهميتببه والفببرن بينببه وبببين -18

 لتعليميالتطوير ا

مفهوم نماذج التصميم التعليميى واألشكال المختلفة لتصميم -19

 هذه النماذج 

 عالقة التصميم التعليمي بتكنولوجيا التعليم.-20

 .نظريات التصميم التعليمي-21

 نماذج التصميم التعليمي.-22

 مراحل تصميم الموقف التعليمي  .-23

 مرحلة التحليل-24

 مرحلة التصميم-25

 مرحلة التطوير-26

 مرحلة التقويم-27



  

 

 

 

 - 4 - 

 

 ج 95 ج لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 تدريب عملي    √محاضرات نظرية     √      أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة             أنشطة فصلية           

 اعمال نصف الفصل الدراسي.األعمال الفصلية )تذكر( :   

 نظري                  شفوي     √    دريقة تقويم الطالب -

 عملي   أعمال فصلية             √   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√  المراجع العلمية -

 ة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرةمتوافر√  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√  المستلزمات والخامات -

 ال توجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 ج 85   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 البحثية االكتشافية اتاحة الفرصة للطالب الجراء الرحالت  -3 -مقترحات تحسين المقرر : -6

  توفير عدد من التقنيات التعليمية االفتراضية -4

 لخارجيينت للمراجعيين اال توجد مالحظا )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  اا  العااا   -8

 السابق

 اضافة برامج الكترونية جديدة للمقرر  -3

كيفية بناء وتصميم المواقببف عقد ورش عمل تدريبية حول   -4

 التعليمية  

إعتماد نظام التقببوبم علببى الفهببم مببن خببالل نظببام البوكليبب    -3

 الكامل

)مببا هببي و ن مقترحااات مااا لاام يااتم تن ياامق ماا  -9

 (األسباب
 تم تنفيذ جميع المقترحات -

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسئول عن التن يم وير  توقيت التط توصيف التطوير مجاالت التطوير  

تببوفير وصببول الطببالب  المجال العملى 

الببى عببدد مببن منصببات 

 التعلم االلكترونى  

  

 لمادة استاذ ا تدريس المقرر اثناء  

 اسم منسق المادة :  د/ أحمد فخري

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 



  

 

 

 

 - 5 - 

 

 ( 16نموذج رقم ) 

 ( 2017/2018قرير مقرر مدخل إلى تكنولوجيا التعليم )ت

 -معلومات أساسية : –أ 

 تصميم المواقف التعليمية  اسم المقرر 1

 يا التعليم والحاسب اآلليولوجتكن  التخصص 2

 دبلوم2 المستوي الفرقة / 3

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

   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر       √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 للجانب التطبيقى استاذ المادة وعضو هيئة تدرريس بالتدريسعدد القائمين  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 18  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 18 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

          0عدد راسب           18عدد  ناجح   نتيجة االمتحان  -

 راسب       √      ناجح        √           

ج للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  النسببببة المئويبببة -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا      ج61.1ممتاز           ج5.5

 مقبول       ج11.1    جيد         ج22.2

 -تدريس المقرر : – 2

 نظريات تكنولوجيا التعليم.-11  الموضوعات التي تم تدريسها -

 لوجيا التعليم لنظرية لعمليات تكنواالسس والمبادئ ا-2

 درائق التعليم والتعلم-3

 أساليب التعليم والتعلم -4

 مفهوم التعلم اإللكتروني والتطبيقات المرتبطة به -5

 منصات التعلم االلكترونى -6

 أسس ومعايير إستخدام تطبيقات التعلم االلكترونى-7

 أنواع تصميمات النظم التعليمية-8

 ى لبيئات التعلم االلكترونى م التجريبالتصمي-9

 االمشكلة والحاجات التعليمية-10

 أنواع استراتيجيات تنظيم المحتوى -11

 تصنيف درائق التعليم والتعلم -12

 خطوات التخطيط للدرس التعليمي-13

 خصائص التعلم الذاتي وقدراته -14

 خطوات إعداد السيناريو التعليمي-15

 ى لسيناريو التعليممراحل اعدا ا-16

 ل الفعالمهارات االتصا-17

التصببميم التعليميببى مفهومببه واهميتببه والفببرن بينببه وبببين -18

 التطوير التعليمي

مفهوم نماذج التصميم التعليميى واألشكال المختلفة لتصميم -19

 هذه النماذج 

 عالقة التصميم التعليمي بتكنولوجيا التعليم.-20

 تعليمي.نظريات التصميم ال-21

 نماذج التصميم التعليمي.-22

 مراحل تصميم الموقف التعليمي  .-23

 مرحلة التحليل-24

 مرحلة التصميم-25

 مرحلة التطوير-26

  مرحلة التقويم-27



  

 

 

 

 - 6 - 

 

 ج 85 ج لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 تدريب عملي    √محاضرات نظرية     √      أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة             أنشطة فصلية           

 األعمال الفصلية )تذكر( :   اعمال نصف الفصل الدراسي.

 نظري                  شفوي     √    ريقة تقويم الطالبد -

 أعمال فصلية             عملي   √   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√  المراجع العلمية -

 غير متوافرة  متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة  √  ئل المعينةالوسا-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√  المستلزمات والخامات -

 ال توجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 ج 85   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 نية جديدة للمقرر اضافة برامج الكترو -5 -مقترحات تحسين المقرر : -6

ة بناء وتصميم المواقببف تدريبية حول كيفي  عقد ورش عمل -6

 التعليمية  

إعتماد نظام التقببوبم علببى الفهببم مببن خببالل نظببام البوكليبب    -3

 الكامل

 ال توجد مالحظات للمراجعيين الخارجيين )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

 اا  العااا   مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير -8

 السابق

صببل اليببه مببن معببايير تصببميم مراعبباة توفيببف مببا تببم التو -2

 الموقف التعليمى الجيد فى حل المشكالت التعليمية

 استخدام إمكانيات الويب فى تصميم المواقف التعليمة -3

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

) 

ل نظببام البوكليبب  إعتماد نظام التقببوبم علببى الفهببم مببن خببال  -1

 الكامل

-  

 -مقرر للعا  القاد  :خطة التطوير لل -10

 المسئول عن التنفيذ توقي  التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

توفير نماذج   - المجال العملى  

متعلقة  الالكترونية 

والتى  بالمادة

تساعد الطالب في  

استيعاب المحتوى  

  العلمى 

  

 رة الكلية ادا   أثناء تدريس المقرر

 صط ى عصر أ. .د/ أحمد م اسم منسق المادة : 

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
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 ( 16نموذج رقم ) 

 ( 2016/2017تقرير مقرر مدخل إلى تكنولوجيا التعليم )

 -أساسية : معلومات –أ 

 تصميم المواقف التعليمية  اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي  التخصص 2

 دبلوم2 الفرقة / المستوي 3

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

   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر       √      ية لالمتحاننظام المراجعة الخارج 6

 استاذ المادة وعضو هيئة تدرريس للجانب التطبيقى عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 15  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 13 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

           1عدد راسب        12عدد  ناجح      نتيجة االمتحان  -

 راسب       √ناجح              √           

النسببببة المئويبببة ج للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا    ج13.3ممتاز                    

 مقبول        ج20          جيد    ج46.6

 -تدريس المقرر : – 2

 نظريات تكنولوجيا التعليم.-1 وعات التي تم تدريسهاالموض -

 السس والمبادئ النظرية لعمليات تكنولوجيا التعليم ا-2

 درائق التعليم والتعلم-3

 أساليب التعليم والتعلم -4

 مفهوم التعلم اإللكتروني والتطبيقات المرتبطة به -5

 منصات التعلم االلكترونى -6

 تطبيقات التعلم االلكترونى أسس ومعايير إستخدام-7

 ليميةأنواع تصميمات النظم التع-8

 التصميم التجريبى لبيئات التعلم االلكترونى -9

 االمشكلة والحاجات التعليمية-10

 أنواع استراتيجيات تنظيم المحتوى -11

 تصنيف درائق التعليم والتعلم -12

 خطوات التخطيط للدرس التعليمي-13

 م الذاتي وقدراته خصائص التعل-14

 خطوات إعداد السيناريو التعليمي-15

 مراحل اعدا السيناريو التعليمى -16

 مهارات االتصال الفعال-17

التصببميم التعليميببى مفهومببه واهميتببه والفببرن بينببه وبببين -18

 التطوير التعليمي

مفهوم نماذج التصميم التعليميى واألشكال المختلفة لتصميم -19

 هذه النماذج 

 عالقة التصميم التعليمي بتكنولوجيا التعليم.-20

 ريات التصميم التعليمي.نظ-21

 نماذج التصميم التعليمي.-22

 مراحل تصميم الموقف التعليمي  .-23

 مرحلة التحليل-24

 مرحلة التصميم-25

 مرحلة التطوير-26

  مرحلة التقويم-27



  

 

 

 

 - 8 - 

 

 ج 85 رج لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقر -

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

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

 تدريب عملي    √محاضرات نظرية     √      أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة             أنشطة فصلية           

 ة )تذكر( :   اعمال نصف الفصل الدراسي.األعمال الفصلي

 نظري                  شفوي     √    دريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية             عملي   √   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 وافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرةمت√  المراجع العلمية -

 توافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرةم√  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√  المستلزمات والخامات -

 ال توجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 ج 85   -قرر:نتيجة تقويم الطالب للم -5

مببن خببالل نظببام البوكليبب    إعتماد نظام التقببوبم علببى الفهببم  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 الكامل

مراعبباة توفيببف مببا تببم التوصببل اليببه مببن معببايير تصببميم  -2

 الموقف التعليمى الجيد فى حل المشكالت التعليمية

 استخدام إمكانيات الويب فى تصميم المواقف التعليمة -3

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

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  اا  العااا   -8

 السابق

مراعاة توفيف ما تببم تعلمببه وتطبيقببه فببى المقببرر فببى حببل   -1

 المشكالت التعليمة

تببم تصببميم مواقببف تعليميببة قائمببة علببى الويببب  مببن خببالل  -2

 يمية المختلفةالمنصات التعل

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

) 

ن كان خليطا بين اسئلة الصح والخطببا والمقببال والنسبببة اإلمتحا

 األكثر ألسئلة المقال

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسئول عن التنفيذ توقي  التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

امكنيببات الويببب  اسببتخدام

والمنصببات التعليميببة فببى 

 تصميم مواقف تعليمية  

تع مواقببف  ليميببة تصميم 

 قائمة على الويب

 استاذ المادة الفصل الدراسى األول

  أيمن  وزى د/ اسم منسق المادة :  

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 

 



  

  
 
 
 

 

 

 ( 16نموذج رقم ) 

 (2020 /2019تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 المادة االختيارية تطبيقات الكمبيوتر في التعليم اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 دراسات عليا ((الثانية  دبلوم  الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية من أستاذة القسم   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         √ متوفر            نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ للمادة وعضو هيئة تدريس للجانب التطبيقى   عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 15  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 13  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 1عدد                   1عدد                       13عدد نتيجة االمتحان  -

 مؤجل                  غياب       ناجح                 

النسببببة المئويبببة ج للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 ج30.76جيد جدا              ج 38.46ممتاز   

 ج15.38مقبول                 ج15.38جيد   

 -تدريس المقرر : – 2

يخببص تطبيقببات الكمبيببوتر فببي التعلببيم مببن بيئببات تعلببم كل مببا   الموضوعات التي تم تدريسها -

الكتروني، منصات نظببم بيئببات الببتعلم االلكترونببي االفتراضببية 

والتعلم النقال والحوسبة السحابية وبيئات التعلم التكيفيببة وبيئببات 

  التعلم الشخصي وشبكاته
 ج 95 ج لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية  
 شفوي  نظري                         دريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 ج 91   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

إعتمبببباد نظببببم التقببببويم القببببائم علببببى االختبببببارات  .1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 الموضوعية ) البوكيلت (

إضافة االلعاب التعليميببة أو االلعبببة إلببى موضببوعات  .2

 المقرر

إضافة موضوع الواقع المعزز كأحد التطبيقات الهامة  .3

 ايير تربوية وفنية وتصميمها تصميما علميا بمع

 ال يوجد   )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

 عقد ورش العمل التدريبية للطالب  .1

دمببع عببدد مببن التقنيببات التعليميببة ضببمن المنظومببة  .2

 التعليمية

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



  

  
 
 
 

 

 

) 

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

إسبببتحدار دبببر  فنيبببة 

وتكنولوجية النتاج المببواد 

 والتقنيات التعليمية  

إنتاج عببدد مببن البببرامع 

التقنيببة التببى تسبباعد فببى 

النهببببببوم بالعمليببببببة 

 التعليمية  

 أستاذ المادة الفصل الدراسي األول والثاني 

       حميد  رجيسرية عبدال/أ. .داسم منسق المادة :  

 التاريخ :    /    /                    التوقيع :                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
 
 
 

 

 

 ( 16نموذج رقم ) 

 (2019/ 2018تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 المادة االختيارية تطبيقات الكمبيوتر في التعليم اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 دراسات عليا ((الثانية  دبلوم  الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية من أستاذة القسم   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         √ متوفر            نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ للمادة وعضو هيئة تدريس للجانب التطبيقى   عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 26  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 26  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 0عدد            26عدد           نتيجة االمتحان  -

 ناجح               راسب  

النسببببة المئويبببة ج للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 ج  53.84ممتاز   بنسبة   14     

 ج38.46جيد جدا  بنسبة   10              

 ج3.84جيد   بنسبة  1

 ج3.84مقبول بنسبة   1   

 -تدريس المقرر : – 2

يخببص تطبيقببات الكمبيببوتر فببي التعلببيم مببن بيئببات تعلببم كل مببا   الموضوعات التي تم تدريسها -

الكتروني، منصات نظببم بيئببات الببتعلم االلكترونببي االفتراضببية 

والتعلم النقال والحوسبة السحابية وبيئات التعلم التكيفيببة وبيئببات 

  التعلم الشخصي وشبكاته
 ج 95 ج لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية  
 شفوي  نظري                         دريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 ج 91   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

إعتمبببباد نظببببم التقببببويم القببببائم علببببى االختبببببارات  .4 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 الموضوعية ) البوكيلت (

إضافة االلعاب التعليميببة أو االلعبببة إلببى موضببوعات  .5

 المقرر

إضافة موضوع الواقع المعزز كأحد التطبيقات الهامة  .6

 ايير تربوية وفنية وتصميمها تصميما علميا بمع

 ال يوجد   )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

 عقد ورش العمل التدريبية للطالب  .3

دمببع عببدد مببن التقنيببات التعليميببة ضببمن المنظومببة  .4



  

  
 
 
 

 

 

 التعليمية

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

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

إسبببتحدار دبببر  فنيبببة 

وتكنولوجية النتاج المببواد 

 والتقنيات التعليمية  

إنتاج عببدد مببن البببرامع 

التقنيببة التببى تسبباعد فببى 

النهببببببوم بالعمليببببببة 

 التعليمية  

 أستاذ المادة الفصل الدراسي األول والثاني 

 هبه عثمان  ؤاد العزب      اسم منسق المادة :  

 التاريخ :    /    /                    التوقيع :                        

 

 

 

 

 

 ( 16نموذج رقم ) 

 (2018/ 2017تقرير مقرر دراسي )

 جامعة / أكاديمية : المنو ية

 كلية / معهد :التربية النوعية 

 قسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللى 

 

اآلخر التعليم عن بعد والمسئول عنه أ. .د أحمد لم يتم اختيار هما المقرر  ي هما العا  انما تم اختيار  المقرر 

 عصر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
 
 
 

 

 

 ( 16نموذج رقم ) 

 (2017/ 2016تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 تطبيقات الكمبيوتر في التعليم اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 عليا (دراسات (الثانية  دبلوم الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية من أستاذة القسم   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         √ متوفر            نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ للمادة وعضو هيئة تدريس للجانب التطبيقى   عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 15  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 13  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 ج12ج              عدد 88عدد      نتيجة االمتحان  -

 3راسب                     10ناجح     

النسببببة المئويبببة ج للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 ج 15.3ممتاز بنسبة   0   

 ج 15.3جيد جدا بنسبة   2   

 ج38.4جيد  بنسبة   5  

 ج23.07مقبول بنسبة  3  

 غياب 2م   1م ج  2 

 -تدريس المقرر : – 2

تطبيقببات الكمبيببوتر المختلفببة سببواف فصببول افتراضببية ونظببم  تدريسهاالموضوعات التي تم  -

افتراضبببية ومبببدار  ذكيبببة وببببرامع المحاكببباة وااللعببباب 

  الكمبيوترية
 ج 88 ج لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية  
 شفوي  نظري                         دريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 ج88    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 إستحدار برامع إلكترونية وتوظيفها فى مجال التخصص (1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 عقد الدورات التدريبة لتحسين أداف الطالب  (2

 اليوجد )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

 اضافة برامع الكترونية جديدة للمقرر  -1

 عقد ورش عمل   -2

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

) 

 اليوجد  

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  



  

  
 
 
 

 

 

توفير نماذج الكترونية متعلقة   - المجال العملى  

 بالمادة 

 ادارة الكلية  قبل تدريس المقرر

       اسم منسق المادة :  أ.م.د أيمن فوزي

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 



  

 
 
 

 

 

 ( 16نموذج رقم ) 

 (2020 /2019تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 أساليب التعلم عن بعد والمؤتمرات المرئية عن بعد اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 دراسات عليا ((الثانية  دبلوم الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية من أساتذة القسم   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر        √     نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ للمادة وعضو هيئة تدريس للجانب التطبيقى   عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 -  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 -  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 - نتيجة االمتحان  -

النسببببة المئويبببة ج للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

- 

 -تدريس المقرر : – 2

الكمبيوتر التعليميى واستخدامته فى العملية التعليمية، الحاسببب   الموضوعات التي تم تدريسها -

االلببى فببى انتبباج بببرامط الوسببائ، المتعببددة، الفيببديو التفبباعلى 

العيبببوب(، اسبببتخدام  –الخصبببائص والمميببب ات  –)المفهبببوم 

الحاسب اآللى وتوظيفه فببى تصببميم وانتبباج البببرامط والوسببائ  

 والتطبيقات التعليمية المختلفة .

 - لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقررج   -

 - مدي الت ام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 - مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية  
 شفوي  نظري                         دريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائ  المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستل مات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 -   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 عقد ورش العم  التدريبية للطالب  .1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

دمببط عببدد مببن التقنيببات التعليميببة ضببمن المنظومببة  .2

 التعليمية  

 ال يوجد )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

 إستحداث برامط إلكترونية وتوظيفها فى مجال التخصص .1

عقببد الببدورات التدريبببة فببى مجببال التخصببص ال سبباب  .2

 الطالب المهارات الالزمة

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

) 

 ال يوجد  

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   التطويرتوصيف   مجاالت التطوير  



  

 
 
 

 

إسبببببتخدام عبببببدد مبببببن 

التطبيىقبببات  االلكترونيبببة 

وتوظيفهبببا فبببى العمليبببة 

 التعليمية  

عقبببد عبببدد مبببن ورش 

العم  التدريبية لتوظيف 

التطبيقبببببات التعليميبببببة 

العمليببة  فببى  االلكترونية 

 التعليمية  

 أستاذ المادة  الفص  الدراسي الثانى 

        رج عبدالحميد يسرية /أ. .داسم منسق المادة :  

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    / 

 

 

 

 ( 16نموذج رقم ) 

 (2020 /2019تقرير مقرر دراسي )

 جامعة / أكاديمية : المنو ية

 كلية / معهد :التربية النوعية 

 قسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللى 

 

والمسئول   لتعليمار  ي تطبيقات الكمبيوتهما المقرر  ي هما العا  انما تم اختيار  المقرر اآلخر لم يتم اختيار 

 د أحمد عصرعنه أ.

 

 

 ( 16نموذج رقم ) 

 (2018/ 2017تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 أساليب التعلم عن بعد والمؤتمرات المرئية عن بعد اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 دراسات عليا ((الثانية  دبلوم الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية من أساتذة القسم   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر        √     نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ للمادة وعضو هيئة تدريس للجانب التطبيقى   عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 18  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 18  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 0عدد                 18عدد        نتيجة االمتحان  -

 ناجح                        راسب  

النسببببة المئويبببة ج للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 ممتاز                    0  

 ج  50جيد جدا بنسبة 9

 ج44.4جيد   بنسبة    8 

 ج5.5مقبول بنسبة  1  

 -تدريس المقرر : – 2

الكمبيوتر التعليميى واستخدامته فى العملية التعليمية، الحاسببب   الموضوعات التي تم تدريسها -

االلببى فببى انتبباج بببرامط الوسببائ، المتعببددة، الفيببديو التفبباعلى 

العيبببوب(، اسبببتخدام  –الخصبببائص والمميببب ات  –)المفهبببوم 

الحاسب اآللى وتوظيفه فببى تصببميم وانتبباج البببرامط والوسببائ  

 والتطبيقات التعليمية المختلفة .



  

 
 
 

 

 ج 92 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقررج   -

 >85         84-60          60>         مدي الت ام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

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

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية  
 شفوي  نظري                         دريقة تقويم الطالب -

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائ  المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستل مات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 ج 94   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 عقد ورش العم  التدريبية للطالب  .3 -مقترحات تحسين المقرر : -6

دمببط عببدد مببن التقنيببات التعليميببة ضببمن المنظومببة  .4

 التعليمية  

 ال يوجد )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

 إستحداث برامط إلكترونية وتوظيفها فى مجال التخصص .3

عقببد الببدورات التدريبببة فببى مجببال التخصببص ال سبباب  .4

 الطالب المهارات الالزمة

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

) 

 ال يوجد  

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   التطويرتوصيف   مجاالت التطوير  

إسبببببتخدام عبببببدد مبببببن 

التطبيىقبببات  االلكترونيبببة 

وتوظيفهبببا فبببى العمليبببة 

 التعليمية  

عقبببد عبببدد مبببن ورش 

العم  التدريبية لتوظيف 

التطبيقبببببات التعليميبببببة 

العمليببة  فببى  االلكترونية 

 التعليمية  

 أستاذ المادة  الفص  الدراسي الثانى 

 أحمد مصط ى كامل عصر      اسم منسق المادة :  

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 (  7102-7102لعام ) 

 قسم : .العلوم التربوية والنفسية 

 -معلومات أساسية : –أ 

 أسس وتطوير المناهج    اسم المقرر 1

 المناهج وطرق التدريس  التخصص 2

 ثانية ) دبلوم (    الفرقة / المستوي  3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 2 عدد القائمين بالتدريس 7

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

 أ.م.د / سماح حلمى يس    

 

 

 

 -متخصصة : معلومات –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 72 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 66 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -



   

 

)              %1,4عدد                 %87 ,5عدد      نتيجة االمتحان  -
 ( راسب3( ناجح        )     63

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -
 عليها الحاصلين

 - %33 ,5( ممتاز  22)

 %3755( جيد جدا   27)  

 % 2.7( مقبول2) -% 16.6(جيد  12) 

 % 153( 1ضعيف جدا) -% 257(  2ضعيف ) 

 -تدريس المقرر : – 7

 %133 الموضوعات التي تم تدريسها -

لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  % -
 للمقرر

عدد     محتوى المقرر
 الساعات 

 12  المنهج مفهوم 

 16 أسس بناء المنهج    

 8 تخطيط المنهج المدرسى    

 8 تنظيم المناهج وأنواعها   

 12 تطوير المناهج     
 

 48-06)      (    06> )      (  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 (  )>85 

 48-06)      (    06> )      (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

   ( )>85 

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



   

 

 ( أنشطة فصلية   دراسة حالة       )    )     (

األعمال الفصلية )تذكر( ،   عمل أبحاث عن: الفلسفات 
التجارب الدولية المختلفة   –التربوية  المتعددة للمنهج  

 المناهج  لتطوير 

 )      ( شفوي       %83( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -

  (   أعمال فصلية )23 %     

 )       ( عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

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

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

2- 

3- 

)إن وجدت الحظات المراجعين الخارجيين م -2
) 

1- 

2- 

3- 



   

 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -2
 السابق

1- 

2- 

3- 

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

1- 

2- 

3- 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -01

 مسئول عن التنفيذال توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 للمكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئلة  إمكانيات التدريس 
للمقرر لتدريب 

الطالب على األنماط 
 المختلفة للتقويم  

المحاضرون  قبل تدريس المقرر
المساهمون فى تدريس 

 المقرر

عرض نماذج عالمية  إمكانيات التدريس 
 لتطوير المناهج   

المحاضرون  أثناء تدريس المقرر
المساهمون فى تدريس 
المقرر باالشتراك مع 

 الطالب 

 

 اسم منسق المادة :   أ.م.د / هيام مصطفى عبد الله & أ.م.د / سماح حلمى يس 

 

 

 



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 (  7109-7102لعام ) 

  قسم : .العلوم التربوية والنفسية

 -معلومات أساسية : –أ 

 أسس وتطوير المناهج    اسم المقرر 1

 المناهج وطرق التدريس  التخصص 2

 ثانية ) دبلوم (    الفرقة / المستوي  3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 ( متوفر    )    ( غير متوفر )  خارجية لالمتحاننظام المراجعة ال 6

 2 عدد القائمين بالتدريس 7

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

 أ.م.د / سماح حلمى يس    

 

 

 

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 67 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 63 دد الطالب الذين أدوا االمتحان ع -



   

 

)              %6,1عدد                 %88 ,3عدد      نتيجة االمتحان  -
 ( راسب1( ناجح        )     63

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -
 الحاصلين عليها

 - % 15( ممتاز 8)

 %6353( جيد جدا   36)  

 % 553مقبول (3) -% 2353(جيد  12) 

 % 156( 1ضعيف جدا) -

 -تدريس المقرر : – 7

 %133 الموضوعات التي تم تدريسها -

لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  % -
 للمقرر

عدد     محتوى المقرر
 الساعات 

 12  مفهوم المنهج 

 16 أسس بناء المنهج    

 8 تخطيط المنهج المدرسى    

 8   تنظيم المناهج وأنواعها 

 12 تطوير المناهج     
 

 48-06)      (    06> )      (  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 (  )>85 

 48-06)      (    06> )      (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

   ( )>85 

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



   

 

 ( أنشطة فصلية   دراسة حالة       )    )     (

األعمال الفصلية )تذكر( ،   عمل أبحاث عن: الفلسفات 
التجارب الدولية المختلفة   –التربوية  المتعددة للمنهج  

 لتطوير المناهج  

 شفوي  )      (      %83( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -

  (   أعمال فصلية )23 %     

 )       ( عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

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

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

2- 

3- 

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -2
) 

1- 

2- 

3- 



   

 

ذه من مقترحات التطوير في العام ما تم تنفي -2
 السابق

1- 

2- 

3- 

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

1- 

2- 

3- 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 للمكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئلة  إمكانيات التدريس 
للمقرر لتدريب 

الطالب على األنماط 
 المختلفة للتقويم  

المحاضرون  قبل تدريس المقرر
المساهمون فى تدريس 

 المقرر

عرض نماذج عالمية  إمكانيات التدريس 
 لتطوير المناهج   

ون المحاضر  أثناء تدريس المقرر
المساهمون فى تدريس 
المقرر باالشتراك مع 

 الطالب 

 

 اسم منسق المادة :   أ.م.د / هيام مصطفى عبد الله & أ.م.د / سماح حلمى يس 

   

 

 



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 (  7171-7109لعام ) 

 قسم : .العلوم التربوية والنفسية 

 -معلومات أساسية : –أ 

 أسس وتطوير المناهج    اسم المقرر 1

 المناهج وطرق التدريس  التخصص 2

 ثانية ) دبلوم (    الفرقة / المستوي  3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 2 ئمين بالتدريسعدد القا 7

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

 أ..د / سماح حلمى يس    

 

 

 

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 84 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 76 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -



   

 

 %133  ( ناجح    76 ) عدد    نتيجة االمتحان  -

 ( راسب-)  عدد 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -
 الحاصلين عليها

 - % 6,2( ممتاز 2)

 %51.3( جيد جدا   38)  

 % 6.5( مقبول5) -% 38.43(جيد  33) 

 -تدريس المقرر : – 7

 %133 الموضوعات التي تم تدريسها -

ساسي لما تم تدريسه من المحتوي األ % -
 للمقرر

عدد     محتوى المقرر
 الساعات 

 12  مفهوم المنهج 

 16 أسس بناء المنهج    

 8 تخطيط المنهج المدرسى    

 8 تنظيم المناهج وأنواعها   

 12 تطوير المناهج     
 

 48-06)      (    06> )      (  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 (  )>85 

 48-06)      (    06> )      (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

   ( )>85 

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

 ( أنشطة فصلية   دراسة حالة       )    )     (



   

 

األعمال الفصلية )تذكر( ،   عمل أبحاث عن: الفلسفات 
التجارب الدولية المختلفة   –تعددة للمنهج  التربوية  الم

 لتطوير المناهج  

 )      ( شفوي       %83( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -

  (   أعمال فصلية )23 %     

 )       ( عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

ة  )     ( ( متوافرة بدرجة محدود  )     ( متوافرة )    المراجع العلمية -
 غير متوافرة

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -:نتيجة تقويم الطالب للمقرر -5

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

2- 

3- 

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -2
) 

1- 

2- 

3- 

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



   

 

 -2 السابق

3- 

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

1- 

2- 

3- 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 للمكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئلة  إمكانيات التدريس 
للمقرر لتدريب 

الطالب على األنماط 
 المختلفة للتقويم  

رون المحاض قبل تدريس المقرر
المساهمون فى تدريس 

 المقرر

عرض نماذج عالمية  إمكانيات التدريس 
 لتطوير المناهج   

المحاضرون  أثناء تدريس المقرر
المساهمون فى تدريس 
المقرر باالشتراك مع 

 الطالب 

 

 .د / سماح حلمى يس :   أ..د / هيام مصطفى عبد الله & أ.اسم منسق المادة 
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 ( 16نموذج رقم ) 

 (2020 /2019تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 تكنولوجيا التعليم مجال التخصص اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 دراسات عليا ((دبلومالثانية  الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية   ع الختيار لجنة االمتحاناتالمتب النظام 5

 غير متوفر           √    متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 وعضو هيئة معاونة للتطبيقىد للمادة استاذ واح عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 15  ن بالمقررعدد الطالب الملتحقي -

 13  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 1عدد          1  عدد                             13عدد      نتيجة االمتحان  -

 مؤجل             راسب                        ناجح            

النسببببة المئويبببة ج للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 ج61.53  جيد جدا          ج23.07ممتاز       

 ج 0  مقبول                   ج15.38جيد      

 -تدريس المقرر : – 2

 .اآللي والحاسب يمالتعل  تكنولوجيا عن مقدمة .1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 مها استخدام  كيفية .2

 التخصص  مجال   وتوظيفها  اآللي  والحاسب  التعليم  تكنولوجيا  ات

 . 

 العمليببة  والمهببارات  واالبداعيببة  الذهنيببة  القببدرات  تنمية .3

 فببي  اآللببي  والحاسببب  التعلببيم  تكنولوجيببا  دالب  لدي  للنقل  والقابلة

 .   التعليمية لعمليةا داخل  التعليم  تكنولوجيا  منتجات  وتسويق  انتاج

 مجبببال تعليميبببة حقيببببة لتصبببميم التطبيقيبببة المفبببردات .4

 . التخصص

 متعببددةلا  الوسببائ   برامج  باستخدام  حديثة  نماذج  محاكاة .5

  النقل علي القدرة هائلة التفاعلية

 مجببال  فببى  الحديثببة  التعلببيم  تكنولوجيا  تطبيقات  إستخدام .6

 التخصص

  عليميةالت  الموديوالت  وإنتاج  تصميم .7

   التعليمية  الموديوالت  وإنتاج تصميم  ومعايير أسس .8

 التخصص مجال فى االلى الحاسب إستخدام  توظيف .9

 منهببا  المناسببب  واختيببار  التعليميببة  ئلالوسببا  تقببويم  كيفية .10

   واالستخدام للتوظيف

  التعليمية العملية فى التعليمية الوسائل  وتوظيف إستخدام .11

   التعليمي االتصال  نظريات .12

 التعليمية والوسائل التعليم  تكنولوجيا .13

 التعليمية الوسائل  تصنيف .14

  التعليمية الوسائل إختيار  ومعايير أسس .15

    االلكترونية التعليمية للوسائل  التعليمي التصميم .16

  االلكترونية  التعليمة  والوسائل المواد  إنتاج .17

 لتواكب  التعليم  تكنولوجيا  لتوظيف  المستقبلية  االتجاهات .18

 .  ICT  والمعلومات  االتصاالت  تكنولوجيا في الهائل التقدم

   التعلم مصادر  اختيار  معايير .19

  التعلم مصادر تخدامسا أسس .20

 التعليم  تكنولوجيا  وسائل  انتاج خطوات .21
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 الوبرية اللوحة  انتاج .22

 الجيبية اللوحة  إنتاج .23

 باريةاالخ اللوحة  انتاج .24

 التعليمية الحقيبة  إنتاج .25

  الكهربية اللوحات  انتاج .26

 االلكترونى التعلم  تطبيقات  إنتاج .27

 ج 95.3 توي األساسي للمقررج لما تم تدريسه من المح -

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

  >85         84-60         60>         تحان لموضوعات المقررمدي تغطية االم -

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 شفوي   نظري                         دريقة تقويم الطالب -

                  عملي أعمال فصلية 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 ةمتوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافر  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 ج 97.5   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 شرح محتببو فى    عددة  برمجيات الوسائ  المتاستخدام   • -مقترحات تحسين المقرر : -6

  بشكل مبس   المواد الدراسية 

 إعتماد نظام التقوبم على الفهم من خالل نظام البوكليت •

 

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

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

لتسبباعد الطببالب ة بطريقببة برايببل انتاج عدد من الرسببوم التعليميبب 

 ذو  االحتياجات الخاصة 

)مببا هببي و مااا لاام يااتم تن ياامق ماان مقترحااات  -9

 األسباب (

 ال يوجد

 -تطوير للمقرر للعا  القاد  :خطة ال -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

إسببتحداط دبببرة فنيبببة 

وتكنولوجيببببة لتصببببميم 

التعليمية  ائل الوس  

 الوسببائل تصببميم وإنتبباج 

التعليميبببة إعتمبببادا علبببى 

 الطرة التكنولوجية 

هيئة المعاونة  أستاذ المادة + عضو ال  االول الفصل الدراسى   

       محمد زيدان عبدالحميد/أ.داسم منسق المادة :  

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
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 ( 16نموذج رقم ) 

 (2019/ 2018تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 تكنولوجيا التعليم مجال التخصص اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 دراسات عليا ((دبلومالثانية  الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية   ع الختيار لجنة االمتحاناتالمتب النظام 5

 غير متوفر           √    متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 وعضو هيئة معاونة للتطبيقىد للمادة استاذ واح عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 26  ن بالمقررعدد الطالب الملتحقي -

 26  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 0  عدد                             26عدد      نتيجة االمتحان  -

 راسب                        ناجح            

النسببببة المئويبببة ج للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 ج42.3  جيد جدا          ج7.69ممتاز       

 ج 11.5  مقبول                   ج38.46جيد      

 -تدريس المقرر : – 2

 .اآللي والحاسب يمالتعل  تكنولوجيا عن مقدمة .1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 مها استخدام  كيفية .2

 التخصص  مجال   وتوظيفها  اآللي  والحاسب  التعليم  تكنولوجيا  ات

 . 

 العمليببة  والمهببارات  واالبداعيببة  الذهنيببة  القببدرات  تنمية .3

 فببي  اآللببي  والحاسببب  التعلببيم  تكنولوجيببا  دالب  لدي  للنقل  والقابلة

 .   التعليمية لعمليةا داخل  التعليم  تكنولوجيا  منتجات  وتسويق  انتاج

 مجبببال تعليميبببة حقيببببة لتصبببميم التطبيقيبببة المفبببردات .4

 . التخصص

 متعببددةلا  الوسببائ   برامج  باستخدام  حديثة  نماذج  محاكاة .5

  النقل علي القدرة هائلة التفاعلية

 مجببال  فببى  الحديثببة  التعلببيم  تكنولوجيا  تطبيقات  إستخدام .6

 التخصص

  عليميةالت  الموديوالت  وإنتاج  تصميم .7

   التعليمية  الموديوالت  وإنتاج تصميم  ومعايير أسس .8

 التخصص مجال فى االلى الحاسب إستخدام  توظيف .9

 منهببا  المناسببب  واختيببار  التعليميببة  ئلالوسببا  تقببويم  كيفية .10

   واالستخدام للتوظيف

  التعليمية العملية فى التعليمية الوسائل  وتوظيف إستخدام .11

   التعليمي االتصال  نظريات .12

 التعليمية والوسائل التعليم  تكنولوجيا .13

 التعليمية الوسائل  تصنيف .14

  التعليمية الوسائل إختيار  ومعايير أسس .15

    االلكترونية التعليمية للوسائل  التعليمي التصميم .16

  االلكترونية  التعليمة  والوسائل المواد  إنتاج .17

 لتواكب  التعليم  تكنولوجيا  لتوظيف  المستقبلية  االتجاهات .18

 .  ICT  والمعلومات  االتصاالت  تكنولوجيا في الهائل التقدم

   التعلم مصادر  اختيار  معايير .19

  التعلم مصادر تخدامسا أسس .20

 التعليم  تكنولوجيا  وسائل  انتاج خطوات .21
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 الوبرية اللوحة  انتاج .22

 الجيبية اللوحة  إنتاج .23

 باريةاالخ اللوحة  انتاج .24

 التعليمية الحقيبة  إنتاج .25

  الكهربية اللوحات  انتاج .26

 االلكترونى التعلم  تطبيقات  إنتاج .27

 ج 95.3 توي األساسي للمقررج لما تم تدريسه من المح -

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

  >85         84-60         60>         تحان لموضوعات المقررمدي تغطية االم -

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 شفوي   نظري                         دريقة تقويم الطالب -

                  عملي أعمال فصلية 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 ةمتوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافر  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 ج 97.5   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 شرح محتببو فى    عددة  برمجيات الوسائ  المتاستخدام   • -مقترحات تحسين المقرر : -6

  بشكل مبس   المواد الدراسية 

 إعتماد نظام التقوبم على الفهم من خالل نظام البوكليت •

 

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

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

لتسبباعد الطببالب ة بطريقببة برايببل انتاج عدد من الرسببوم التعليميبب 

 ذو  االحتياجات الخاصة 

)مببا هببي و مااا لاام يااتم تن ياامق ماان مقترحااات  -9

 األسباب (

 ال يوجد

 -تطوير للمقرر للعا  القاد  :خطة ال -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

إسببتحداط دبببرة فنيبببة 

وتكنولوجيببببة لتصببببميم 

التعليمية  ائل الوس  

 الوسببائل تصببميم وإنتبباج 

التعليميبببة إعتمبببادا علبببى 

 الطرة التكنولوجية 

هيئة المعاونة  أستاذ المادة + عضو ال  االول الفصل الدراسى   

 أحمد مصط ى كامل عصر      اسم منسق المادة :  

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
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 ( 16نموذج رقم ) 

 (2018/ 2017تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 تكنولوجيا التعليم مجال التخصص اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 دراسات عليا ((دبلوم الثانية  الفرقة / المستوي 3

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

 لجنة ثالثية من القسم   الختيار لجنة االمتحاناتالنظام المتبع  5

 غير متوفر                           √ متوفر       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 وعضو هيئة معاونة للتطبيقى استاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -صائيات :اإلح – 1

 18  الملتحقين بالمقرر عدد الطالب -

 18  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 0  عدد                18عدد                 نتيجة االمتحان  -

 ناجح                        راسب  

النسبببة المئويببة ج للنبباجحين دبقببا للتقببديرات  -

 الحاصلين عليها

 ج55.5  جيد جدا          ج38.8ممتاز       

 مقبول                 ج5.5جيد        

 -تدريس المقرر : – 2

 .اآللي والحاسب التعليم  تكنولوجيا عن مقدمة .1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 مها استخدام  كيفية .2

 .  التخصص مجال  وتوظيفها اآللي والحاسب التعليم  تكنولوجيا ات

 والقابلببة  العمليببة  والمهببارات  واالبداعية  الذهنية  اتقدرال  تنمية .3

 وتسببويق  انتبباج  فببي  اآللببي  والحاسببب  التعليم  تكنولوجيا  دالب  لدي  للنقل

 .   التعليمية العملية داخل التعليم  تكنولوجيا  منتجات

 . التخصص مجال  تعليمية  حقيبة لتصميم  التطبيقية المفردات .4

 المتعببددة الوسببائ  جرامببب  باسببتخدام حديثببة نمبباذج محاكبباة .5

  النقل علي القدرة هائلة التفاعلية

 مجبببال فبببى الحديثبببة التعلبببيم تكنولوجيبببا تطبيقبببات إسبببتخدام .6

 التخصص

  التعليمية  الموديوالت  وإنتاج  تصميم .7

   التعليمية  الموديوالت  وإنتاج تصميم  ومعايير أسس .8

 التخصص مجال فى االلى الحاسب إستخدام  توظيف .9

 للتوظيببف  منها  المناسب  واختيار  التعليمية  الوسائل  تقويم  يةكيف .10

  واالستخدام

  التعليمية العملية فى التعليمية الوسائل  وتوظيف إستخدام .11

   التعليمي االتصال  نظريات .12

 التعليمية والوسائل التعليم  تكنولوجيا .13

 التعليمية الوسائل  تصنيف .14

  ميةعليالت الوسائل إختيار  ومعايير أسس .15

    االلكترونية التعليمية للوسائل  التعليمي التصميم .16

  االلكترونية  التعليمة  والوسائل المواد  إنتاج .17

 التقببدم  لتواكب  التعليم  تكنولوجيا  لتوظيف  المستقبلية  االتجاهات .18

 .  ICT  والمعلومات  االتصاالت  تكنولوجيا في الهائل

   لمالتع مصادر  اختيار  معايير .19

  التعلم مصادر استخدام أسس .20

 التعليم  تكنولوجيا  وسائل  انتاج خطوات .21

 الوبرية اللوحة  انتاج .22
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 الجيبية اللوحة  إنتاج .23

 االخبارية اللوحة  انتاج .24

 التعليمية الحقيبة  إنتاج .25

  الكهربية اللوحات  انتاج .26

 االلكترونى التعلم  تطبيقات  إنتاج .27

األساسببي  يسببه مببن المحتببويج لمببا تببم تدر -

 للمقرر

 ج 97

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

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

 ليتدريب عم  رات نظرية     محاض        أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 شفوي   نظري                         دريقة تقويم الطالب -

      أعمال فصلية             عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 ر متوافرةمتوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غي  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  ئل المعينةالوسا-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 ج 93   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

المببواد   شرح محتو فى    وسائ  المتعددة  برمجيات الاستخدام   • -:مقترحات تحسين المقرر   -6

  بشكل مبس   الدراسية 

 إعتماد نظام التقوبم على الفهم من خالل نظام البوكليت •

 

)إن وجببدت مالحظات المراجعين الخارجيين    -7

) 

 اليوجد

ما تم تن يمق من مقترحات التطوير  ااي العااا    -8

 السابق

 ام البوكليت على الفهم من خالل نظ إعتماد نظام التقوبم -1

 لذو  االحتياجات الخاصة بطريقة برايل إنتاج الوسائل  التعليمية -2

)مببا هببي و ما لاام يااتم تن ياامق ماان مقترحااات    -9

 األسباب (

 ال يوجد  

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

توصببببببببببيف  مجاالت التطوير  

 التطوير

 تنفيذالمسئول عن ال توقيت التطوير  

اقع المعزز دمج تقنيات الو

والبيئات االفتراضية ضمن 

 المنظومة التعليمية

الثانى   الفصل الدراسى   أستاذ المادة + عضو الهيئة المعاونة 

 أحمد مصط ى كامل عصر      اسم منسق المادة :  

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
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 ( 16نموذج رقم ) 

 (2017/ 2016قرير مقرر دراسي )ت

 -معلومات أساسية : –أ 

 تكنولوجيا التعليم مجال التخصص اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 دراسات عليا ((دبلوم  الثانية  رقة / المستويالف 3

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

 اللجنة الثالثية   لجنة االمتحانات  النظام المتبع الختيار 5

 غير متوفر                            √متوفر         نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ واحد للمادة وعضو هيئة معاونة للتطبيقى   القائمين بالتدريسعدد  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 15  ن بالمقررعدد الطالب الملتحقي -

 13  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 0 عدد                   13عدد              نتيجة االمتحان  -

 ج0راسب                   ج100ناجح       

النسبببة المئويببة ج للنبباجحين دبقببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ج38.46  ممتاز                   جيد جدا         

 مقبول            ج61.5جيد                 

 -تدريس المقرر : – 2

 كمسببتحدط   اآللي  والحاسب  التعليم  لتكنولوجيا  ةالمختلف  الموضوعات  عن  مقدمة  -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 .التخصص مجال المستقبلية  االتجاهات  يواكب

 مجببال  وتوظيفهببا اآللببي والحاسببب التعلببيم تكنولوجيببا مهببارات اسببتخدام كيفيببة -2

 .  التخصص

 دببالب  لببدي  للنقببل  والقابلببة  العملية  والمهارات  واالبداعية  الذهنية  القدرات  تنمية  -3

 داخببل التعليم تكنولوجيا منتجات وتسويق انتاج في اآللي والحاسب  عليمالت  تكنولوجيا

 .   التعليمية العملية

 . التخصص مجال  ميةتعلي  حقيبة لتصميم  التطبيقية المفردات -4

 القببدرة  هائلببة  التفاعليببة  المتعببددة  الوسببائ   بببرامج  باستخدام  حديثة  نماذج  محاكاة  -5

  النقل علي

 التخصص مجال فى الحديثة التعليم  وجياتكنول  تطبيقات إستخدام -6

   التعليمية  الموديوالت  وإنتاج  تصميم -7

 التخصص مجال فى االلى الحاسب إستخدام  توظيف -8

.1واالسببتخدام للتوظيببف منهببا المناسببب واختيببار التعليميببة الوسببائل تقويم ةكيفي  -9

 .اآللي والحاسب التعليم  تكنولوجيا عن مقدمة 

 مها استخدام  كيفية .2

 .  التخصص مجال  وتوظيفها اآللي والحاسب التعليم  تكنولوجيا ات

 لببدي  نقببللل  والقابلببة  العمليببة  والمهببارات  واالبداعية  الذهنية  القدرات  تنمية .3

 تكنولوجيببا  منتجببات  وتسببويق  انتبباج  فببي  اآللببي  والحاسببب  التعلببيم  تكنولوجيببا  دالب

 .   التعليمية العملية داخل التعليم

 . التخصص مجال  تعليمية  حقيبة لتصميم  يقيةالتطب المفردات .4

 هائلببة التفاعليببة المتعببددة الوسببائ  بببرامج باسببتخدام  حديثببة  نماذج  محاكاة .5

  النقل علي القدرة

 التخصص مجال فى الحديثة التعليم  تكنولوجيا  تطبيقات إستخدام .6

  التعليمية  الموديوالت  وإنتاج  تصميم .7

   التعليمية  موديوالتال  وإنتاج تصميم  ومعايير أسس .8

 التخصص مجال فى االلى الحاسب إستخدام  توظيف .9

  واالستخدام فللتوظي  منها  المناسب واختيار  التعليمية الوسائل  تقويم  كيفية .10

  التعليمية العملية فى التعليمية الوسائل  وتوظيف إستخدام .11

   التعليمي االتصال  نظريات .12
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 التعليمية ئلوالوسا التعليم  تكنولوجيا .13

 التعليمية الوسائل  تصنيف .14

  التعليمية الوسائل إختيار  ومعايير أسس .15

    كترونيةاالل التعليمية للوسائل  التعليمي التصميم .16

  االلكترونية  التعليمة  والوسائل المواد  إنتاج .17

 فببي لالهائبب  التقببدم لتواكب التعليم تكنولوجيا لتوظيف  المستقبلية  االتجاهات .18

 .  ICT  والمعلومات  االتصاالت  تكنولوجيا

   التعلم مصادر  اختيار  معايير .19

  التعلم مصادر استخدام أسس .20

 التعليم  تكنولوجيا  ئلوسا  انتاج خطوات .21

 الوبرية اللوحة  انتاج .22

 الجيبية اللوحة  إنتاج .23

 االخبارية اللوحة  انتاج .24

 التعليمية الحقيبة  إنتاج .25

  الكهربية اللوحات  انتاج .26

 االلكترونى التعلم  تطبيقات  إنتاج .27

ج لمببا تببم تدريسببه مببن المحتببوي  -

 األساسي للمقرر

 ج 90.7

القبببائمين بالتبببدريس مبببدي التبببزام  -

 بمحتوي المقرر 

        <60          60-84         >85 

مدي تغطية االمتحان لموضببوعات   -

 المقرر

        <60         60-84          >85 

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 شفوي   نظري                         دريقة تقويم الطالب -

      أعمال فصلية             عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 ر متوافرةمتوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غي  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 ج89    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

 لذو  االحتياجات الخاصة بطريقة برايل ل  التعليميةإنتاج الوسائ -2

مالحظات المراجعين الخااارجيين   -7

 )إن وجدت (

 رجىال يوجد مالحظات للمراجع الخا 

ماااا تااام تن يااامق مااان مقترحاااات  -8

 التطوير  ي العا  السابق

 البرامج الكمبيوترية النتاج الرسومالتدريب على إستخدام وتوظيف 

ق ماان مقترحااات مااا لاام يااتم تن ياام -9

 )ما هي و األسباب (

 إعتماد نظام التقوبم على الفهم من خالل نظام البوكليت  -1

 ر الرسومات التعلميةإستخدام برمجيات الحاسوب فى تطوي-2

 

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

رامج اط بدإستح

كمبيوترية للتصميم 

 التعليمى للرسوم

  الفصل الدراسى 

 الثانى

 أستاذ المادة + عضو الهيئة المعاونة

 د مصط ى كامل عصر      أحماسم منسق المادة :  

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /



 

  
 

 

 ( 16نموذج رقم ) 

 (2020 -2019تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 حلقة بحث  اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللى  التخصص 2

 لومثانية دب  الفرقة / المستوي 3

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

 

 لجنة ثالثية  االمتحاناتالنظام المتبع الختيار لجنة  5

 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 15  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 12  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 1عدد          2عدد                   12عدد          نتيجة االمتحان  -

 مؤجل            غيابناجح                             

النسببببة المةويبببة ج للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 ججيد جدا66,67ج    ممتاز          33.33   

 جيد                  مقبول                     

 -:تدريس المقرر  – 2

 جميع أجزاء المقرر الموجودة بالتوصيف  الموضوعات التي تم تدريسها -

 ج100  ج لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 محاضرات نظرية       تدريب عملي        أساليب التعليم والتعلم -

 أنشطة فصليةدراسة حالة                     

 فصلية )تذكر( :   ......................األعمال ال

 نظري                شفوي      دريقة تقويم الطالب -

 ة             عمليمال فصليأع      

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 غير متوافرة   متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة      المراجع العلمية -

 غير متوافرة   متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة      الوسائل المعينة-

 غير متوافرة   بدرجة محدودة     متوافرة      متوافرة  المستلزمات والخامات -

 التوجد     -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 ج91   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 اع الخطة البحثية للقسم إعداد بحوث علمية فى ضوء إتب - -مقترحات تحسين المقرر : -6

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

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

تم إعداد خطط بحث علمببى مببن قبببل الطببالب فببى ضببوء الخطببة   -

 البحثية للقسم

 )مببا  ببي ومااا لاام يااتم تن ياامق ماان مقترحااات  -9

 (األسباب

 ال يوجد  

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسةول عن التنفيذ تطوير  ت التوقي توصيف التطوير مجاالت التطوير  



 

  
 

 

التببببدريب علببببى جمببببع 

المصببادر  مببن  المعلومات 

االجنبيبببة وكيفيبببة توثيببب  

 المراجع والدوريات 

عقبببد عبببدد مبببن ور  

العمل لطالب الدراسات 

لبببى العليبببا للتبببدريب ع

االعبببداد الجيبببد لخطبببة 

 البحث 

 أستاذ المادة  الفصل الدراسى الثانى 

 . مصطفى سالمه عبدالباسطد اسم منس  المادة :  

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 ( 16نموذج رقم ) 

 (2019 -2018تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 حلقة بحث  اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللى  التخصص 2

 لومثانية دب  الفرقة / المستوي 3

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

 

 لجنة ثالثية  االمتحاناتالنظام المتبع الختيار لجنة  5

 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 26  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 21  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 1عدد                    20عدد          نتيجة االمتحان  -

 ناجح                         راسب        

النسببببة المةويبببة ج للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 ججيد جدا28.75ج    ممتاز          9.52   

 ج   جيد                  مقبول57.14  

 -:تدريس المقرر  – 2

 جميع أجزاء المقرر الموجودة بالتوصيف  الموضوعات التي تم تدريسها -

 ج100  ج لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 محاضرات نظرية       تدريب عملي        أساليب التعليم والتعلم -

 أنشطة فصليةدراسة حالة                     

 فصلية )تذكر( :   ......................األعمال ال

 نظري                شفوي      دريقة تقويم الطالب -

 ة             عمليمال فصليأع      

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 غير متوافرة   متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة      المراجع العلمية -

 غير متوافرة   متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة      الوسائل المعينة-

 غير متوافرة   بدرجة محدودة     متوافرة      متوافرة  المستلزمات والخامات -

 التوجد     -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 ج91   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 اع الخطة البحثية للقسم إعداد بحوث علمية فى ضوء إتب - -مقترحات تحسين المقرر : -6

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

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

تم إعداد خطط بحث علمببى مببن قبببل الطببالب فببى ضببوء الخطببة   -

 البحثية للقسم

 )مببا  ببي ومااا لاام يااتم تن ياامق ماان مقترحااات  -9

 (األسباب

 ال يوجد  

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسةول عن التنفيذ تطوير  ت التوقي توصيف التطوير مجاالت التطوير  



 

  
 

 

التببببدريب علببببى جمببببع 

المصببادر  مببن  المعلومات 

االجنبيبببة وكيفيبببة توثيببب  

 المراجع والدوريات 

عقبببد عبببدد مبببن ور  

العمل لطالب الدراسات 

لبببى العليبببا للتبببدريب ع

االعبببداد الجيبببد لخطبببة 

 البحث 

 أستاذ المادة  الفصل الدراسى الثانى 

 ة عبد الحميد فرجاسم منس  المادة :  أ.م.د يسري

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 ( 16نموذج رقم ) 

 (2018 -2017تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 حلقة بحث  اسم المقرر 1

 سب اآللىتكنولوجيا التعليم والحا  التخصص 2

 ثانية دبلوم  الفرقة / المستوي 3

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

 

 لجنة ثالثية  ام المتبع الختيار لجنة االمتحاناتالنظ 5

 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 حد للمادة ذ وااستا عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 18  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 18  الذين أدوا االمتحان عدد الطالب  -

         0عدد                          18عدد   نتيجة االمتحان  -

 ج0ج          راسب100ناجح        

ن دبقبببا للتقبببديرات النسببببة المةويبببة ج للنببباجحي -

 عليهاالحاصلين 

 ج   جيد جدا61.1ج   ممتاز    33.3   

 مقبول    ج 5.5جيد                              

 -تدريس المقرر : – 2

 جميع أجزاء المقرر الموجودة بالتوصيف  الموضوعات التي تم تدريسها -

 ج100  ج لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

     >85      84-60             60>         متحان لموضوعات المقررمدي تغطية اال -

 محاضرات نظرية       تدريب عملي        أساليب التعليم والتعلم -

 أنشطة فصلية          دراسة حالة           

 األعمال الفصلية )تذكر( :   ......................

 نظري                شفوي      دريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية             عملي      

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 غير متوافرة   متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة      المراجع العلمية -

 غير متوافرة    متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة      الوسائل المعينة-

 غير متوافرة     متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة      خاماتالمستلزمات وال -

 التوجد     -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 ج92    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 إعداد بحوث علمية فى ضوء إتباع الخطة البحثية للقسم  - -حسين المقرر :مقترحات ت -6

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

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق

تم إعداد خطببط بحببث علمببى مببن قبببل الطببالب فببى ضببوء الخطببة   -

 قسمالبحثية لل

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

) 

 ال يوجد  

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسةول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير ت التطوير  مجاال

التببببدريب علببببى توثيبببب  

البيانببات التببى يببتم جمعهببا 

 من كافة المصادر

عقبببد عبببدد مبببن ور  

لدراسات العمل لطالب ا

العليبببا للتبببدريب علبببى 

االعبببداد الجيبببد لخطبببة 

 أستاذ المادة  الفصل الدراسى الثانى 



 

  
 

 

 البحث 

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

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 ( 16نموذج رقم ) 

 (2017 -2016قرر دراسي )تقرير م

 جامعة / أكاديمية : المنو ية

 كلية / معهد :التربية النوعية 

 قسم:تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللى 

 -ة :معلومات أساسي –أ 

 حلقة بحث  اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللى  التخصص 2

 ثانية دبلوم  الفرقة / المستوي 3

 ( عملي -( نظري + )   2)  ساعات المعتمدةعدد الوحدات / ال 4

 

 لجنة ثالثية  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر        متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ واحد للمادة  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 15  الطالب الملتحقين بالمقرر عدد -

 13  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

      3عدد                          10عدد   نتيجة االمتحان  -

 ج23.07ج                  راسب76.7ناجح   

النسببببة المةويبببة ج للنببباجحين دبقبببا للتقبببديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا               ممتاز                    

 ج   مقبول61.53ج   جيد       15.38       

 -تدريس المقرر : – 2

 ر الموجودة بالتوصيفجميع أجزاء المقر  الموضوعات التي تم تدريسها -

 ج100  ج لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 محاضرات نظرية       تدريب عملي        التعليم والتعلم  أساليب -

 أنشطة فصليةدراسة حالة                     

 ....................األعمال الفصلية )تذكر( :   ..

 نظري                شفوي      دريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية             عملي      

 -المتاحة للتدريس :اإلمكانات  -3

 غير متوافرة   متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة      المراجع العلمية -

 غير متوافرة   فرة بدرجة محدودة    متوافرة      متوا  الوسائل المعينة-

 غير متوافرة   متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة      المستلزمات والخامات -

 التوجد     -نظيمية:قيود إدارية وت -4

 ج98    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 بحثية للقسم إعداد بحوث علمية فى ضوء إتباع الخطة ال - -مقترحات تحسين المقرر : -6

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

 مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا  -8

 السابق

تم إعداد خطط بحث علمى من قبل الطالب فى ضوء الخطة البحثيببة   -

 للقسم

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

) 

 ال يوجد  

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10

 المسةول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  



 

  
 

 

خطببة  التببدريب علببى اعببداد

 البحث التربوى  

عقببد عببدد مببن ور  

العمبببببببل لطبببببببالب 

الدراسبببببات العليبببببا 

للتدريب على االعداد 

 الجيد لخطة البحث 

 أستاذ المادة  الفصل الدراسى الثانى 

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

 /التوقيع :                                            التاريخ :    /    

 


