
 
 

 قسم: اإلعالم التربوي 

 2020 - 2019 ( نالعالقات العامة واإلعال )تقرير مقرر 

 معلومات أساسية :  –أ 

 العالقات العامة واإلعالن اسم المقرر  1
 اإلعالم التربوى   التخصص  2
 األولى  الفرقة / المستوي  3
 عملي  (2) +نظري  (2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  4
أعضاء أقرب   3أستاذ المادة بإلضافة إلى      انات النظام المتبع الختيار لجنة االمتح 5

 للتخصص 
 غير متوفر (    )متوفر     (√) نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 عضو واحد  عدد القائمين بالتدريس 7
 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
  المتحانعدد الطالب الذين أدوا ا -
  نتيجة االمتحان  -
النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها 
 

 -تدريس المقرر : – 2

  .أهميتها  –أهدافها  -مفهوم العالقات العامة ونشأتها وتطورها • الموضوعات التي تم تدريسها  -
العامة   • العالقات  العامة   –فلسفة  العالقات  مبادئ  -وظائف 

النشاط  الع بممارسة  المتعلقة  العامة  أخصائي   –القات 
 .العالقات العامة

  .مقارنة بين العالقات العامة والنشاطات األخرى  •
 .االتصال ووسائله في العالقات العامة •
 .تنظيم وتخطيط العالقات العامة •
اإلعالن   • اإلعالن -مفهوم  االعالن -أنواع  اهمية   -وظائف 

وفوائده   وا -االعالن  االخرى  االعالن  االتصالية   -النشطة 
 التعرض لوسائل االتصال اإلعالني

ضوابط صناعة   -التأثيرات االقتصادية واالجتماعية لإلعالن   •



 
 

 .اإلعالنات فى مصر وعالميا  
 ماهية وأنواع إعالن المسئولية االجتماعية  •
المباشر • التسويق  المباشر -مفهوم  التسويق  مزايا  -أساليب 

المباشر عب التسويق  التليفزيون وعيوب  الواجب   -ر  االعتبارات 
 .مراعاتها فى التسويق المباشر عبر التليفزيون 

التليفزيونى • المباشر  التسويقى  إعالن  تقديم  اآلثار   -صيغ 
المباشر التسويق  إلعالنات  والسلبية  إعالنات  -االيجابية  أثر 

الشراء قرار  اتخاذ  مراحل  على  المباشر  أنواع  -التسويق 
 .ةاالستماالت اإلعالني

السياسى • التسويق   -وظائفه   –أهدافه   –أهميته   -تعريف 
 .عناصر عملية التسويق السياسى

السياسي • التسويق  وإستراتيجيات  التسويق  -أساليب  قواعد 
 .أنماط التسويق السياسي وأدواته -السياسي

 .بحوث تطبيقية فى مجال  العالقات العامة واإلعالن •
 

اسي  % لما تم تدريسه من المحتوي األس -
 للمقرر 

95% 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي   -
 المقرر 

(  )  <60   (   ) 60-84    (√) >85 

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

 محاضرات أون الين  أساليب التعليم والتعلم  -

 العصف الذهني.

 التعلم التعاوني.  

.لعب أدوار  

 المناقشة.المناقشات التفاعلية عبر الفيسبوك.
 شفوي  ) (نظري              )√( طريقة تقويم الطالب  -

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

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



 
 

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

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

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 ح الحكوميةعمل زيارات ميدانية للهيئات والمصال • -المقرر:مقترحات تحسين  -6
 

الدولة    • أجهزة  فى  للمواطنين  وارشادية  توعية  حمالت  عمل 
 المختلفة

 
مالحظات المراجعين الخارجيين )إن وجدت  -7
)  

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

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

 والمصالح الحكوميةعمل زيارات ميدانية للهيئات  •
 

الدولة    • أجهزة  فى  للمواطنين  وارشادية  توعية  حمالت  عمل 
 المختلفة

 
 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

ميدانى   - تطبيق 
فى   المرحلة  لطالب 
العامة   العالقات  إدارات 
المحلية   بالمجالس 

الحكومية  والهيئات 
الحكومية   وغير 
لالستفادة من التطبيقات  
العملية لحمالت التوعية  
الدعائية   والحمالت 
 واإلعالنية   

إلى   - الطالب  يقسم 
زيارات   تمثل  مجموعات 
المجالس   إلى  ميدانية 
المحلية باألماكن المجاورة  
ميدانية  وزيارات  لهم 
الشرطة   ألقسام 
من  وغيرها  والمستشفيات 

حمالت الهيئا لتنفيذ  ت 
بغرض   وإعالنية  إعالمية 
التطبيق   من  االستفادة 

عام   - كل  من  الثانى  الدراسى  الفصل 
 لطالب المرحلة 

 إدارة الكلية   -



 
 

الهيئات  لهذه  العملى 
واالستفادة  والمؤسسات 
العالقات  جهاز  من 
تطوير  فى  ودوره  العامة 
 .المؤسسة
 

                                 القسم / أ.د هناء السيد علي        مشرف                      مريهان منصور كمال   أستاذ المقرر :  د/ 

 التوقيع :               

  

 



 

 1 

 قسم : اإلعالم التربوي 
 تقرير مقرر دراسي 

 2017/ 2016لعام 
 

 -معلومات أساسية : –أ 
 التحرير واإلخراج الصحفي  اسم المقرر  1
 اإلعالم التربوي  التخصص  2
 الثانية دبلوم الفرقة   3
 ( عملي 2( نظري + )  2)    عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
أستاذ المادة مع ثالثة من أعضاء هيئة التدريس  متبع الختيار لجنة االمتحانات النظام ال 5

 . األقرب إلي التخصص
 ( غير متوفر -( متوفر   )     )     نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 15 بالمقررعدد الطالب الملتحقين  -
 15 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان   -
 ( %0( بنسبة )0% وعدد ) 100( ناجح بنسبة 15عدد )  نتيجة االمتحان  -

  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات   -
 الحاصلين عليها 

 ( جيد جدا %6,66% ( ممتاز         ) -) 
 مقبول (%86,66)    ( جيد     6,66%)

 -يس المقرر :تدر  – 2
 الفرق بين الكتابة والتحرير الصحفي.  - الموضوعات التي تم تدريسها  -

العوامل المهنية وغير المهنية المؤثرة في التحرير  -
 الصحفي. 

 وظيفة التحرير في بناء المعاني والصور الذهنية. -
 خصائص الكتابة للصحافة المطبوعة. -
 ترنت.االستخدامات التحريرية للحاسوب واإلن -
 

 % 90 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر  -
 85<(   )    مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 60-84(    )      مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر  -

 
 المحاضرة المطورة أساليب التعليم والتعلم  -
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 إستراتيجية حل المشكالت
 قائم على المشروعات إستراتيجية التعلم ال

 العصف الذهني 
 إستراتيجية التعلم التعاوني

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث
 إستراتيجية البيان العملي 
 إستراتيجيات التعلم الذاتي 

 االمتحان التحريري   طريقة تقويم الطالب -
 االمتحان التطبيقي 

 ل السنة اأعم
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
(    -( متوافرة بدرجة محدودة  )     -( متوافرة )     )     ع العلميةالمراج -

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

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

 غير متوافرة
 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 95  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 إضافة جزء ميداني يطبق داخل المدارس   -مقترحات تحسين المقرر : -6
 ال يوجد  )إن وجدت ( مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 
 ية لبعض الصحفإجراء دراسة تحليل

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

 إصدار مجلة للدراسات العليا لعدم وجود إمكانيات مادية 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  

زيارات للمطابع   المجال العملي 
 ية الصحف

 الهيئة المعاونة النصف الثاني من العام القادم 

 
        هناء السيدد/   مأ.القسم  فمشر                           دعاء فكرى عبد هللا       /دأ.م. المادة : أستاذ 
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 قسم : اإلعالم التربوي 
 تقرير مقرر دراسي 

 2018/ 2017لعام 
 

 -معلومات أساسية : –أ 
 ج الصحفي التحرير واإلخرا اسم المقرر  1
 اإلعالم التربوي  التخصص  2
 الثانية دبلوم الفرقة   3
 ( عملي 2( نظري + )  2)    عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
أستاذ المادة مع ثالثة من أعضاء هيئة التدريس  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 . األقرب إلي التخصص
 ( غير متوفر -( متوفر   )     )     ننظام المراجعة الخارجية لالمتحا 6
 واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 24 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 22 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان   -
 ( % 0( بنسبة )%0وعدد )%   100 بنسبة( ناجح  22عدد )   نتيجة االمتحان  -

بة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  النس -
 الحاصلين عليها 

%(    22,7( جيد جدا  )  %59,09)   ( ممتاز       9,09%) 
 (   مقبول % 9,09)  جيد        

 -تدريس المقرر : – 2
 الفرق بين الكتابة والتحرير الصحفي.  - الموضوعات التي تم تدريسها  -

رة في التحرير العوامل المهنية وغير المهنية المؤث -
 الصحفي. 

 وظيفة التحرير في بناء المعاني والصور الذهنية. -
 خصائص الكتابة للصحافة المطبوعة. -
 االستخدامات التحريرية للحاسوب واإلنترنت. -
 

 % 90 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر  -
 85<(   )    مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 60-84(    )      مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر  -

 
 المحاضرة المطورة أساليب التعليم والتعلم  -
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 إستراتيجية حل المشكالت
 إستراتيجية التعلم القائم على المشروعات 

 العصف الذهني 
 إستراتيجية التعلم التعاوني

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث
 ي إستراتيجية البيان العمل

 إستراتيجيات التعلم الذاتي 
 االمتحان التحريري   طريقة تقويم الطالب -

 االمتحان التطبيقي 
 أعمل السنة 

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

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

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

 غير متوافرة
 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 95  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 يطبق داخل المدارس  إضافة جزء ميداني  -مقترحات تحسين المقرر : -6
 ال يوجد  )إن وجدت ( مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 
 إجراء دراسة تحليلية لبعض الصحف

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

 إصدار مجلة للدراسات العليا لعدم وجود إمكانيات مادية 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  

ورش عمل للطالب   المجال العملي 
ينفذها متخصصين في 

 الصحف المصرية 

متخصصين في   في اإلجازة الصيفية 
 الصحف المصرية 

 
        د/ حنان يشار أ.  :القسم العلمي مشرف                     دعاء فكرى عبد هللا   /دأ.م. : المادةأستاذ 

 التاريخ :    /    /              التوقيع :                                       
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 قسم : اإلعالم التربوي   
 تقرير مقرر دراسي 

 2019 /2018لعام 
 

 -معلومات أساسية : –أ 
 خراج الصحفي التحرير واإل اسم المقرر  1
 اإلعالم التربوي  التخصص  2
 الثانية دبلوم الفرقة   3
 ( عملي  2   ( نظري + )  2)    عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
أستاذ المادة مع ثالثة من أعضاء هيئة التدريس  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 األقرب إلي التخصص. 
 ( غير متوفر -( متوفر   )     )     نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 14 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 12 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان   -
 ( %0( بنسبة )0وعدد )  %100بنسبة  ( ناجح12 عدد )  نتيجة االمتحان  -

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات   -
 الحاصلين عليها 

 جيد جدا (  66,66( ممتاز     )    33,3)   
 %( مقبول -%( جيد             ) -) 

 -تدريس المقرر : – 2
 الفرق بين الكتابة والتحرير الصحفي. - الموضوعات التي تم تدريسها  -

 ية وغير المهنية المؤثرة في التحرير الصحفي. العوامل المهن -
 وظيفة التحرير في بناء المعاني والصور الذهنية.  -
 خصائص الكتابة للصحافة المطبوعة. -
 االستخدامات التحريرية للحاسوب واإلنترنت. -
 

 % 90 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر  -
 85<(   )    المقرر  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 60-84(    )      مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر  -

 
 المحاضرة المطورة أساليب التعليم والتعلم  -

 إستراتيجية حل المشكالت
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 إستراتيجية التعلم القائم على المشروعات 
 العصف الذهني 

 إستراتيجية التعلم التعاوني
 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث

 تراتيجية البيان العملي إس
 إستراتيجيات التعلم الذاتي 

 االمتحان التحريري   طريقة تقويم الطالب -
 االمتحان التطبيقي 

 أعمل السنة 
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
(    -( متوافرة بدرجة محدودة  )     -( متوافرة )     )     المراجع العلمية -

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

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

 غير متوافرة
 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 95  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 إضافة جزء ميداني يطبق داخل المدارس   -: مقترحات تحسين المقرر -6
 ال يوجد  )إن وجدت ( مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 
 إجراء دراسة تحليلية لبعض الصحف

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

 م وجود إمكانيات مادية إصدار مجلة للدراسات العليا لعد 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  

ورش عمل للطالب   المجال العملي 
ينفذها متخصصين في 

 الصحف المصرية 

متخصصين في   في اإلجازة الصيفية 
 الصحف المصرية 

 
        أ.د/ حنان يشارالقسم  مشرف                 دعاء فكرى عبد هللا        /دأ.م. المادة : أستاذ 

 التاريخ :    /    /                التوقيع :                                       
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 قسم : اإلعالم التربوي 
 تقرير مقرر دراسي 

 2020/ 2019لعام 
 

 -معلومات أساسية : –أ 
 التحرير واإلخراج الصحفي  اسم المقرر  1
 اإلعالم التربوي  التخصص  2
 الثانية دبلوم الفرقة   3
 ( عملي  2( نظري + )     2)    عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
أستاذ المادة مع ثالثة من أعضاء هيئة التدريس  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 األقرب إلي التخصص. 
 ( غير متوفر -( متوفر   )     )     نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 اثنين  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 13 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 13 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان   -
 ( %0( بنسبة )0وعدد )  %100( ناجح بنسبة 13عدد )  نتيجة االمتحان  -

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات   -
 الحاصلين عليها 

 جيد جدا ( % 69,23)    ( ممتاز     23.08%)   
 %( مقبول -%( جيد             )  7.69) 

 -تدريس المقرر : – 2
 الفرق بين الكتابة والتحرير الصحفي. - الموضوعات التي تم تدريسها  -

 ل المهنية وغير المهنية المؤثرة في التحرير الصحفي. العوام -
 وظيفة التحرير في بناء المعاني والصور الذهنية.  -
 خصائص الكتابة للصحافة المطبوعة. -
 االستخدامات التحريرية للحاسوب واإلنترنت. -
 

 % 90 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر  -
 85<(   )    بمحتوي المقرر  مدي التزام القائمين بالتدريس -
 60-84(    )      مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر  -

 
 المحاضرة المطورة أساليب التعليم والتعلم  -

 إستراتيجية حل المشكالت



 

 8 

 إستراتيجية التعلم القائم على المشروعات 
 العصف الذهني 

 إستراتيجية التعلم التعاوني
 لبحثإستراتيجية المناقشة وحلقات ا

 إستراتيجية البيان العملي 
 إستراتيجيات التعلم الذاتي 

جوجل  -zoom -التعلم عبر المنصات التعليمية )واتس أب
 (كالس روم

 االمتحان التحريري   طريقة تقويم الطالب -
 االمتحان التطبيقي 

 أعمل السنة 
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
(    -( متوافرة بدرجة محدودة  )     -  ( متوافرة )   )     المراجع العلمية -

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

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

 غير متوافرة
 يوجدال    -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 95  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 إضافة جزء ميداني يطبق داخل المدارس   -مقترحات تحسين المقرر : -6
 ال يوجد  )إن وجدت ( مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 
 ورشة عمل للطالب قدمها صحفي في جريدة محلية 

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

 إصدار مجلة للدراسات العليا لعدم وجود إمكانيات مادية 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  

ورش عمل للطالب   المجال العملي 
مخرجين ينفذها 

في الصحف    صحفيين
 المصرية 

في   متخصصين في اإلجازة الصيفية 
في الصحف   اإلخراج 
 المصرية 

        هناء السيدأ.د/ القسم  مشرف                       رباب صالح ،د/والء عبدهللا /دأ.م. المادة : أستاذ 
 التاريخ :    /    /                         التوقيع :                                       



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 (  7108-7107لعام ) 

 قسم : .العموم التربوية والنفسية 

 -معمومات أساسية : –أ 

 أسس وتطوير المناهج    اسم المقرر 1

 المناهج وطرق التدريس  التخصص 2

 ثانية ) دبموم (    الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 2 عدد القائمين بالتدريس 7

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

 أ.م.د / سماح حممى يس    

 

 

 

 -متخصصة : معمومات –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 72 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 66 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -



   

 

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

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 عميها الحاصمين

 -% 33 ,5( ممتاز  22)

 %37.5( جيد جدا   27)  

 % 2.7( مقبول2) -% 16.6(جيد  12) 

 % 1.3( 1ضعيف جدا) -% 2.7(  2ضعيف ) 

 -تدريس المقرر : – 7

 %133 الموضوعات التي تم تدريسها -

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

عدد     محتوى المقرر
 الساعات 

 12  المنهج مفهوم 

 16 أسس بناء المنهج    

 8 تخطيط المنهج المدرسى    

 8 تنظيم المناهج وأنواعها   

 12 تطوير المناهج     
 

 84-63)      (    63> )      (  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 (  )>85 

 84-63)      (    63> )      (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

   ( )>85 

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



   

 

 ( أنشطة فصمية   دراسة حالة       )    )     (

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

 المناهج  لتطوير 

 %      )      ( شفوي83( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -

  (   أعمال فصمية )23     % 

 )       ( عممي

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

2- 

3- 

)إن وجدت الحظات المراجعين الخارجيين م -7
) 

1- 

2- 

3- 



   

 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

1- 

2- 

3- 

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

1- 

2- 

3- 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

 مسئول عن التنفيذال توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 

الطالب عمى األنماط 
 المختمفة لمتقويم  

المحاضرون  قبل تدريس المقرر
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 اهلل & أ.م.د / سماح حممى يس 

 

 

 



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 (  7109-7108لعام ) 

  قسم : .العموم التربوية والنفسية

 -معمومات أساسية : –أ 

 أسس وتطوير المناهج    اسم المقرر 1

 المناهج وطرق التدريس  التخصص 2

 ثانية ) دبموم (    الفرقة / المستوي 3

 ( نظري + )  /  ( عممي  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 اهلل أسماء المحاضرين المساهمين فى تدريس المقرر  8

 أ.م.د / سماح حممى يس    

 

 

 

 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 67 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 63 دد الطالب الذين أدوا االمتحان ع -



   

 

%            )  6,1%          عدد       98 ,3عدد      نتيجة االمتحان  -
 ( راسب1( ناجح        )     63

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 الحاصمين عميها

 -%  15( ممتاز 9)

 %63.3( جيد جدا   36)  

 % 5.3مقبول (3) -% 23.3(جيد  12) 

 % 1.6( 1ضعيف جدا) -

 -تدريس المقرر : – 7

 %133 الموضوعات التي تم تدريسها -

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

عدد     محتوى المقرر
 الساعات 

 12  مفهوم المنهج 

 16 أسس بناء المنهج    

 8 تخطيط المنهج المدرسى    

 8   تنظيم المناهج وأنواعها 

 12 تطوير المناهج     
 

 84-63)      (    63> )      (  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 (  )>85 

 84-63)      (    63> )      (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

   ( )>85 

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



   

 

 ( أنشطة فصمية   دراسة حالة       )    )     (

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

 لتطوير المناهج  

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

  (   أعمال فصمية )23     % 

 )       ( عممي

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

2- 

3- 

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
) 

1- 

2- 

3- 



   

 

ذه من مقترحات التطوير في العام ما تم تنفي -8
 السابق

1- 

2- 

3- 

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

1- 

2- 

3- 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 

الطالب عمى األنماط 
 المختمفة لمتقويم  

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 اهلل & أ.م.د / سماح حممى يس 

   

 

 



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 (  7171-7109لعام ) 

 قسم : .العموم التربوية والنفسية 

 -معمومات أساسية : –أ 

 أسس وتطوير المناهج    اسم المقرر 1

 المناهج وطرق التدريس  التخصص 2

 ثانية ) دبموم (    الفرقة / المستوي 3

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 2 ئمين بالتدريسعدد القا 7

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

 أ..د / سماح حممى يس    

 

 

 

 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 84 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 76 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -



   

 

 %133  ( ناجح    76 ) عدد    نتيجة االمتحان  -

 ( راسب-)  عدد 

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 الحاصمين عميها

 -%  6,2( ممتاز 2)

 %51.3( جيد جدا   39)  

 % 6.5( مقبول5) -% 39.43(جيد  33) 

 -تدريس المقرر : – 7

 %133 الموضوعات التي تم تدريسها -

ساسي % لما تم تدريسه من المحتوي األ -
 لممقرر

عدد     محتوى المقرر
 الساعات 

 12  مفهوم المنهج 

 16 أسس بناء المنهج    

 8 تخطيط المنهج المدرسى    

 8 تنظيم المناهج وأنواعها   

 12 تطوير المناهج     
 

 84-63)      (    63> )      (  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 (  )>85 

 84-63)      (    63> )      (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

   ( )>85 

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

 ( أنشطة فصمية   دراسة حالة       )    )     (



   

 

األعمال الفصمية )تذكر( ،   عمل أبحاث عن: الفمسفات 
التجارب الدولية المختمفة   –تعددة لممنهج  التربوية  الم

 لتطوير المناهج  

 %      )      ( شفوي83( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -

  (   أعمال فصمية )23     % 

 )       ( عممي

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

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

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -:نتيجة تقويم الطالب لممقرر -5

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

2- 

3- 

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
) 

1- 

2- 

3- 

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



   

 

 -2 السابق

3- 

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

1- 

2- 

3- 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 

الطالب عمى األنماط 
 المختمفة لمتقويم  

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 حممى يس :   أ..د / هيام مصطفى عبد اهلل & أ.اسم منسق المادة 

   

 

 

 



   

 

 6106/6107لمعام الجامعي  تقرير مقرر دراسي
 العموم التربوية والنفسية م : ــقس

 

 معمومات أساسية : –أ

  سيكولوجية اإلبداع اسم المقرر 0

 جميع التخصصات  التخصص 6

     األولي/ دبموم الفرقة / المستوي 3

  ( _عممى ) – (31) نظري عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 نظام المراجعة الداخمية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 __________ نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 فقطواحد عضو  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 

 اإلحصائيات: – 0

 91 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 73 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

% مـن ججمـالي عـدد 63,98طالـب( نـاج، ب بنسـبة  76)عدد  نتيجة االمتحان  -
 الطالب الذين أدوا اإلمتحان

ـــب 0)عـــدد  % مـــن ججمـــالي عـــدد 37,0( راســـبب بنســـبة طال
 الطالب الذين أدوا اإلمتحان

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عمييا

 جدا ( جيد %96,60)  ( ممتاز  37,0%)

 ( مقبول% 55,61)      جيد  ( 81,54%) 

 تدريس المقرر : – 6

 التعريفات المختمفة لمتفكير اإلبداعى.  -1 الموضوعات التي تم تدريسيا -
والفةةةةةره بييةةةةة  وبةةةةةير اإلبتكةةةةةار واإلختةةةةةرا   أهميةةةةةة درا ةةةةةت  -2

 واإلكتشاف.



   

 

 العالقة بير اإلبدا  والذكاء. -3
 ال ياه اليف ي واإلجتماعي لإلبدا  والموهبة. -4
 .)الطالقة( القدرات اإلبداعية -5
 )األصالة(.القدرات اإلبداعية -6
 )المروية(. القدرات اإلبداعية -7
 )التفاصيل(. القدرات اإلبداعية -8
 .)الح ا ية لممشكالت( القدرات اإلبداعية -9

 تدريبات عمى القدرات اإلبداعية. -11
 االيتاج االبداعى.  معيى-11
 اإليتاج اإلبداعي.أيوا   -12
 اإليتاج اإلبداعى الفيى. -13
 اإليتاج اإلبداعى المو يقى. -14
 اإليتاج اإلبداعى الم رحى. -15
 اإليتاج اإلبداعى في مجال الصحافة. -16
 مراحل اإلبدا .-17
 أ اليب اكتشاف اإلبدا  والموهبة وتيميتها. -18

من المحتوي األساسي  % لما تم تدريسو -
 لممقرر

 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

 (      ) <61    (      )61-84 
 (   > )/85 

 84-61(      )    61> (      )  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 (   /  > )85 

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

   األعمال الفصمية )تذكر( : 
 تدريب ميداني. –التعمم الذاتي   -المناقشة والحوار  

 تدريبات عممية وميدانية
 عمل ورش عمل عن كيفية اختيار العينة. -
 عمل ورش عمل عن كيفية كتابة البحث العممى. -
 عن كيفية اشتقاق الفروض البحثية. عمل ورش عمل -

 ( شفوي   /  )             ( نظري  /    )  طريقة تقويم الطالب -
 ( عممي      )     ( أعمال فصمية      ) 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة  المراجع العممية -



   

 

 متوافرة الوسائل المعينة-
 ( غير متوافرة   / )  بدرجة محدودة متوافرة  المستمزمات والخامات -
   -قيود جدارية وتنظيمية: -4
 %97  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
 ال توجد -مقترحات تحسين المقرر : -6

 
مالحظات المراجعين الخارجيين )جن  -7

 وجدت (
0- 

6- 

3- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق

 ال توجد

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

 ال توجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

 توقيت التطوير   

 

 المسئول عن التنفيذ

 د المقصودبمانى عأ /دأ.

             مانى عيد المقصودأ /دأ. :التوقيع            د المقصودبمانى عأ /دأ.اسم منسق المادة : 
 /    /     التاريخ                                                                        

  



   

 

 6107/6108لمعام الجامعي  تقرير مقرر دراسي
 م : العموم التربوية والنفسية ــقس

 

 معمومات أساسية : –أ

  سيكولوجية اإلبداع اسم المقرر 0

 جميع التخصصات  التخصص 6

     األولي/ دبموم الفرقة / المستوي 3

 (  _عممى ) – (31نظري ) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 نظام المراجعة الداخمية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 __________ نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 فقطواحد عضو  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 

 اإلحصائيات: – 0

 89 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 70 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

% مــن ججمــالي عـــدد 011طالــب( نــاج، ب بنســـبة  70)عــدد  نتيجة االمتحان  -
 الطالب الذين أدوا اإلمتحان

% مــن ججمــالي عــدد صــفر( راســبب بنســبة طالــب صــفر)عــدد 
 الطالب الذين أدوا اإلمتحان

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عمييا

 ( جيد جدا %94,63)  ( ممتاز  -) 

 ( مقبول% 63,4)      جيد  ( 83,70%) 

 تدريس المقرر : – 6

 التعريفات المختمفة لمتفكير اإلبداعى.  -1 الموضوعات التي تم تدريسيا -
والفةةةةةره بييةةةةة  وبةةةةةير اإلبتكةةةةةار واإلختةةةةةرا   درا ةةةةةت أهميةةةةةة  -2

 واإلكتشاف.



   

 

 العالقة بير اإلبدا  والذكاء. -3
 ال ياه اليف ي واإلجتماعي لإلبدا  والموهبة. -4
 .)الطالقة( القدرات اإلبداعية -5
 )األصالة(.القدرات اإلبداعية -6
 )المروية(. القدرات اإلبداعية -7
 )التفاصيل(. القدرات اإلبداعية -8
 .)الح ا ية لممشكالت( القدرات اإلبداعية -9

 تدريبات عمى القدرات اإلبداعية. -11
 معيى االيتاج االبداعى. -11
 اإليتاج اإلبداعي.أيوا   -12
 اإليتاج اإلبداعى الفيى. -13
 اإليتاج اإلبداعى المو يقى. -14
 اإليتاج اإلبداعى الم رحى. -15
 مجال الصحافة.  اإليتاج اإلبداعى في-16
 مراحل اإلبدا .-17
 أ اليب اكتشاف اإلبدا  والموهبة وتيميتها. -18

% لما تم تدريسو من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

 (      ) <61    (      )61-84 
 (   > )/85 

 84-61(      )    61> (      )  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 (   /  > )85 

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

   األعمال الفصمية )تذكر( : 
 تدريب ميداني. –التعمم الذاتي   -المناقشة والحوار  

 تدريبات عممية وميدانية
 عمل ورش عمل عن كيفية اختيار العينة. -
 عمل ورش عمل عن كيفية كتابة البحث العممى. -
 عمل ورش عمل عن كيفية اشتقاق الفروض البحثية. -

 ( شفوي   /  )             ( نظري  /    )  طريقة تقويم الطالب -
 ( عممي      )     ( أعمال فصمية      ) 

 -لمتدريس :اإلمكانات المتاحة  -3
 متوافرة  المراجع العممية -



   

 

 متوافرة الوسائل المعينة-
 ( غير متوافرة   / )  متوافرة بدرجة محدودة  المستمزمات والخامات -
   -قيود جدارية وتنظيمية: -4
 %97  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
 ال توجد -مقترحات تحسين المقرر : -6

 
الخارجيين )جن مالحظات المراجعين  -7

 وجدت (
0- 

6- 

3- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق

 ال توجد

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

 ال توجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

 توقيت التطوير   

 

 المسئول عن التنفيذ

 د المقصودبمانى عأ /دأ.

             مانى عيد المقصودأ /دأ. :التوقيع            د المقصودبمانى عأ /دأ.اسم منسق المادة : 
 /    /     التاريخ                                                                        

  



   

 

 6108/6109لمعام الجامعي  تقرير مقرر دراسي
 م : العموم التربوية والنفسية ــقس

 

 معمومات أساسية : –أ

  سيكولوجية اإلبداع اسم المقرر 0

 جميع التخصصات  التخصص 6

     األولي/ دبموم الفرقة / المستوي 3

 (  _عممى ) – (31نظري ) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 المراجعة الداخميةنظام  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 __________ نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 فقطواحد عضو  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 

 اإلحصائيات: – 0

 69 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 57 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

% من ججمالي عدد 76,87بنسبة طالب( ناج، ب  51)عدد  نتيجة االمتحان  -
 الطالب الذين أدوا اإلمتحان

% من ججمالي عدد 68,06طالب( راسبب بنسبة  7)عدد 
 الطالب الذين أدوا اإلمتحان

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عمييا

 ( جيد جدا % 06)  ( ممتاز  -) 

 ( مقبول% 68)      جيد  ( 56%) 

 تدريس المقرر : – 6

 التعريفات المختمفة لمتفكير اإلبداعى.  -1 الموضوعات التي تم تدريسيا -
والفةةةةةره بييةةةةة  وبةةةةةير اإلبتكةةةةةار واإلختةةةةةرا   أهميةةةةةة درا ةةةةةت  -2

 واإلكتشاف.



   

 

 العالقة بير اإلبدا  والذكاء. -3
 ال ياه اليف ي واإلجتماعي لإلبدا  والموهبة. -4
 .)الطالقة( القدرات اإلبداعية -5
 )األصالة(.القدرات اإلبداعية -6
 )المروية(. القدرات اإلبداعية -7
 )التفاصيل(. القدرات اإلبداعية -8
 .)الح ا ية لممشكالت( القدرات اإلبداعية -9

 تدريبات عمى القدرات اإلبداعية. -11
 معيى االيتاج االبداعى. -11
 اإليتاج اإلبداعي.أيوا   -12
 اإليتاج اإلبداعى الفيى. -13
 اإليتاج اإلبداعى المو يقى. -14
 اإليتاج اإلبداعى الم رحى. -15
 اإليتاج اإلبداعى في مجال الصحافة. -16
 مراحل اإلبدا .-17
 أ اليب اكتشاف اإلبدا  والموهبة وتيميتها. -18

% لما تم تدريسو من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

 (      ) <61    (      )61-84 
 (   > )/85 

 84-61(      )    61> (      )  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 (   /  > )85 

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

   األعمال الفصمية )تذكر( : 
 تدريب ميداني. –التعمم الذاتي   -المناقشة والحوار  

 تدريبات عممية وميدانية
 عمل ورش عمل عن كيفية اختيار العينة. -
 عمل ورش عمل عن كيفية كتابة البحث العممى. -
 عمل ورش عمل عن كيفية اشتقاق الفروض البحثية. -

 ( شفوي   /  )             ( نظري  /    )  طريقة تقويم الطالب -
 ( عممي      )     ( أعمال فصمية      ) 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة  المراجع العممية -



   

 

 متوافرة الوسائل المعينة-
 متوافرة( غير    / )  متوافرة بدرجة محدودة  المستمزمات والخامات -
   -قيود جدارية وتنظيمية: -4
 %97  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
 ال توجد -مقترحات تحسين المقرر : -6

 
مالحظات المراجعين الخارجيين )جن  -7

 وجدت (
0- 

6- 

3- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق

 ال توجد

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

 ال توجد

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

 توقيت التطوير   

 

 المسئول عن التنفيذ

 د المقصودبمانى عأ /دأ.

             مانى عيد المقصودأ /دأ. :التوقيع            د المقصودبمانى عأ /دأ.اسم منسق المادة : 
 /    /     التاريخ                                                                        

 



 
 قسم : اإلعالم التربوي 

 

 تقرير مقرر دراسي 

2016-2017 

 

 -معلومات أساسية : –أ 

 ووسائل اإلعالم دراسات في علوم الصحافة اسم المقرر  1

 دبلومة اإلعالم التربوي التخصص  2

 األولي الفرقة / المستوي 3

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

أعضاء أقرب  3أستاذ المادة بإلضافة إلى  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 للتخصص 

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

 عضو واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 31 الطالب الملتحقين بالمقررعدد  -

 24 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

  ( راسب .0( وعدد )%100)    ناجح بنسبة 24 عدد نتيجة االمتحان  -

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا    %16,66( ممتاز   )    4,16%)   

 ( مقبول    %45.8( جيد   )    33,3%)    

 -تدريس المقرر : – 2

مدخل تمهيدى فى مفاهيم الصحافة واالعالم ومناهج البحث -1 الموضوعات التي تم تدريسها  -

 في الدراسات االعالمية

التعريف بأنواع الدراسات والبحوث في مجال الصحافة  -2

 واالعالم

 ونظريات الدراسات الصحفيةعرض تاريخي ألهم مجاالت  -3

 أخالقيات البحث العلمي   -4

 قواعد البحث العلمي -5

 عرض تحليلي لبعض الدراسات الصحفية-6

 عرض نقدي لبعض الدراسات الصحفية -7

 التعريف بأهم القضايا الصحفية المثارة التي تستحق الدراسة   -8

 عرض أفكار دراسات صحفية ومناقشتها -9

ية منهجية علمية مصغرة في مجال إجراء دراسات صحف-10

 اإلعالم واإلعالم التربوي. 

 % 90 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

> )    *  (85 

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

> )   *   (85 

 المحاضرة المطورة*  أساليب التعليم والتعلم  -

 إستراتيجية حل المشكالت*.

 إستراتيجية التعلم القائم على المشروعات.      

 العصف الذهني*

 إستراتيجية التعلم التعاوني*

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث*

 إستراتيجية البيان العملي 

 لم الذاتي* إستراتيجيات التع 



 
 االكتشاف

 لعب األدوار

 العروض التعليمية

 )    *  ( نظري             )   ( شفوي طريقة تقويم الطالب  -

 )    *  ( أعمال فصلية     ) *    ( عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

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

 متوافرة 

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

 متوافرة 

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

 متوافرة 

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 95  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 توفير دراسات حديثة بمكتبة الكلية لالطالع عليها ودراستها.   -

 

  ()إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 

 

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

) 

توفير دراسات حديثة بمكتبة الكلية لالطالع عليها  -

 ودراستها.

 

 السبب : ضعف االمكانات المادية -

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  



 
الطالب حضور 

 للسمينار العلمى للقسم

يحضر طالب الدراسات 

العليا سمينار القسم  

لإلستفادة باألفكار  

 المطروحة

 أستاذ المادة خالل العام الدراسي 

  

 هناء السيد : أ.م.د: القسم مشرف                                  دعاء فكري        أستاذ المادة: أ.م.د:

  

 التاريخ :                                    التوقيع :                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 تقرير مقرر دراسي 

  

2017-2018 

 

 -معلومات أساسية : –أ 

 ووسائل اإلعالم دراسات في علوم الصحافة اسم المقرر  1

 دبلومة اإلعالم التربوي التخصص  2

 األولي الفرقة / المستوي 3

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

أعضاء أقرب  3أستاذ المادة بإلضافة إلى  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 للتخصص 

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

 عضو واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 19 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 12 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

( راسب بنسبة 1)وعدد (  %91,7( ناجح بنسبة ) 11)عدد   نتيجة االمتحان  -

(8,3% )    

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا %41,6 6%  ( ممتاز   )-)    

 ( مقبول    % 16.66 )( جيد     33.3%)    

 -تدريس المقرر : – 2

مدخل تمهيدى فى مفاهيم الصحافة واالعالم ومناهج البحث -1  الموضوعات التي تم تدريسها  -

 في الدراسات االعالمية

التعريف بأنواع الدراسات والبحوث في مجال الصحافة  -2

 واالعالم

 عرض تاريخي ألهم مجاالت ونظريات الدراسات الصحفية -3

 أخالقيات البحث العلمي   -4

 قواعد البحث العلمي -5

 دراسات الصحفيةعرض تحليلي لبعض ال-6

 عرض نقدي لبعض الدراسات الصحفية -7

 التعريف بأهم القضايا الصحفية المثارة التي تستحق الدراسة   -8

 عرض أفكار دراسات صحفية ومناقشتها -9

إجراء دراسات صحفية منهجية علمية مصغرة في مجال -10

 اإلعالم واإلعالم التربوي. 

 % 90 األساسي للمقرر% لما تم تدريسه من المحتوي   -

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

> )    *  (85 

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

> )   *   (85 

 المحاضرة المطورة*  أساليب التعليم والتعلم  -

 كالت*.إستراتيجية حل المش

 إستراتيجية التعلم القائم على المشروعات.      

 العصف الذهني*

 إستراتيجية التعلم التعاوني*

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث*

 إستراتيجية البيان العملي 



 
 إستراتيجيات التعلم الذاتي* 

 االكتشاف

 لعب األدوار

 العروض التعليمية

 نظري             )   ( شفوي)    *  (  طريقة تقويم الطالب  -

 )    *  ( أعمال فصلية     )   *  ( عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

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

 متوافرة 

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

 متوافرة 

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

 متوافرة 

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 

 

 

 -نتيجة تقويم الطالب :  -5

91 % 

 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 

 مينار العلمى للقسم حضور الطالب للس -1

 األبحاث التى يتم مناقشتها . لإلستفادة من أفكار 

  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 

حضور الطالب للسمينار العلمى للقسم لإلستفادة من أفكار  -1

 األبحاث التى يتم مناقشتها

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

) 

 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 

 

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  

ترك نسخة من أبحاث  

الترقية لألساتذة واألساتذة 

المساعدين داخل القسم  

ليستفسد منها طالب  

 الدراسات العليا. 

 

يترك كل أستاذ نسخة  

من بحثة داخل مكتبة  

القسم حتى تكون مرجعا  

يستفيد منه طالب  

 الدراسات العليا  

 رئيس القسم خالل العام الدراسي 

 

 .د: حنان حسنى يشار أمشرف القسم                        أستاذ المادة: أ.م.د: دعاء فكري           

 

 التاريخ :                                          التوقيع :                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 تقرير مقرر دراسي 

 

2018-2019 

 

 -معلومات أساسية : –أ 

 ووسائل اإلعالم دراسات في علوم الصحافة اسم المقرر  1

 دبلومة اإلعالم التربوي التخصص  2

 األولي الفرقة / المستوي 3

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

أعضاء أقرب  3أستاذ المادة بإلضافة إلى  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 للتخصص 

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

 عضو واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 -متخصصة :معلومات  –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 17 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 13 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

( راسب بنسبة 1(  وعدد)%92.29( ناجح بنسبة )12عدد ) نتيجة االمتحان  -

(7.69%  )      

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا    %53.84ممتاز   ) (  23.07%)   

 ( مقبول    %7.69( جيد   )    7.69% )  

 -تدريس المقرر : – 2

مدخل تمهيدى فى مفاهيم الصحافة واالعالم ومناهج البحث -1  الموضوعات التي تم تدريسها  -

 في الدراسات االعالمية

التعريف بأنواع الدراسات والبحوث في مجال الصحافة  -2

 واالعالم

 عرض تاريخي ألهم مجاالت ونظريات الدراسات الصحفية -3

 أخالقيات البحث العلمي   -4

 قواعد البحث العلمي -5

 عرض تحليلي لبعض الدراسات الصحفية-6

 عرض نقدي لبعض الدراسات الصحفية -7

 التعريف بأهم القضايا الصحفية المثارة التي تستحق الدراسة   -8

 صحفية ومناقشتها عرض أفكار دراسات -9

إجراء دراسات صحفية منهجية علمية مصغرة في مجال -10

 اإلعالم واإلعالم التربوي. 

 % 90 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

> )    *  (85 

 84-60)      (    60> )      (  وضوعات المقررمدي تغطية االمتحان لم -

> )   *   (85 

 المحاضرة المطورة*  أساليب التعليم والتعلم  -

 إستراتيجية حل المشكالت*.

 إستراتيجية التعلم القائم على المشروعات.      

 العصف الذهني*

 إستراتيجية التعلم التعاوني*

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث*

 إستراتيجية البيان العملي 

 إستراتيجيات التعلم الذاتي* 



 
 االكتشاف

 لعب األدوار

 العروض التعليمية

 )    *  ( نظري             )  ( شفوي طريقة تقويم الطالب  -

 )    *  ( أعمال فصلية     )    *  ( عملي

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

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

 متوافرة 

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

 متوافرة 

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

 متوافرة 

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 

92 % 

ترك نسخة من أبحاث الترقية لألساتذة واألساتذة المساعدين  - -مقترحات تحسين المقرر : -6

 داخل القسم ليستفسد منها طالب الدراسات العليا. 

 

  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 

 

ترك نسخة من أبحاث الترقية لألساتذة واألساتذة المساعدين 

 داخل القسم ليستفسد منها طالب الدراسات العليا. 

 

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

) 

 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  

زيارات ميدانية  

 للمؤسسات الصحفية 

يتم تقسيم الطالب إلى 

مجموعات صغيرة  

وتزور كل مجموعة 

صحفية بالتبادل مؤسسة 

. 

إدارة  –أستاذ المادة  خالل العام الدراسي 

 الكلية 

 

 د: حنان حسنى يشار : أ.مشرف القسم                                             أستاذ المادة: أ.م.د: دعاء فكري          

  

 التاريخ :                                           التوقيع :                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 تقرير مقرر دراسي 

 م 2020-2019لعام 

 

 -معلومات أساسية : –أ 

 دراسات في علوم الصحافة ووسائل اإلعالم اسم المقرر  1

 دبلومة اإلعالم التربوي التخصص  2

 األولي الفرقة / المستوي 3

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

أعضاء أقرب  3إلى  ةباإلضافأستاذ المادة  الختيار لجنة االمتحانات النظام المتبع  5

 للتخصص 

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

 عضو واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 طالب  26 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب  21 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 :%( 100( ناجح  بنسبة )21عدد ) نتيجة االمتحان  -

 %(  0( راسب بنسبة  )0عدد )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %28.57( ممتاز      )9.52%)

 ( مقبول %4.76( جيد           )57.14%)

 -تدريس المقرر : – 2

مدخل تمهيدى فى مفاهيم الصحافة واالعالم ومناهج البحث -1 الموضوعات التي تم تدريسها  -

 في الدراسات االعالمية

التعريف بأنواع الدراسات والبحوث في مجال الصحافة  -2

 واالعالم

 عرض تاريخي ألهم مجاالت ونظريات الدراسات الصحفية -3

 أخالقيات البحث العلمي   -4

 قواعد البحث العلمي -5

 عرض تحليلي لبعض الدراسات الصحفية-6

 عرض نقدي لبعض الدراسات الصحفية -7

 التعريف بأهم القضايا الصحفية المثارة التي تستحق الدراسة   -8

 عرض أفكار دراسات صحفية ومناقشتها -9

مجال إجراء دراسات صحفية منهجية علمية مصغرة في -10

 اإلعالم واإلعالم التربوي. 

 % 90 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

> )    *  (85 

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

 )   *   (>85 

 المحاضرة المطورة*  أساليب التعليم والتعلم  -

 إستراتيجية حل المشكالت*.

 إستراتيجية التعلم القائم على المشروعات.      

 العصف الذهني*

 إستراتيجية التعلم التعاوني*

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث*

 إستراتيجية البيان العملي 

 التعلم الذاتي*  إستراتيجيات

 االكتشاف



 
 لعب األدوار

 العروض التعليمية

 جروب على الوتس اب للمناقشة

 رفع المحاضرات على قناة  خاصة بالمادة على التليجرام 

 

 )    *  ( نظري             )   ( شفوي طريقة تقويم الطالب  -

 )    *  ( أعمال فصلية     ) *    ( عملي

 -لتدريس : اإلمكانات المتاحة ل -3

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

 متوافرة 

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

 متوافرة 

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

 متوافرة 

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 95  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 توفير دراسات حديثة بمكتبة الكلية لالطالع عليها ودراستها.   -

 

  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

العام  ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8

 السابق 

 

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

) 

توفير دراسات حديثة بمكتبة الكلية لالطالع عليها  -

 ودراستها.

 

 السبب : ضعف االمكانات المادية -

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 التنفيذالمسئول عن  توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  



 
حضور الطالب 

 للسمينار العلمى للقسم

يحضر طالب الدراسات 

العليا سمينار القسم  

لإلستفادة باألفكار  

 المطروحة

 أستاذ المادة خالل العام الدراسي 

 

 محمد علي : أ.م.د: هناء السيدالقسم  شرفم                      م.د: دعاء فكري            أستاذ المادة: أ.

 

 التاريخ :      التوقيع :                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 : اإلعالم التربوي مقس

 تقرير مقرر دراسي 
2016-2017 

 -معلومات أساسية : –أ 
 نظريات االتصال  اسم المقرر  1
 اإلعالم التربوى   التخصص  2
 الثانية  الفرقة / المستوي  3
 ( عملي 2( نظري + )2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  4
فة إلي ثالثة من أعضاء هيئة  أستاذ المقرر باإلضا النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

      التدريس األقرب إلي التخصص.
 ( متوفر    )    ( غير متوفر√) نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 عضو واحد  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة: –ب 
 -اإلحصائيات: – 1
 15 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 15 االمتحان عدد الطالب الذين أدوا  -
 (% 100( ناجح  بنسبة )15عدد )  نتيجة االمتحان  -

 ( %0.00( راسب  بنسبة   )0عدد ) 
النسبببببببة الم ويببببببة ب للنبببببباجحين  بقببببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها
 ( جيد جدا  %53,3( ممتاز      )6.66%)
 ( مقبول%20)      ( جيد      20%)

 -تدريس المقرر: – 2
 -نمممموذا ومممرام -نمممموذا ومممانور ووي مممر -أهمممل النمممماذا اة صمممالية  ▪ م تدريسها الموضوعات التي ت -

نممموذا وسممتلي  -نممموذا أوسمم ود -نممموذا دل لممور -نممموذا ةسمموي 
 .نموذا أو نظرية "حارس البوابة -وماكلين

 - م هوم التمأثير اةجتمماعي - التأثير اةجتماعي لوسائ  اة صال ▪
عالقمة  - ثير اةجتمماعيمظاهر التمأ  -مستويات التأثير اةجتماعي

 .علل اةجتماع باة صال ال ماهيري 
أومملال اإلعممالم فممي  -عالقممة التممأثير اةجتممماعي بوسممائ  اة صممال ▪

النظريممممات المت لقممممة بنمممموع التممممأثير  -التممممأثير علممممو األسممممر  وال ماعممممة
 اإلعالمي الذي  حدثه وسائ  اإلعالم بالنسبة إلو ال مهور

عالقمة نظريمات اإلعمالم ب لسم ة  - النظريات الم سر  لحرية اإلعمالم ▪
  -نظرية الحرية -نظرية السلطة -اإلعالم

السمموفيتية نظريممة ال -المسممئولية اةجتماةيممة لوسممائ  اإلعممالم نظريممة  ▪



 

 نظرية المشاركة الدلمقراطية. -التنموية نظريةال -أو اةوتراكية
نظريممممممممة اةسممممممممتخدامات  -النظريممممممممات الم سممممممممر  للتممممممممأثير اإلعالمممممممممو ▪

 –مميزا هممممما  –عناصمممممرها  –فروضمممممها  –م هومهممممما  –واإلومممممباعات 
 اةنتقادات الموجهة لها.

نشمممممأ  و طمممممور نظريمممممة  -نظريمممممة اةعتمممممماد علمممممو وسمممممائ  اإلعمممممالم  ▪
 –أنمواع اةعتمماد  –األسمس وال مرو    –أب اد اةعتمماد    -اةعتماد

 اةنتقادات الموجهة لها. –مميزات النظرية  –أثار اةعتماد 
متغيرات الغرس  –م هومها  –نشأ  النظرية    -نظرية الغرس الثقافو ▪

 ب ض اةنتقادات الموجهة للنظرية. –خطوات  حلي  الغرس  –
 –افتراضمممات النظريمممة  –نشمممأ  النظريمممة  –نظريمممة  ر يمممب األولويمممات  ▪

 اةنتقادات الموجهة لها . –متغيرا ها   –أب اد النظرية 
يممممة نظر  -نظريممممة  مثيمممم  الم لومممممات  -نظريممممات اإلعممممالم الحد ثممممة  ▪

 ال بء الم رفو
خطممموات  طبيمممر النظريمممات اإلعالميمممة فمممو البحمممو  ال لميمممة و يممماس  ▪

 افتراضا ها
نمممماذا  طبي يمممة لنظريمممات إعالميمممة طبقمممد فمممو البحمممو  والدراسمممات  ▪

 اإلعالمية.
النسبببة الم ويببة ب لمببا تببم تدريسبب  مببن  -

 المحتوي األساسي للمقرر
95 % 

مببدي التبباام القببائمين بالتببدريس بمحتببوي  -
 رر المق

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

 85< (√)     84-60)   (     60>  )  (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
  دريب عملي (√)محاضرات نظرية   (√) أساليب التعليم والتعلم -

 أنشطة فصلية (√))  ( دراسة حالة         
 و وي  (√)نظري              (√)  ريقة تقويم الطالب -

 عملي  (√)أعمال فصلية       (√)
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3
 متوافر  )  ( متوافر  بدرجة محدود  )  ( غير متوافر  (√) المراجع العلمية -
 متوافر  )  ( متوافر  بدرجة محدود  )  ( غير متوافر  (√) الوسائل المعينة -
 ( متوافر  بدرجة محدود  )  ( غير متوافر )  ( متوافر  )   المستلامات والخامات -
 ة  وجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 95     -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 طبيمممممر نظريمممممات اةعمممممالم المختل مممممة فمممممو بحمممممو  اةعمممممالم ل يممممماس  - -مقترحات تحسين المقرر : -6

  .ال ام الرأيا  اهات 



 

 جدة  و  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7
ما تم تنفيذه من مقترحبات التطبوير  بي   -8

 العام السابق
 طبيمممممر نظريمممممات اةعمممممالم المختل مممممة فمممممو بحمممممو  اةعمممممالم ل يممممماس  -

 .ال ام الرأيا  اهات 
  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10
 التنفيذ  المس ول عن توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 كليف الطالب ب م  بحم    -
جمممممماعو ل تممممممد علمممممو نظريمممممة 
إعالميممة مممن نظريممات اإلعممالم 
لبحممممممم  قضمممممممية أو  ممممممماهر  أو 
مشمممللة أو حمممد  سياسمممو  همممل 
المممممممرأى ال مممممممام لدراسمممممممة  مممممممأثير 
وسائ  اإلعالم علمو ا  اهمات 

 ال مهور 

لقسمممممممممممممممل الطمممممممممممممممالب إلمممممممممممممممو  -
م موعممممات ملونممممة مممممن خمممممس 
طمممالب علمممو األقممم  والمشممماركة 

ضممهل الممب ض فممو عممم  مممب ب 
بح  قائل علو نظرية إعالميمة 
ةختبار صحة فرو  النظرية 
علمممو أر  كمممور الظممماهر  محممم  
الدراسمممة  تسمممل بال مممد  والحداثمممة 
والحاليمممممممة وذلممممممم  لتبيمممممممار أثمممممممر 
وسممائ  اإلعممالم علممو ال مهممور 
وإملانيممة  يمماس صممحة فممرو  

 النظريات اإلعالمية.

 أستاذ الماد . - طوال ال ص  الدراسو -
وافقمممممممممممممممات للتطبيمممممممممممممممر م -

 الميدانو من إدار  الكلية.
موافقمممممات ممممممن ال هممممماز  -

المركمممممزى للت بئمممممة ال اممممممة 
 واإلحصاء.

 
 هناء السيد:أ د/  القسم  مشرف               ستاذ المادة :د/ هشام رشدى خيرهللا أ

 التوقيع:                                           التاريخ: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 قرير مقرر دراسي  ت
2017-2018 

 -معلومات أساسية : –أ 
 نظريات االتصال  اسم المقرر  1
 اإلعالم التربوى   التخصص  2
 الثانية  الفرقة / المستوي  3
 ( عملي 2( نظري + )2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  4
أستاذ الماد  باإلضافة إلي ثالثة من أعضاء هيئة   لجنة االمتحانات النظام المتبع الختيار   5

      التدريس األقرب للتخصص.
 ( متوفر    )    ( غير متوفر√) نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 عضو واحد  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة: –ب 
 -اإلحصائيات: – 1
 24 ررعدد الطالب الملتحقين بالمق -
 22 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 (% 100( ناجح  بنسبة )22عدد )  نتيجة االمتحان  -

 ( %0.00( راسب  بنسبة   )0عدد ) 
النسبببببببة الم ويببببببة ب للنبببببباجحين  بقببببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها
 ( جيد جدا  %45.45)    ( ممتاز      18.2%)
 ( مقبول%9.09( جيد        )27.27%)

 -تدريس المقرر: – 2
 -نمممموذا ومممرام -نمممموذا ومممانور ووي مممر -أهمممل النمممماذا اة صمممالية  ▪ الموضوعات التي تم تدريسها  -

نممموذا وسممتلي  -نممموذا أوسمم ود -نممموذا دل لممور -نممموذا ةسمموي 
 .نموذا أو نظرية "حارس البوابة -وماكلين

 - م هوم التمأثير اةجتمماعي - التأثير اةجتماعي لوسائ  اة صال ▪
عالقمة  - مظاهر التمأثير اةجتمماعي  -ستويات التأثير اةجتماعيم

 .علل اةجتماع باة صال ال ماهيري 
أومملال اإلعممالم فممي  -عالقممة التممأثير اةجتممماعي بوسممائ  اة صممال ▪

النظريممممات المت لقممممة بنمممموع التممممأثير  -التممممأثير علممممو األسممممر  وال ماعممممة
  مهوراإلعالمي الذي  حدثه وسائ  اإلعالم بالنسبة إلو ال

عالقمة نظريمات اإلعمالم ب لسم ة  -النظريات الم سر  لحرية اإلعمالم  ▪
  -نظرية الحرية -نظرية السلطة -اإلعالم

السمموفيتية نظريممة ال -المسممئولية اةجتماةيممة لوسممائ  اإلعممالم نظريممة  ▪



 

 نظرية المشاركة الدلمقراطية. -التنموية نظريةال -أو اةوتراكية
نظريممممممممة اةسممممممممتخدامات  -عالممممممممموالنظريممممممممات الم سممممممممر  للتممممممممأثير اإل ▪

 –مميزا هممممما  –عناصمممممرها  –فروضمممممها  –م هومهممممما  –واإلومممممباعات 
 اةنتقادات الموجهة لها.

نشمممممأ  و طمممممور نظريمممممة  -نظريمممممة اةعتمممممماد علمممممو وسمممممائ  اإلعمممممالم  ▪
 –أنمواع اةعتمماد  –األسمس وال مرو    –أب اد اةعتمماد    -اةعتماد

 ت الموجهة لها.اةنتقادا –مميزات النظرية  –أثار اةعتماد 
متغيرات الغرس  –م هومها  –نشأ  النظرية    -نظرية الغرس الثقافو ▪

 ب ض اةنتقادات الموجهة للنظرية. –خطوات  حلي  الغرس  –
 –افتراضمممات النظريمممة  –نشمممأ  النظريمممة  –نظريمممة  ر يمممب األولويمممات  ▪

 اةنتقادات الموجهة لها . –متغيرا ها   –أب اد النظرية 
نظريممممة  -نظريممممة  مثيمممم  الم لومممممات  -لحد ثممممة نظريممممات اإلعممممالم ا ▪

 ال بء الم رفو
خطممموات  طبيمممر النظريمممات اإلعالميمممة فمممو البحمممو  ال لميمممة و يممماس  ▪

 افتراضا ها
نمممماذا  طبي يمممة لنظريمممات إعالميمممة طبقمممد فمممو البحمممو  والدراسمممات  ▪

 اإلعالمية.
النسبببة الم ويببة ب لمببا تببم تدريسبب  مببن  -

 المحتوي األساسي للمقرر
95 % 

التبباام القببائمين بالتببدريس بمحتببوي مببدي  -
 المقرر 

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

 85< (√)     84-60)   (     60>  )  (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
  دريب عملي (√)محاضرات نظرية   (√) أساليب التعليم والتعلم -

 أنشطة فصلية (√))  ( دراسة حالة         
 و وي  (√)نظري              (√) تقويم الطالب  ريقة -

 عملي  (√)أعمال فصلية       (√)
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3
 متوافر  )  ( متوافر  بدرجة محدود  )  ( غير متوافر  (√) المراجع العلمية -
 متوافر  )  ( متوافر  بدرجة محدود  )  ( غير متوافر  (√) الوسائل المعينة -
 )  ( متوافر  )  ( متوافر  بدرجة محدود  )  ( غير متوافر  المستلامات والخامات -
 ة  وجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 95     -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
عمم  بحم  جمماعو مسمتخدم نظريمات اعالميمة   فيمشاركة الطالب   - -مقترحات تحسين المقرر : -6

  .حد ثة



 

 ة  وجد راجعين الخارجيين  مالحظات الم -7
ما تم تنفيذه من مقترحبات التطبوير  بي   -8

 العام السابق
عمم  بحم  جمماعو مسمتخدم نظريمات اعالميمة   فيمشاركة الطالب   -

 .حد ثة
  - ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10
 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 كليف الطالب ب م  بحم    -
جمممممماعو ل تممممممد علمممممو نظريمممممة 
إعالميممة مممن نظريممات اإلعممالم 
لبحممممممم  قضمممممممية أو  ممممممماهر  أو 
مشمممللة أو حمممد  سياسمممو  همممل 
المممممممرأى ال مممممممام لدراسمممممممة  مممممممأثير 
وسائ  اإلعالم علمو ا  اهمات 

 ال مهور 

لقسمممممممممممممممل الطمممممممممممممممالب إلمممممممممممممممو  -
م موعممممات ملونممممة مممممن خمممممس 

اركة طمممالب علمممو األقممم  والمشممم
مممب ب ضممهل الممب ض فممو عممم  
بح  قائل علو نظرية إعالميمة 
ةختبار صحة فرو  النظرية 
علمممو أر  كمممور الظممماهر  محممم  
الدراسمممة  تسمممل بال مممد  والحداثمممة 
والحاليمممممممة وذلممممممم  لتبيمممممممار أثمممممممر 
وسممائ  اإلعممالم علممو ال مهممور 
وإملانيممة  يمماس صممحة فممرو  

 النظريات اإلعالمية.

 لماد .أستاذ ا - طوال ال ص  الدراسو -
موافقمممممممممممممممات للتطبيمممممممممممممممر  -

 الميدانو من إدار  الكلية.
موافقمممممات ممممممن ال هممممماز  -

المركمممممزى للت بئمممممة ال اممممممة 
 واإلحصاء.

 :أ د/ حنان حسنى يشار القسم  مشرف              ستاذ المادة :د/ هشام رشدى خيرهللا  أ
                                 التوقيع:                                            التاريخ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 تقرير مقرر دراسي  
2018-2019 

 -معلومات أساسية : –أ 
 نظريات االتصال  اسم المقرر  1
 اإلعالم التربوى   التخصص  2
 الثانية  الفرقة / المستوي  3
 ( عملي 2( نظري + )2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  4
أستاذ المقرر باإلضافة إلي ثالثة من أعضاء هيئة   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

      التدريس األقرب للتخصص.
 ( متوفر    )    ( غير متوفر√) نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 عضو واحد  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة: –ب 
 -اإلحصائيات: – 1
 14 الطالب الملتحقين بالمقررعدد  -
 12 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 ( %91.7( ناجح  بنسبة )11عدد )  نتيجة االمتحان  -

 (% 8.3( راسب  بنسبة   )1عدد ) 
النسبببببببة الم ويببببببة ب للنبببببباجحين  بقببببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها
 ( جيد جدا  % 16.66) ( ممتاز       % 8.3)
 ( مقبول %33.3)   ( جيد      33.3%)

 -تدريس المقرر: – 2
 -نمممموذا ومممرام -نمممموذا ومممانور ووي مممر -أهمممل النمممماذا اة صمممالية  ▪ الموضوعات التي تم تدريسها  -

نممموذا وسممتلي  -نممموذا أوسمم ود -نممموذا دل لممور -نممموذا ةسمموي 
 .نموذا أو نظرية "حارس البوابة -وماكلين

 - تمأثير اةجتمماعيم هوم ال - التأثير اةجتماعي لوسائ  اة صال ▪
عالقمة  - مظاهر التمأثير اةجتمماعي  -مستويات التأثير اةجتماعي

 .علل اةجتماع باة صال ال ماهيري 
أومملال اإلعممالم فممي  -عالقممة التممأثير اةجتممماعي بوسممائ  اة صممال ▪

النظريممممات المت لقممممة بنمممموع التممممأثير  -التممممأثير علممممو األسممممر  وال ماعممممة
 عالم بالنسبة إلو ال مهوراإلعالمي الذي  حدثه وسائ  اإل

عالقمة نظريمات اإلعمالم ب لسم ة  -النظريات الم سر  لحرية اإلعمالم  ▪
  -نظرية الحرية -نظرية السلطة -اإلعالم

السمموفيتية نظريممة ال -المسممئولية اةجتماةيممة لوسممائ  اإلعممالم نظريممة  ▪



 

 نظرية المشاركة الدلمقراطية. -التنموية نظريةال -أو اةوتراكية
نظريممممممممة اةسممممممممتخدامات  -الم سممممممممر  للتممممممممأثير اإلعالممممممممموالنظريممممممممات  ▪

 –مميزا هممممما  –عناصمممممرها  –فروضمممممها  –م هومهممممما  –واإلومممممباعات 
 اةنتقادات الموجهة لها.

نشمممممأ  و طمممممور نظريمممممة  -نظريمممممة اةعتمممممماد علمممممو وسمممممائ  اإلعمممممالم  ▪
 –أنمواع اةعتمماد  –األسمس وال مرو    –أب اد اةعتمماد    -اةعتماد

 اةنتقادات الموجهة لها. –النظرية مميزات   –أثار اةعتماد 
متغيرات الغرس  –م هومها  –نشأ  النظرية    -نظرية الغرس الثقافو ▪

 ب ض اةنتقادات الموجهة للنظرية. –خطوات  حلي  الغرس  –
 –افتراضمممات النظريمممة  –نشمممأ  النظريمممة  –نظريمممة  ر يمممب األولويمممات  ▪

 . اةنتقادات الموجهة لها –متغيرا ها   –أب اد النظرية 
نظريممممة  -نظريممممة  مثيمممم  الم لومممممات  -نظريممممات اإلعممممالم الحد ثممممة  ▪

 ال بء الم رفو
خطممموات  طبيمممر النظريمممات اإلعالميمممة فمممو البحمممو  ال لميمممة و يممماس  ▪

 افتراضا ها
نمممماذا  طبي يمممة لنظريمممات إعالميمممة طبقمممد فمممو البحمممو  والدراسمممات  ▪

 اإلعالمية.
النسبببة الم ويببة ب لمببا تببم تدريسبب  مببن  -

 للمقرر المحتوي األساسي
95 % 

مببدي التبباام القببائمين بالتببدريس بمحتببوي  -
 المقرر 

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

 85< (√)     84-60)   (     60>  )  (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
  دريب عملي (√)محاضرات نظرية   (√) أساليب التعليم والتعلم -

 نشطة فصليةأ (√))  ( دراسة حالة         
 و وي  (√)نظري              (√)  ريقة تقويم الطالب -

 عملي  (√)أعمال فصلية       (√)
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3
 متوافر  )  ( متوافر  بدرجة محدود  )  ( غير متوافر  (√) المراجع العلمية -
 ( غير متوافر   متوافر  )  ( متوافر  بدرجة محدود  ) (√) الوسائل المعينة -
 )  ( متوافر  )  ( متوافر  بدرجة محدود  )  ( غير متوافر  المستلامات والخامات -
 ة  وجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 92     -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
  دراسة النظريات الم سر  لتأثيرات اإلعالم اإللكتروني. - -مقترحات تحسين المقرر : -6



 

  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7
ما تم تنفيذه من مقترحبات التطبوير  بي   -8

 العام السابق
 ل إضافة جزء حول النظريات الم سر  لتأثيرات اإلعالم اإللكتروني،  -

 وكيفية  طبيقه في بحو  اإلعالم.
  - ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10
 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  ت التطوير مجاال

 كليف الطالب ب م  بحم    -
جمممممماعو ل تممممممد علمممممو نظريمممممة 
إعالميممة مممن نظريممات اإلعممالم 
لبحممممممم  قضمممممممية أو  ممممممماهر  أو 
مشمممللة أو حمممد  سياسمممو  همممل 
المممممممرأى ال مممممممام لدراسمممممممة  مممممممأثير 
وسائ  اإلعالم علمو ا  اهمات 

 ال مهور 

لقسمممممممممممممممل الطمممممممممممممممالب إلمممممممممممممممو  -
وعممممات ملونممممة مممممن خمممممس م م

طمممالب علمممو األقممم  والمشممماركة 
مممب ب ضممهل الممب ض فممو عممم  
بح  قائل علو نظرية إعالميمة 
ةختبار صحة فرو  النظرية 
علمممو أر  كمممور الظممماهر  محممم  
الدراسمممة  تسمممل بال مممد  والحداثمممة 
والحاليمممممممة وذلممممممم  لتبيمممممممار أثمممممممر 
وسممائ  اإلعممالم علممو ال مهممور 
وإملانيممة  يمماس صممحة فممرو  

 عالمية.النظريات اإل

 أستاذ الماد . - طوال ال ص  الدراسو -
موافقمممممممممممممممات للتطبيمممممممممممممممر  -

 الميدانو من إدار  الكلية.
موافقمممممات ممممممن ال هممممماز  -

المركمممممزى للت بئمممممة ال اممممممة 
 واإلحصاء.

 :أ د/ حنان حسنى يشار القسم  مشرف              ستاذ المادة :د/ هشام رشدى خيرهللا  أ
                                 التاريخ:                            التوقيع:                

 
 

 
 
 
 



 
 

 تقرير مقرر دراسي  
2019-2020 

 -معلومات أساسية : –أ 
 نظريات االتصال  اسم المقرر  1
 اإلعالم التربوى   التخصص  2
 الثانية  الفرقة / المستوي  3
 ( عملي 2( نظري + )2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  4
أستاذ المقرر باإلضافة إلي ثالثة من أعضاء هيئة   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 التدريس األقرب إلي التخصص.     
 ( متوفر    )    ( غير متوفر√) نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 عضو واحد  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة: –ب 
 -ئيات:اإلحصا – 1
 13 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 12 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 (% 100( ناجح  بنسبة )12عدد )  نتيجة االمتحان  -

 ( %0.00( راسب  بنسبة   )0عدد ) 
النسبببببببة الم ويببببببة ب للنبببببباجحين  بقببببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها
 ( جيد جدا  %66.67( ممتاز      ) 16.67%)
 ( مقبول% 8.33( جيد       )  8.33%)

 -تدريس المقرر: – 2
 -نمممموذا ومممرام -نمممموذا ومممانور ووي مممر -أهمممل النمممماذا اة صمممالية  ▪ الموضوعات التي تم تدريسها  -

نممموذا وسممتلي  -نممموذا أوسمم ود -نممموذا دل لممور -نممموذا ةسمموي 
 .نموذا أو نظرية "حارس البوابة -وماكلين

 - م هوم التمأثير اةجتمماعي -  صالالتأثير اةجتماعي لوسائ  اة ▪
عالقمة  - مظاهر التمأثير اةجتمماعي  -مستويات التأثير اةجتماعي

 .علل اةجتماع باة صال ال ماهيري 
أومملال اإلعممالم فممي  -عالقممة التممأثير اةجتممماعي بوسممائ  اة صممال ▪

النظريممممات المت لقممممة بنمممموع التممممأثير  -التممممأثير علممممو األسممممر  وال ماعممممة
  حدثه وسائ  اإلعالم بالنسبة إلو ال مهور اإلعالمي الذي

عالقمة نظريمات اإلعمالم ب لسم ة  -النظريات الم سر  لحرية اإلعمالم  ▪
  -نظرية الحرية -نظرية السلطة -اإلعالم

السمموفيتية نظريممة ال -المسممئولية اةجتماةيممة لوسممائ  اإلعممالم نظريممة  ▪



 

 راطية.نظرية المشاركة الدلمق -التنموية نظريةال -أو اةوتراكية
نظريممممممممة اةسممممممممتخدامات  -النظريممممممممات الم سممممممممر  للتممممممممأثير اإلعالمممممممممو ▪

 –مميزا هممممما  –عناصمممممرها  –فروضمممممها  –م هومهممممما  –واإلومممممباعات 
 اةنتقادات الموجهة لها.

نشمممممأ  و طمممممور نظريمممممة  -نظريمممممة اةعتمممممماد علمممممو وسمممممائ  اإلعمممممالم  ▪
 –أنمواع اةعتمماد  –األسمس وال مرو    –أب اد اةعتمماد    -اةعتماد
 اةنتقادات الموجهة لها. –مميزات النظرية  –عتماد أثار اة

متغيرات الغرس  –م هومها  –نشأ  النظرية    -نظرية الغرس الثقافو ▪
 ب ض اةنتقادات الموجهة للنظرية. –خطوات  حلي  الغرس  –

 –افتراضمممات النظريمممة  –نشمممأ  النظريمممة  –نظريمممة  ر يمممب األولويمممات  ▪
 ادات الموجهة لها .اةنتق –متغيرا ها   –أب اد النظرية 

نظريممممة  -نظريممممة  مثيمممم  الم لومممممات  -نظريممممات اإلعممممالم الحد ثممممة  ▪
 ال بء الم رفو

خطممموات  طبيمممر النظريمممات اإلعالميمممة فمممو البحمممو  ال لميمممة و يممماس  ▪
 افتراضا ها

نمممماذا  طبي يمممة لنظريمممات إعالميمممة طبقمممد فمممو البحمممو  والدراسمممات  ▪
 اإلعالمية.

 النسبببة الم ويببة ب لمببا تببم تدريسبب  مببن -
 المحتوي األساسي للمقرر

95 % 

مببدي التبباام القببائمين بالتببدريس بمحتببوي  -
 المقرر 

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

 85< (√)     84-60)   (     60>  )  (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
  دريب عملي (√)محاضرات نظرية   (√) أساليب التعليم والتعلم -

 أنشطة فصلية (√)لة         )  ( دراسة حا
 منصات   ليمية عبر وسائ  التواص  اةجتماعو (√)

 و وي  (√)نظري              (√)  ريقة تقويم الطالب -
 عملي  (√)أعمال فصلية       (√)

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3
 فر متوافر  )  ( متوافر  بدرجة محدود  )  ( غير متوا (√) المراجع العلمية -
 متوافر  )  ( متوافر  بدرجة محدود  )  ( غير متوافر  (√) الوسائل المعينة -
 )  ( متوافر  )  ( متوافر  بدرجة محدود  )  ( غير متوافر  المستلامات والخامات -
 ة  وجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 95     -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5



 

 طبيمممممر نظريمممممات اةعمممممالم المختل مممممة فمممممو بحمممممو  اةعمممممالم ل يممممماس  - -ر :مقترحات تحسين المقر  -6
 ا  اهات الرأي ال ام. 

 ة  وجد مالحظات المراجعين الخارجيين   -7
ما تم تنفيذه من مقترحبات التطبوير  بي   -8

 العام السابق
 طبيمممممر نظريمممممات اةعمممممالم المختل مممممة فمممممو بحمممممو  اةعمممممالم ل يممممماس  -

 ا  اهات الرأي ال ام.
  تم تنفيذه من مقترحات ما لم ي -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10
 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 كليف الطالب ب م  بحم    -
جمممممماعو ل تممممممد علمممممو نظريمممممة 
إعالميممة مممن نظريممات اإلعممالم 
لبحممممممم  قضمممممممية أو  ممممممماهر  أو 
مشمممللة أو حمممد  سياسمممو  همممل 

لدراسمممممممة  مممممممأثير المممممممرأى ال مممممممام 
وسائ  اإلعالم علمو ا  اهمات 

 ال مهور 

لقسمممممممممممممممل الطمممممممممممممممالب إلمممممممممممممممو  -
م موعممممات ملونممممة مممممن خمممممس 
طمممالب علمممو األقممم  والمشممماركة 
مممب ب ضممهل الممب ض فممو عممم  
بح  قائل علو نظرية إعالميمة 
ةختبار صحة فرو  النظرية 
علمممو أر  كمممور الظممماهر  محممم  
الدراسمممة  تسمممل بال مممد  والحداثمممة 

يمممممممار أثمممممممر والحاليمممممممة وذلممممممم  لتب
وسممائ  اإلعممالم علممو ال مهممور 
وإملانيممة  يمماس صممحة فممرو  

 النظريات اإلعالمية.

 أستاذ الماد . - طوال ال ص  الدراسو -
موافقمممممممممممممممات للتطبيمممممممممممممممر  -

 الميدانو من إدار  الكلية.
موافقمممممات ممممممن ال هممممماز  -

المركمممممزى للت بئمممممة ال اممممممة 
 واإلحصاء.

 

 هناء السيد:أ د/ مشرف القسم                أستاذ المادة :د/ هشام رشدى خيرهللا 
 التوقيع:                                           التاريخ: 
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 اآلليقسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب                  

 

 ( 16نموذج رقم ) 

 ( 2017/ 2016تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 تكنولوجيا التعليم مجال التخصص اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 دراسات عليا ((الثانية   دبلوم الفرقة / المستوي 3

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

  أستاذ المادة مع ثالثة من أعضاء هيئة التدريس األقرب للتخصص.  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر                        متوفر  √           نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

   للتطبيقيحد للمادة وعضو هيئة معاونة ستاذ واأ عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 15  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 15  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %          0( راسب بنسبة %0، وعدد )%100( ناجح بنسبة 15 )عدد  نتيجة االمتحان  -

اجحين طبقا للتقددديرات النسبة المئوية % للن  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا    (%40)      (    ممتاز              %  -)    

 مقبول %(  13,3)                    جيد  (46,66% )   

 -تدريس المقرر : – 2

ي  كمستحدث يواكب االتجاهات مقدمة عن الموضوعات المختلفة لتكنولوجيا التعليم والحاسب اآلل  -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 المستقبلية مجال التخصص.

 كيفية استخدام مهارات تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي وتوظيفها  مجال التخصص .  -2

تنمية القدرات الذهنية واالبداعية والمهارات العملية والقابلة للنقددل لدددي طددالب تكنولوجيددا التعلدديم   -3

 ق منتجات تكنولوجيا التعليم داخل العملية التعليمية  . والحاسب اآللي في انتاج وتسوي

 المفردات التطبيقية لتصميم حقيبة تعليمية مجال التخصص . -4

 محاكاة نماذج حديثة باستخدام برامج الوسائط المتعددة التفاعلية هائلة القدرة علي النقل  -5

 صصإستخدام تطبيقات تكنولوجيا التعليم الحديثة فى مجال التخ -6

 تصميم وإنتاج الموديوالت التعليمية  -7

 توظيف إستخدام الحاسب االلى فى مجال التخصص -8

مقدمددة عددن  .1كيفية تقويم الوسائل التعليمية واختيار المناسب منها للتوظيف واالستخدام -9

 تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي.

 كيفية استخدام مها .2

 لي وتوظيفها  مجال التخصص . ات تكنولوجيا التعليم والحاسب اآل

تنمية القدرات الذهنية واالبداعية والمهارات العمليددة والقابلددة للنقددل لدددي طددالب تكنولوجيددا  .3

 التعليم والحاسب اآللي في انتاج وتسويق منتجات تكنولوجيا التعليم داخل العملية التعليمية  . 

 تخصص .المفردات التطبيقية لتصميم حقيبة تعليمية مجال ال .4

 محاكاة نماذج حديثة باستخدام برامج الوسائط المتعددة التفاعلية هائلة القدرة علي النقل  .5

 إستخدام تطبيقات تكنولوجيا التعليم الحديثة فى مجال التخصص .6

 تصميم وإنتاج الموديوالت التعليمية  .7

 أسس ومعايير تصميم وإنتاج الموديوالت التعليمية   .8

 دام الحاسب االلى فى مجال التخصصتوظيف إستخ .9



  
 
 
 

 
 

2 

 كيفية تقويم الوسائل التعليمية واختيار المناسب منها للتوظيف واالستخدام  .10

 إستخدام وتوظيف الوسائل التعليمية فى العملية التعليمية  .11

 نظريات االتصال التعليمي   .12

 تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية .13

 تعليميةتصنيف الوسائل ال .14

 أسس ومعايير إختيار الوسائل التعليمية  .15

 التصميم التعليمي للوسائل التعليمية االلكترونية    .16

 إنتاج المواد والوسائل  التعليمة  االلكترونية  .17

االتجاهددات المسددتقبلية لتوظيددف تكنولوجيددا التعلدديم لتواكددب التقدددم الهائددل فددي تكنولوجيددا  .18

 .  ICTمات  االتصاالت  والمعلو

 معايير اختيار  مصادر التعلم   .19

 أسس استخدام مصادر التعلم  .20

 خطوات انتاج وسائل تكنولوجيا التعليم .21

 انتاج اللوحة الوبرية .22

 إنتاج اللوحة الجيبية .23

 انتاج اللوحة االخبارية .24

 إنتاج الحقيبة التعليمية .25

 انتاج اللوحات الكهربية  .26

 تطبيقات التعلم االلكترونى  إنتاج .27

% لما تددم تدريسدد  مددن المحتددوي األساسددي   -

 للمقرر

90.7 % 

مدددي التدداام القددائمين بالتدددريس بمحتددوي  -

 المقرر 

        <60          60-84         >85 

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

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             ب التعليم والتعلمأسالي -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

      أعمال فصلية             عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة    متوافرة    المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلامات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %95    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

 إنتاج الوسائل  التعليمية لذوى االحتياجات الخاصة بطريقة برايل -2

)إن مالحظاااات الماااراجعين الخاااارجيين  -7

 وجدت (

 ال يوجد مالحظات للمراجع الخارجى

لتطااوير  ااي ما تم تنفياا م ماان مقترحااات ا  -8

 العام السابق

 التدريب على إستخدام وتوظيف البرامج الكمبيوترية النتاج الرسوم

)مددا هددي و ما لم يتم تنفي م من مقترحات    -9

 األسباب (

 إعتماد نظام التقوبم على الفهم من خالل نظام البوكليت  -1

 إستخدام برمجيات الحاسوب فى تطوير الرسومات التعلمية-2

 

 -طوير للمقرر للعام القادم :خطة الت  -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  
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إستحداث برامج 

كمبيوترية 

للتصميم التعليمى  

 للرسوم 

 أستاذ المادة + عضو الهيئة المعاونة الفصل الدراسى الثانى  

     أحمد عصر  أ. د/ مشرف القسم العلمي:                                 أحمد عصر   أ. د/:  أستاذ المادة      

 التاريخ :    /    /            التوقيع :                                                 
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 اآلليقسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب 

 ( 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

  ع ثالثة من أعضاء هيئة التدريس األقرب للتخصص.أستاذ المادة م  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر                           √ متوفر       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 للتطبيقي.وعضو هيئة معاونة  ستاذ واحد للمادة أ عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 24 الملتحقين بالمقرر عدد الطالب -

 22  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

              %                        0( راسب بنسبة 0%، وعدد ) 100(  ناجح بنسبة  22)عدد  نتيجة االمتحان  -

النسددبة المئويددة % للندداجحين طبقددا للتقددديرات  -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %77,27)            ممتاز        ( 4,5% )  

 مقبول %(  -)                    جيد  (18,18%)  

 -تدريس المقرر : – 2

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

 كيفية استخدام مها .2

 ات تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي وتوظيفها  مجال التخصص . 

ية القدرات الذهنية واالبداعية والمهارات العمليددة والقابلددة للنقددل لدددي طددالب تكنولوجيددا تنم .3

 التعليم والحاسب اآللي في انتاج وتسويق منتجات تكنولوجيا التعليم داخل العملية التعليمية  . 

 المفردات التطبيقية لتصميم حقيبة تعليمية مجال التخصص . .4

 دام برامج الوسائط المتعددة التفاعلية هائلة القدرة علي النقل محاكاة نماذج حديثة باستخ .5

 إستخدام تطبيقات تكنولوجيا التعليم الحديثة فى مجال التخصص .6

 تصميم وإنتاج الموديوالت التعليمية  .7

 أسس ومعايير تصميم وإنتاج الموديوالت التعليمية   .8

 توظيف إستخدام الحاسب االلى فى مجال التخصص .9

 كيفية تقويم الوسائل التعليمية واختيار المناسب منها للتوظيف واالستخدام  .10

 إستخدام وتوظيف الوسائل التعليمية فى العملية التعليمية  .11

 نظريات االتصال التعليمي   .12

 تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية .13

 تصنيف الوسائل التعليمية .14

 الوسائل التعليمية أسس ومعايير إختيار  .15

 التصميم التعليمي للوسائل التعليمية االلكترونية    .16

 إنتاج المواد والوسائل  التعليمة  االلكترونية  .17

االتجاهددات المسددتقبلية لتوظيددف تكنولوجيددا التعلدديم لتواكددب التقدددم الهائددل فددي تكنولوجيددا  .18

 .  ICTاالتصاالت  والمعلومات  

 ادر التعلم  معايير اختيار  مص .19

 أسس استخدام مصادر التعلم  .20

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

 إنتاج اللوحة الجيبية .23

 انتاج اللوحة االخبارية .24

 إنتاج الحقيبة التعليمية .25

 انتاج اللوحات الكهربية  .26

 إنتاج تطبيقات التعلم االلكترونى .27

لمددا تددم تدريسدد  مددن المحتددوي األساسددي  % -

 للمقرر

97 % 

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

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

 تدريب عملي  نظرية      محاضرات        أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

      أعمال فصلية             عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 توافرةمتوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير م  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلامات والخامات -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 95   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 استخدام برمجيات الوسائط المتعددة  فى شرح محتوى المواد الدراسية  بشكل مبسط   • -مقترحات تحسين المقرر : -6

 إعتماد نظام التقوبم على الفهم من خالل نظام البوكليت •

 

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين    -7

) 

 اليوجد

ما تم تنفي م من مقترحات التطوير  ي العام   -8

 السابق

 ى الفهم من خالل نظام البوكليت إعتماد نظام التقوبم عل -1

 إنتاج الوسائل  التعليمية لذوى االحتياجات الخاصة بطريقة برايل -2

)مددا هددي و ما لم يااتم تنفياا م ماان مقترحااات   -9

 األسباب (

 ال يوجد  

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم :  -10

 يذالمسئول عن التنف توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

دمددج تقنيددات الواقددع 

المعدددداز والبيئددددات 

االفتراضدددية ضدددمن 

 المنظومة التعليمية 

 أستاذ المادة + عضو الهيئة المعاونة  الثاني  الدراسيالفصل  

  أحمد عصر                         أ. د/ مشرف القسم العلمي:                         أحمد عصر    أ. د/المادة :  أستاذ          

 التاريخ :    /    /     التوقيع :                                                     
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 قسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي

 ( 2019/ 2018تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 تكنولوجيا التعليم مجال التخصص اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2

 دراسات عليا ((الثانية دبلوم الفرقة / المستوي 3

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

  أستاذ المادة مع ثالثة من أعضاء هيئة التدريس األقرب للتخصص.  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر           √         متوفر         نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 للتطبيقيستاذ واحد للمادة وعضو هيئة معاونة أ عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 14  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 12  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

                                                         % 0( بنسبة  0، وعدد )%100ة ( ناجح بنسب  12 )عدد  نتيجة االمتحان  -

النسددبة المئويددة % للندداجحين طبقددا للتقددديرات  -

 الحاصلين عليها

 (   جيد جدا%58,3  )                 ممتاز  (  25%)   

 (  مقبول%8,3 )                 جيد   ( 8,3% )   

 -المقرر :تدريس   – 2

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

 كيفية استخدام مها .2

 ات تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي وتوظيفها  مجال التخصص . 

تنمية القدرات الذهنية واالبداعية والمهارات العملية والقابلة للنقل لدي طالب تكنولوجيددا  .3

 عليم والحاسب اآللي في انتاج وتسويق منتجات تكنولوجيا التعليم داخل العملية التعليمية  . الت

 المفردات التطبيقية لتصميم حقيبة تعليمية مجال التخصص . .4

 محاكاة نماذج حديثة باستخدام برامج الوسائط المتعددة التفاعلية هائلة القدرة علي النقل  .5

 وجيا التعليم الحديثة فى مجال التخصصإستخدام تطبيقات تكنول .6

 تصميم وإنتاج الموديوالت التعليمية  .7

 أسس ومعايير تصميم وإنتاج الموديوالت التعليمية   .8

 توظيف إستخدام الحاسب االلى فى مجال التخصص .9

 كيفية تقويم الوسائل التعليمية واختيار المناسب منها للتوظيف واالستخدام  .10

 وتوظيف الوسائل التعليمية فى العملية التعليمية إستخدام  .11

 نظريات االتصال التعليمي   .12

 تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية .13

 تصنيف الوسائل التعليمية .14

 أسس ومعايير إختيار الوسائل التعليمية  .15

 التصميم التعليمي للوسائل التعليمية االلكترونية    .16

 د والوسائل  التعليمة  االلكترونية إنتاج الموا .17

االتجاهات المستقبلية لتوظيددف تكنولوجيددا التعلدديم لتواكددب التقدددم الهائددل فددي تكنولوجيددا  .18

 .  ICTاالتصاالت  والمعلومات  

 معايير اختيار  مصادر التعلم   .19

 أسس استخدام مصادر التعلم  .20

 خطوات انتاج وسائل تكنولوجيا التعليم .21

 نتاج اللوحة الوبريةا .22



  
 
 
 

 
 

7 

 إنتاج اللوحة الجيبية .23

 انتاج اللوحة االخبارية .24

 إنتاج الحقيبة التعليمية .25

 انتاج اللوحات الكهربية  .26

 إنتاج تطبيقات التعلم االلكترونى .27

 % 95.3 % لما تم تدريس  من المحتوي األساسي للمقرر -

 >85         84-60          60>         لمقرر مدي التاام القائمين بالتدريس بمحتوي ا -

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

 تدريب عملي  محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -

      أعمال فصلية             عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  لامات والخاماتالمست -

 ال يوجد   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 95   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 استخدام برمجيات الوسائط المتعددة  فى شرح محتوى المواد الدراسية  بشكل مبسط   • -مقترحات تحسين المقرر : -6

 م التقوبم على الفهم من خالل نظام البوكليتإعتماد نظا •

 

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

ما تم تنفي م من مقترحااات التطااوير  ااي العااام   -8

 السابق

 انتاج عدد من الرسوم التعليمية بطريقة برايل لتساعد الطالب ذوى االحتياجات الخاصة 

)مددا هددي و لاام يااتم تنفياا م ماان مقترحااات  مااا -9

 األسباب (

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم :  -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير مجاالت التطوير  

طددرف فنيددة  اسددتحداث

وتكنولوجيدددة لتصدددميم 

 الوسائل  التعليمية 

تصميم وإنتدداج الوسددائل  

ى التعليميددة إعتمددادا علدد 

 الطرف التكنولوجية 

ول  األ الدراسيالفصل   أستاذ المادة + عضو الهيئة المعاونة  

   مشرف القسم العلمي: أ. د/ أحمد عصر                 أحمد مصطفى كامل عصر    أ. د/:  أستاذ المادة        

 اريخ :    /    /الت           التوقيع :                                                  
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 تقرير مقرر دراسي 

(2016 /2017 ) 

 -معلومات أساسية : –أ 

 التخصص   فيالحاسب اآللي واستخدامه  اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي التخصص  2

     دبلوم )الفرقة األولى (      الفرقة / المستوي  3

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

أستاذ المقرر باإلضافة إلي ثالثة من أعضاء هيئة   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 التدريس األقرب للتخصص. 

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

 1 عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

  -اإلحصائيات :  – 1

 31 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -

 24 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

(   -%                          عدد )   100 ( ناجح بنسبة  24 )دد ع نتيجة االمتحان  -

 % 0بنسبة  راسب

للتقديرات  النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 الحاصلين عليها 

 جيد جدا   %( 66,66)   ( ممتاز      %  -)   

 ( مقبول   %4,16)     ( جيد     29,16% )

 -تدريس المقرر : – 2

فييا التخصصييات  اآلليييتوضيييح اسييتخدامات الحاسييب  .1 الموضوعات التي تم تدريسها  -

 المختلفة .

 فا تكنولوجيا التعليم. اآللياستخدامات الحاسب   .2

توظيف الحاسييب االلييي واسييتخدامص فييا تصييميم وانتييا   .3

 البرامج والوسائل والتطبيقات التعليمية المختلفة . 

توظيف الحاسييب االلييي واسييتخدامص فييا تصييميم وانتييا   .4

 البرامج التعليمية

 توظيف الحاسب فا العروض التعليمية  .5

لحييل  انتييا  بييرامج تعليمييية باسييتخدام الحاسييب اآللييي .6

 المشكالت التعليمية في التخصصات المختلفة.

استخدام الحاسييب االلييا فييا تحويييل بييرامج الفيييديو الييا  .7

 فيديو تفاعلا .

توظيييف الحاسييب االلييي واسييتخدامص فييا وانتييا  فيييديو  .8

 تفاعلا  

توظيييف الحاسييب االلييي واسييتخدامص فييا انتاجييالبرامج  .9

 التعليمية

 يديو رقما.توظيف الحاسب االلي واستخدامص فا انتا  ف  .10

 توظيف البرمجيات النتا  االستراتيجيات اإللكترونية .11

توظيف الحاسييب االلييي واسييتخدامص فييا تصييميم وانتييا   .12

   البرمجيات

% لما تم تدريسص من المحتوي األساسي  -

 للمقرر 

90% 

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

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

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

 ( أنشطة فصلية                      (( دراسة حالة    )     



 
 

 

 األعمال الفصلية )تذكر( :    

 شفوي نظري                            طريقة تقويم الطالب  -

                   أعمال فصليةعملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

 غير متوافرة  متوافرة بدرجة محدودة   متوافرة    المراجع العلمية -

 غير متوافرة  متوافرة بدرجة محدودة   متوافرة    الوسائل المعينة -

 غير متوافرة  متوافرة بدرجة محدودة   متوافرة    المستلزمات والخامات -

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %95  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

 عقد ورش عمل  •

 توفير استديو الخدع البصرية   •

  مالحظات المراجعين الخارجيين )إن وجدت (  -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 
 اضافة برامج الكترونية جديدة للمقرر •

 عقد ورش عمل  •

 

 ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 )ما هي و األسباب (

 توفير استديو الخدع البصرية  

 األسباب :

ات رة السييتديو االنتييا  ميين مكييان ومعييداحتيا  تكلفة كبييي 

 متطورة  

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 التنفيذ المسئول عن  توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  

تيييوفير اسيييتديو الخيييدع 

 البصرية

تيييييييوفير نميييييييا   

 الكترونية  

 ادارة الكلية  قبل تدريس المقرر

 أ.م.د/ أيمن فوزى مدكور                   مشرف القسم العلمي: أ. د/ أحمد عصر : أستا  المقرر

 التوقيع:                                                   التاريخ: 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 تقرير مقرر دراسي  

(2017 /2018 ) 

 -معلومات أساسية : –أ 

 الحاسب اآللي واستخدامه فى التخصص  اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي التخصص  2

     دبلوم )الفرقة األولى (      الفرقة / المستوي  3

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

أستاذ المقرر باإلضافة إلي ثالثة من أعضاء هيئة   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 التدريس األقرب للتخصص. 

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

   1 عدد القائمين بالتدريس  7

 -متخصصة :معلومات  –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 19 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -

 12 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 % 0بنسبة  ( راسب0عدد )، و%100بنسبة ( ناجح 12)عدد  نتيجة االمتحان  -

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات   -

 الحاصلين عليها 

 ( جيد جدا  %66,66)  % (  ممتاز        - )   

 (  مقبول  %  8,3)           ( جيد%  25)   

 -تدريس المقرر : – 2

فييا التخصصييات  اآلليييتوضيييح اسييتخدامات الحاسييب  .1 الموضوعات التي تم تدريسها  -

 المختلفة .

 فا تكنولوجيا التعليم. اآللياستخدامات الحاسب   .2

توظيييف الحاسييب االلييي واسييتخدامص فييا تصييميم وانتييا   .3

 البرامج والوسائل والتطبيقات التعليمية المختلفة . 

توظيييف الحاسييب االلييي واسييتخدامص فييا تصييميم وانتييا   .4

 البرامج التعليمية

 توظيف الحاسب فا العروض التعليمية  .5

انتييا  بييرامج تعليمييية باسييتخدام الحاسييب اآللييي لحييل  .6

 في التخصصات المختلفة. المشكالت التعليمية

اسييتخدام الحاسييب االلييا فييا تحويييل بييرامج الفيييديو الييا  .7

 فيديو تفاعلا .

توظيييف الحاسييب االلييي واسييتخدامص فييا وانتييا  فيييديو  .8

 تفاعلا  

توظيييف الحاسييب االلييي واسييتخدامص فييا انتاجييالبرامج  .9

 التعليمية

 توظيف الحاسب االلي واستخدامص فا انتا  فيديو رقما. .10

 يات النتا  االستراتيجيات اإللكترونيةتوظيف البرمج .11

توظيييف الحاسييب االلييي واسييتخدامص فييا تصييميم وانتييا   .12

   البرمجيات

% لمييا تييم تدريسييص ميين المحتييوي األساسييي  -

 للمقرر

90% 

مييدي التييزام القييائمين بالتييدريس بمحتييوي  -

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

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

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

 (( أنشطة فصلية        )      ( دراسة حالة    



 
 

 

 األعمال الفصلية )تذكر( :    

 شفوي نظري                            طريقة تقويم الطالب -

                   أعمال فصليةعملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

 غير متوافرة  متوافرة بدرجة محدودة   متوافرة    المراجع العلمية -

 غير متوافرة  متوافرة بدرجة محدودة   متوافرة    الوسائل المعينة -

 غير متوافرة  متوافرة بدرجة محدودة   متوافرة    المستلزمات والخامات -

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %95   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

 عقد ورش عمل  -2

 توفير استديو الخدع البصرية   -3

مالحظات المراجعين الخارجيين )إن وجدت   -7

) 

 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العييام   -8

 السابق

 اضافة برامج الكترونية جديدة للمقرر -1

 عقد ورش عمل  -2

 

 ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 )ما هي و األسباب (

 توفير استديو الخدع البصرية   -1

 األسباب :

ات  رة الستديو االنتا  من مكان ومعداحتيا  تكلفة كبي

 متطورة  

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

توفير استديو الخدع  

 البصرية

توفير نما   

 الكترونية  

 ادارة الكلية  قبل تدريس المقرر 

 مشرف القسم العلمي: أ. د/ أحمد عصر                     : أ.د/ أيمن فوزى مدكورأستا  المقرر

  التوقيع:                                                  التاريخ: 



 
 

 

  

 

 ( 16نمو   رقم )

 تقرير مقرر دراسي  

(2018 /2019 ) 

 -معلومات أساسية : –أ 

 الحاسب اآللي واستخدامص فا التخصص  اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي التخصص  2

     دبلوم )الفرقة األولى (      الفرقة / المستوي  3

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

أستاذ المادة باإلضافة إلي ثالثة من أعضاء هيئة  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 التدريس األقرب للتخصص. 

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

 1 عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 17 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -

 12 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 . %              ( راسب  -، وعدد )   %100( ناجح   12عدد  ) نتيجة االمتحان  -

النسبة المئوية % للناجحين طبقا   -

 للتقديرات الحاصلين عليها 

 (  جيد جدا %66,66  )ممتاز                (  -)     

 (  مقبول%8,3)                جيد  (25% )  

 -تدريس المقرر : – 2

 التخصصات المختلفة . في اآلليتوضيح استخدامات الحاسب   -1 الموضوعات التي تم تدريسها  -

 فى تكنولوجيا التعليم. اآللياستخدامات الحاسب  -2

توظيف الحاسب االلي واستخدامه فى تصميم وانتاج البرامج والوسااا    -3

 والتطبيقات التعليمية المختلفة . 

 توظيف الحاسب االلي واستخدامه فى تصميم وانتاج البرامج التعليمية -4

 توظيف الحاسب فى العروض التعليمية  -5

 انتاج برامج تعليمية باستخدام الحاسب اآللااي لحاا  الم ااكالت التعليميااة -6

 في التخصصات المختلفة.

 استخدام الحاسب االلى فى تحوي  برامج الفيديو الى فيديو تفاعلى . -7

 توظيف الحاسب االلي واستخدامه فى وانتاج فيديو تفاعلى  -8

 توظيف الحاسب االلي واستخدامه فى انتاج البرامج التعليمية -9

 توظيف الحاسب االلي واستخدامه فى انتاج فيديو رقمى. -10

 البرمجيات النتاج االستراتيجيات اإللكترونيةتوظيف   -11

 توظيف الحاسب االلي واستخدامه فى تصميم وانتاج البرمجيات   -12

% لما تم تدريسص ميين المحتييوي األساسييي   -

 للمقرر

90% 

مييدي التييزام القييائمين بالتييدريس بمحتييوي  -

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

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

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

 (أنشطة فصلية  )

 األعمال الفصلية )تذكر( :    

 شفوي نظري                            طريقة تقويم الطالب -

                 أعمال فصليةعملي 



 
 

 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 غير متوافرة  متوافرة بدرجة محدودة   متوافرة    المراجع العلمية -

 غير متوافرة  متوافرة بدرجة محدودة   متوافرة    الوسائل المعينة-

 غير متوافرة  متوافرة بدرجة محدودة   متوافرة    المستلزمات والخامات -

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %95   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

 عقد ورش عمل  -2

 توفير استديو الخدع البصرية   -3

مالحظات المراجعين الخارجيين )إن  -7

 وجدت ( 

 ال يوجد 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في   -8

 العام السابق 

 اضافة برامج الكترونية جديدة للمقرر -1

 عقد ورش عمل  -2

 

 ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 )ما هي و األسباب (

 توفير استديو الخدع البصرية   -1

 األسباب :

 احتيا  تكلفة كبيرة الستديو االنتا  من مكان ومعدرات متطورة 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  

تيييوفير اسيييتديو الخيييدع 

 البصرية

تييييوفير نمييييا   

 الكترونية  

 ادارة الكلية  قبل تدريس المقرر

 

 مشرف القسم العلمي: أ. د/ أحمد عصر                     د/ أيمن فوزى مدكورم.: أ.أستا  المقرر

 التوقيع:                                                    التاريخ: 
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 سم : اإلعالم التربوي ق 
 تقرير مقرر دراسي 

 2017 -2016لعام 
 -معلومات أساسية : –أ 
 مادة اختيارية )الرأى العام(  اسم المقرر  1
 اإلعالم التربوي  التخصص  2
 الثانية دبلوم الفرقة   3
 ( عملي 2   ( نظري + )  2)    عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
ثالثة من أعضاء  إلى  ة باإلضافأستاذ المادة  ختيار لجنة االمتحانات النظام المتبع ال 5

 . األقرب للتخصصهيئة التدريس 
 ( غير متوفر -( متوفر   )   )     نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 ثنانا عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 
  -اإلحصائيات : – 1
 10  بالمقررعدد الطالب الملتحقين  -
 10  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان   -
  0( راسب بنسبة  -%  وعدد )  100( ناجح بنسبة 10عدد )  نتيجة االمتحان  -

          % 
النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات   -

 الحاصلين عليها 
 ( جيد جدا %10)     ( ممتاز      -)     
 مقبول (  %40 )      ( جيد    50%)  

  -تدريس المقرر : – 2
 ماهية الرأى العام وخصائصه ومقوماته  الموضوعات التي تم تدريسها  -

 الرأى العام واالعالم 

 العوامل المؤثرة فى الرأى العام ومشكالت قياس الرأى العام
 أنواع  العينات واستخدامها فى بحوث الرأى العام

 الدراسة الميدانية
 ومشكالت خاصة بالرأى العام  تطبيقات:  متصلة بقضايا 

 % 95 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر  -
 84-60(    -)        60>(      -)   مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
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   (√  )>85 
 84-60(  -)     60> (   -)   مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر  -

  (√   )>85 
 ( تدريب عملي   ( محاضرات نظرية )    )    ليم والتعلم أساليب التع -

 ( أنشطة فصلية   ( دراسة حالة      )    -) 
األعمال الفصلية )تذكر( :    

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

 ( عملي   )      ( أعمال فصلية      -)     
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
(    -( متوافرة بدرجة محدودة  )     -( متوافرة )     )     المراجع العلمية -

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

 متوافرة
(    ( متوافرة بدرجة محدودة  )       -افرة )  ( متو   -)    المستلزمات والخامات  -

 غير متوافرة
    -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 95  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
ربط الطالب بالمؤسسات التربوية المختلفة لتناول  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 المشكالت التى تهم المجتمع التربوي 
 ة فى مجال الرأى العام  توفير المراجع العلمي -2
 

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

 السابق 
 توفير المراجع العلمية فى مجال الرأى العام   -1
 

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

لفة لتناول ربط الطالب بالمؤسسات التربوية المخت -1
 المشكالت التى تهم المجتمع التربوي 

 توفير الدوريات العلمية فى مجال الرأى العام   -2
 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10
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 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  
عقد سيمينار مصغر   المجال العملى  

يحضره عدد من  
لمناقشة  عضاء القسم  أ 

الطالب فى اختيار  
 القضايا  

 رئيس القسم فى نهاية العام الدراسي 

 
                                   هناء السيدد. أ :القسم مشرف                 د/ محمد فؤاد زيد، دالسي هناء /دأ.م. : المادة يستاذأ
 التاريخ :                                                             التوقيع  
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 قسم : اإلعالم التربوي 
 تقرير مقرر دراسي 

 2018-2017لعام 
 
 -معلومات أساسية : –أ 
 مادة اختيارية )الرأى العام(  اسم المقرر  1
 اإلعالم التربوي  التخصص  2
 الثانية دبلوم الفرقة   3
 ( عملي 2( نظري + )  2)    ات المعتمدةعدد الوحدات / الساع 4
من أعضاء   ثالثةإلى  ة باإلضافأستاذ المادة  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 . هيئة التدريس األقرب للتخصص
 ( غير متوفر -( متوفر   )   )     نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 ثنانا عدد القائمين بالتدريس  7

 -ت متخصصة :معلوما –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 لم يلتحق أحد بالمقرر  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 ال يوجد عدد الطالب الذين أدوا االمتحان   -
      ال يوجد نتيجة االمتحان  -
النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات   -

 الحاصلين عليها 
 ال يوجد

 -تدريس المقرر : – 2
 ماهية الرأى العام وخصائصه ومقوماته  ت التي تم تدريسها الموضوعا -

 الرأى العام واالعالم 

 العوامل المؤثرة فى الرأى العام ومشكالت قياس الرأى العام
 أنواع  العينات واستخدامها فى بحوث الرأى العام

 الدراسة الميدانية
 تطبيقات:  متصلة بقضايا  ومشكالت خاصة بالرأى العام 

 %ــــ  تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % لما تم  -
 84-60(    -)        60>(      -)   مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

   (√  )>85 



 

 5 

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

 ( تدريب عملي   ( محاضرات نظرية )    )    أساليب التعليم والتعلم  -
 ( أنشطة فصلية   ( دراسة حالة      )    -) 

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

 ( شفوي  ( نظري        )     )     طريقة تقويم الطالب -
 ( عملي   ( أعمال فصلية     )       -)     

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

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

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

 ر متوافرةغي
    -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 ــ %ــ  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
عقد سيمينار مصغر يحضره عدد من أعضاء القسم   -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 لمناقشة الطالب فى اختيار القضايا
 توفير الدوريات العلمية فى مجال الرأى العام   -2

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

 السابق 
عقد سيمينار مصغر يحضره عدد من أعضاء القسم  -1 

 لمناقشة الطالب فى اختيار القضايا
 
 توفير الدوريات العلمية فى مجال الرأى العام   -2

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

 

 -طة التطوير للمقرر للعام القادم :خ -10
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  

 أستاذ المادة  فى نهاية العام الدراسي اختيار قضية من   المجال العملى  
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قضايا الرأى العام  
 دراستها  و 

 
                                        يشارد/ حنان  . أ :القسم مشرف                    د/ محمد فؤاد زيدء السيد، هنا /دأ.م. المادة :  يستاذأ
                            التاريخ :                                      التوقيع :                           
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 تقرير مقرر دراسي 
 2019-2018لعام 

  
 -معلومات أساسية : –أ 
 مادة اختيارية )الرأى العام(  اسم المقرر  1
 اإلعالم التربوي  التخصص  2
 الثانية دبلوم الفرقة   3
 ( عملي   2)   ( نظري +   2)    عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
من أعضاء   ثالثةإلى  ة باإلضافأستاذ المادة  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 . هيئة التدريس األقرب للتخصص
 ( غير متوفر -( متوفر   )   )     نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 ثنانا عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 5  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 5  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان   -
( راسب    -عدد  )    %100( ناجح    بنسبة   5عدد )   نتيجة االمتحان  -

  %            -بنسبة  
النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات   -

 الحاصلين عليها 
 ( جيد جدا  %40  ( ممتاز   )  % 60)

 ( مقبول      -)   ( جيد         -)     
 -تدريس المقرر : – 2
 ماهية الرأى العام وخصائصه ومقوماته  الموضوعات التي تم تدريسها  -

 الرأى العام واالعالم 

 العوامل المؤثرة فى الرأى العام ومشكالت قياس الرأى العام
 أنواع  العينات واستخدامها فى بحوث الرأى العام

 الدراسة الميدانية
 تطبيقات:  متصلة بقضايا  ومشكالت خاصة بالرأى العام 

 % 95 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر  -
 84-60(    -)        60>(      -)   قائمين بالتدريس بمحتوي المقرر مدي التزام ال -
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   (√  )>85 
 84-60(  -)     60> (   -)   مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر  -

  (√   )>85 
 ( جلسات مناقشة   ( محاضرات نظرية )    )    أساليب التعليم والتعلم  -

(   (      دراسة حالة )  األوراق ال ) بحثية 
األعمال الفصلية )تذكر( :    

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

 ( عملي   ( أعمال فصلية     )       -)     
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
(    -رة بدرجة محدودة  )   ( متواف  -( متوافرة )     )     المراجع العلمية -

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

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

 غير متوافرة
    -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 95  -يم الطالب للمقرر:نتيجة تقو  -5
 . ية من قضايا الرأى العام ودراستها اختيار قض -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 عمل حمالت توعوية لبعض المشكالت المجتمعية. -2
 

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

 السابق 
 العام ودراستها الرأيمن قضايا   ية قضاختيار  -

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

 عمل حمالت توعوية لبعض المشكالت المجتمعية.  -
 
 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  

 رئيس القسم فى نهاية العام الدراسي الطالب  حضور  المجال العملى  
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للسمينار العلمى للقسم  
لالستفادة من األفكار 

 المطروحة 
 
                                       يشار د/ حنان .أ :سمالق  مشرف                   د / والء فايز ،دهناء السي /دأ.م. : ستاذ المادةأ
 التاريخ :                                التوقيع :                                    
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 تقرير مقرر دراسي 

 م 2020-2019لعام 
  

 -معلومات أساسية : –أ 
 العام(  الرأيمادة اختيارية ) اسم المقرر  1
 اإلعالم التربوي  التخصص  2
 الثانية دبلوم الفرقة   3
 ( عملي   2( نظري + )     2)    لوحدات / الساعات المعتمدةعدد ا  4
إلى ثالثة من أعضاء   ة أستاذ المادة باإلضاف النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 هيئة التدريس األقرب للتخصص. 
 ( غير متوفر -( متوفر   )   )     نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 اثنان س عدد القائمين بالتدري 7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 7  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 7  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان   -
( راسب    -عدد  )    %100( ناجح    بنسبة   7عدد )   نتيجة االمتحان  -

 %            -بنسبة  
النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات   -
 حاصلين عليها ال

 ( جيد جدا %42.86( ممتاز   )42.86%)
 ( مقبول     -  جيد      )   ( 14.29%)

 -تدريس المقرر : – 2
 العام وخصائصه ومقوماته  الرأيماهية  الموضوعات التي تم تدريسها  -

 العام واالعالم  الرأي

 العام الرأيالعام ومشكالت قياس  الرأي فيالعوامل المؤثرة 
 العام الرأيبحوث  فيات واستخدامها أنواع  العين

 الدراسة الميدانية
 العام  بالرأيتطبيقات:  متصلة بقضايا  ومشكالت خاصة 

 % 95 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر  -
 84-60(    -)        60>(      -)   مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
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   (√  )>85 
 84-60(  -)     60> (   -)   متحان لموضوعات المقرر مدي تغطية اال -

  (√   )>85 
 ( جلسات مناقشة   ( محاضرات نظرية )    )    أساليب التعليم والتعلم  -

(   (      دراسة حالة )   األوراق البحثية ) 
األعمال الفصلية )تذكر( :    

 ............................................ 
     بآواتس : عبر المنصات التعليميةالتعلم  ( √)

 ( شفوي  )          ( نظري           )     طريقة تقويم الطالب -
 ( عملي   ( أعمال فصلية     )       -)     

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

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

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

 غير متوافرة
    -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 95  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 العام ودراستها . الرأياختيار قضية من قضايا  -1 -تحسين المقرر :مقترحات  -6

 عمل حمالت توعوية لبعض المشكالت المجتمعية. -2
 

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

 السابق 
 اختيار قضية من قضايا الرأي العام ودراستها -

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

 عمل حمالت توعوية لبعض المشكالت المجتمعية.  -
 
 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  
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حضور الطالب   المجال العملى  
للسمينار العلمى للقسم  

ادة من األفكار لالستف
 المطروحة 

 رئيس القسم فى نهاية العام الدراسي 

 
                                           هناء السيدد/  .أ :القسم  مشرف                     د / والء فايز ،دهناء السي /دأ.م. : ستاذ المادةأ
           التاريخ :   التوقيع :                                                        
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 6106/6107لمعام الدراسي تقرير مقرر دراسي

 قسم : العموم التربوية والنفسية 
 معمومات أساسية : –أ 
 ُنظم التعميم الُمقارن في مجال التخصص  اسم المقرر 1

 أصول التربية  التخصص 2

 دبموم خاص -الفرقة األولى المستويالفرقة /  3

 ( نظري + )/( عممي2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 1 عدد القائمين بالتدريس 7

 أ.د/ إيمان حمدي محمد عمار أسماء المحاضرين المساهمين فى تدريس المقرر  8

 معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 0

 99 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 72 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (     94.4(        % )68ناجح: عدد) نتيجة االمتحان  -
 ( 5.6%  ) (        4راسب: عدد)

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 الحاصمين عميها

 ( جيد جدا32.4( ممتاز     )17.6)
 ( مقبول26.5( جيد      )23.5)

 -تدريس المقرر : – 6

 %199 الموضوعات التي تم تدريسها -

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

 عدد الساعات محتوى المقرر

 6 الفصل األول: العوامل المؤثرة في تشكيل الُنظم التعميمية
 

 6 المتقدمة الدول في الفصل الثاني: السمات العامة لمتعميم

 6 نظام التعميم في سنغافورة/اليابانالفصل الثالث: 

: ُنظم حوكمة الجامعات المصرية في ضوء الفصل الرابع
 خبرات الدول المتقدمة

8 

 8 نظام التعميم في مصرالفصل الخامس: 

 8الفصل السادس: نشر البحوث العممية في ضوء 
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 االتجاهات العالمية المعاصرة

الفصل السابع: تنمية مهارات البحث العممي في ضوء 
 خبرات الدول المتقدمة

6 

الفصل الثامن: موقع الجامعات العربية في التصنيفات 
 العالمية لمجامعات

8 

 

 84-69)  (    69> )   (  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 ( > )85 

 84-69)      (    69> )      (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
   (> )85 

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

 األعمال الفصمية )تذكر( :   عمل ابحاث 

 %      )  ( شفوي89( نظري ) طريقة تقويم الطالب -
( أعمال فصمية )عممي 29 )    (    % 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

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

    .Data Showعدم تجهيز قاعة المحاضرات بجهاز  -1  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 عدم تواجد عمال لمقاعة.  -2
استتتتتخدام القاعتتتتة أثنتتتتاء امتحانتتتتات طتتتتالب مرحمتتتتة البكتتتتالوريوس  وتوقتتتت   -3

 محاضرات الدراسات العميا.

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

تشتتتجيع الطتتتالب عمتتتى الرجتتتوع إلتتتي المصتتتادر والمراجتتتع ومواقتتتع الشتتتبكة  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6
 العالمية.

 زيادة التفاعل والمشاركة الطالبية عند تنفيذ المقرر. -2 
إجتتتتراء مراجعتتتتتة بعتتتتتد االنتهتتتتتاء متتتتتن دراستتتتة كتتتتتل موضتتتتتوع )كتتتتتل ثتتتتتالث  -3  

 محاضرات أو أكثر(.
تقستتتيم الطتتتالب ذوي التحصتتتيل المتتتنخفض إلتتتى مجموعتتتات صتتتغيرة يتتتتتم  -4

 التدريس لهم في اوقات إضافية عمى وقت المحاضرة.

 ال يوجد                 الخارجيين مالحظات المراجعين -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق

 زيادة التفاعل والمشاركة الطالبية عند تنفيذ المقرر. -1
إجراء مراجعة بعد االنتهاء من دراسة كل موضوع )كل ثالث محاضرات  -2
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 أو أكثر(.
مجموعتتتات صتتتغيرة يتتتتتم تقستتتيم الطتتتالب ذوي التحصتتتيل المتتتنخفض إلتتتى  -3

يتتم التتدريس لهتم فتي  -التدريس لهم في اوقات إضتافية عمتى وقتت المحاضترة
 المكتب لعدم توافر قاعات لممحاضرات.

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

تشتتتجيع الطتتتالب عمتتتى الرجتتتوع إلتتتي المصتتتادر والمراجتتتع ومواقتتتع الشتتتبكة  -1
 لعدم دراية الطالب بكيفية الدخول عمى بنك المعرفة.العالمية نظًرا 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

مجاالت 
 التطوير

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير

إمكانيات 
 التدريس 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر  شراء مراجع حديثة لممكتبة 

إمكانيات 
 التدريس 

إعداد بنك أسئمة لممقرر لتدريب 
الطالب عمى األنماط المختمفة 

 لمتقويم  

المحاضر المسئول عن  قبل تدريس المقرر
 تدريس المقرر

مهارات 
 الطالب

عقد ورش عمل ودورات تدريبية 
لمطتتتتتالب لتتتتتتدريهم عمتتتتتى كيفيتتتتتتة 
االستتتتتفادة متتتتتن قواعتتتتتد البيانتتتتتات 
العالميتتتتتة   والمراجتتتتتع الموجتتتتتودة 

 في بنك المعرفة.

 إدارة الكمية أثناء العام الدراسي

تخصتتيص قاعتتتات لممحاضتتترات  تنظيمية
)اكثر متن قاعتة( متزودة بتاجهزة 

Data Show.    

 إدارة الكمية قبل تدريس المقرر

 أماني عبد المقصودمجمس القسم/ أ.د  رئيس           المادة: أ.د  إيمان حمدي عمار أستاذ

 شندالمراجع الخارجي : أ.د/ سميرة محمد 
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 6107/6108لمعام الدراسي تقرير مقرر دراسي

  
 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية: –أ 
 ُنظم التعميم الُمقارن في مجال التخصص  اسم المقرر 1

 أصول التربية  التخصص 2

 دبموم خاص -الفرقة األولى الفرقة / المستوي 3

 ( نظري + )/( عممي2) المعتمدةعدد الوحدات / الساعات  4

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 1 عدد القائمين بالتدريس 7

 أ.د/ إيمان حمدي محمد عمار أسماء المحاضرين المساهمين فى تدريس المقرر  8

 معمومات متخصصة: –ب 
 -اإلحصائيات : – 0

 99 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 79 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (     87.14(        % )61ناجح: عدد ) نتيجة االمتحان  -
 (12.86(         %  )9راسب: عدد)

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 الحاصمين عميها

 جيد جدا (16.4( ممتاز     )6.6)
 ( مقبول45.9( جيد      )31.1)

 تدريس المقرر: – 6

 %199 الموضوعات التي تم تدريسها -

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

 الساعاتعدد  محتوى المقرر

 6 الفصل األول: العوامل المؤثرة في تشكيل الُنظم التعميمية
 

 6 المتقدمة الدول في الفصل الثاني: السمات العامة لمتعميم

 6 نظام التعميم في سنغافورة/اليابانالفصل الثالث: 

: ُنظم حوكمة الجامعات المصرية في ضوء الفصل الرابع
 خبرات الدول المتقدمة

8 

 8 الفصل الخامس: نظام التعميم في مصر

الفصل السادس: نشر البحوث العممية في ضوء 
 االتجاهات العالمية المعاصرة

8 

 6الفصل السابع: تنمية مهارات البحث العممي في ضوء 
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 خبرات الدول المتقدمة

الفصل الثامن: موقع الجامعات العربية في التصنيفات 
 العالمية لمجامعات

8 

 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

 )   ( <69    )  (69-84 
 ( > )85 

 84-69)      (    69> )      (  المقررمدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
   (> )85 

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

 األعمال الفصمية )تذكر( :   عمل ابحاث 

 %      )  ( شفوي89( نظري ) طريقة تقويم الطالب -
( أعمال فصمية )عممي 29 )    (    % 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

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

    .Data Showعدم تجهيز قاعة المحاضرات بجهاز  -1  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 عدم تواجد عمال لمقاعة.  -2
استتتتتخدام القاعتتتتة أثنتتتتاء امتحانتتتتات طتتتتالب مرحمتتتتة البكتتتتالوريوس  وتوقتتتت   -3

 محاضرات الدراسات العميا.

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

تشتتتجيع الطتتتتالب عمتتتتى الرجتتتتوع إلتتتي المصتتتتادر والمراجتتتتع ومواقتتتتع الشتتتتبكة  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6
 العالمية.

 زيادة التفاعل والمشاركة الطالبية عند تنفيذ المقرر. -2
إجراء مراجعة بعد االنتهاء من دراسة كل موضتوع )كتل ثتالث محاضترات  -3
 أكثر(.أو 
تقستتتتيم الطتتتتالب ذوي التحصتتتتيل المتتتتنخفض إلتتتتى مجموعتتتتات صتتتتغيرة يتتتتتم  -4

 التدريس لهم في اوقات إضافية عمى وقت المحاضرة.

)إن  مالحظات المراجعين الخارجيين -7
 وجدت(

 ال يوجد

 تنفيذ المقرر.زيادة التفاعل والمشاركة الطالبية عند  -1ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
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إجراء مراجعة بعد االنتهاء من دراسة كل موضتوع )كتل ثتالث محاضترات  -2 العام السابق
 أو أكثر(.

تقستتتتيم الطتتتتالب ذوي التحصتتتتيل المتتتتنخفض إلتتتتى مجموعتتتتات صتتتتغيرة يتتتتتم  -3
يتتتم التتدريس لهتم فتتي  -التتدريس لهتم فتتي اوقتات إضتافية عمتتى وقتت المحاضترة

 المكتب لعدم توافر قاعات لممحاضرات.

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

تشتتتجيع الطتتتتالب عمتتتتى الرجتتتتوع إلتتتي المصتتتتادر والمراجتتتتع ومواقتتتتع الشتتتتبكة  -1
 العالمية نظًرا لعدم دراية الطالب بكيفية الدخول عمى بنك المعرفة.

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

مجاالت 
 التطوير

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير

إمكانيات 
 التدريس 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر  شراء مراجع حديثة لممكتبة 

إمكانيات 
 التدريس 

إعداد بنك أسئمة لممقرر 
لتدريب الطالب عمى األنماط 

 المختمفة لمتقويم  

المحاضر المسئول عن  قبل تدريس المقرر
 تدريس المقرر

 مهارات
 الطالب

عقتتتتتتتتتتتتد ورش عمتتتتتتتتتتتتل ودورات 
تدريبية لمطالب لتتدريهم عمتى 
كيفيتتتتتة االستتتتتتفادة متتتتتن قواعتتتتتد 
البيانتتتات العالميتتتة   والمراجتتتع 
 الموجودة في بنك المعرفة.

 إدارة الكمية أثناء العام الدراسي

تخصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيص قاعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات  تنظيمية
لممحاضتتتتترات متتتتتزودة بتتتتتاجهزة 

Data Show.    

 إدارة الكمية قبل تدريس المقرر

 أماني عبد المقصودمجمس القسم/ أ.د  رئيس           المادة: أ.د  إيمان حمدي عمار أستاذ

 المراجع الخارجي : أ.د/ سميرة محمد شند
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 6108/6109لمعام الدراسي تقرير مقرر دراسي
 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 
 ُنظم التعميم الُمقارن في مجال التخصص  اسم المقرر 1

 أصول التربية  التخصص 2

 دبموم خاص -الفرقة األولى الفرقة / المستوي 3

 ( نظري + )/( عممي2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 1 عدد القائمين بالتدريس 7

 أ.د/ إيمان حمدي محمد عمار أسماء المحاضرين المساهمين فى تدريس المقرر  8

 معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 0

 69 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 58 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (     74.14% )      (  43ناجح: عدد) نتيجة االمتحان  -
 (25.86(         %  )15راسب: عدد)

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 الحاصمين عميها

 ( جيد جدا13.95( ممتاز     )2.33)
 ( مقبول44.19( جيد      )39.53)

 -تدريس المقرر : – 6

 %199 الموضوعات التي تم تدريسها -

المحتوي األساسي % لما تم تدريسه من  -
 لممقرر

 عدد الساعات محتوى المقرر

 6 الفصل األول: العوامل المؤثرة في تشكيل الُنظم التعميمية
 

 6 المتقدمة الدول في الفصل الثاني: السمات العامة لمتعميم

 6 نظام التعميم في سنغافورة/اليابانالفصل الثالث: 

في ضوء  : ُنظم حوكمة الجامعات المصريةالفصل الرابع
 خبرات الدول المتقدمة

8 

 8 الفصل الخامس: نظام التعميم في مصر

الفصل السادس: نشر البحوث العممية في ضوء 
 االتجاهات العالمية المعاصرة

8 

الفصل السابع: تنمية مهارات البحث العممي في ضوء 
 خبرات الدول المتقدمة

6 

 8التصنيفات الفصل الثامن: موقع الجامعات العربية في 
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 العالمية لمجامعات

 

 84-69)      (    69> )      (  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 ( > )85 

 84-69)      (    69> )      (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
   (> )85 

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

 األعمال الفصمية )تذكر( :   عمل ابحاث 

 %      )  ( شفوي89( نظري ) طريقة تقويم الطالب -
( أعمال فصمية )عممي 29 )    (    % 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

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

    .Data Showعدم تجهيز قاعة المحاضرات بجهاز  -1  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 عدم تواجد عمال لمقاعة.  -2
استتتتخدام القاعتتتتة أثنتتتتاء امتحانتتتتات طتتتالب مرحمتتتتة البكتتتتالوريوس  وتوقتتتت   -3

 محاضرات الدراسات العميا.

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

تشتتتجيع الطتتتالب عمتتتى الرجتتتوع إلتتتي المصتتتادر والمراجتتتع ومواقتتتع الشتتتبكة  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6
 العالمية.

 زيادة التفاعل والمشاركة الطالبية عند تنفيذ المقرر. -2 
إجتتتتراء مراجعتتتتة بعتتتتد االنتهتتتتاء متتتتن دراستتتتة كتتتتل موضتتتتوع )كتتتتل ثتتتتالث  -3  

 محاضرات أو أكثر(.
يتتتتم تقستتتيم الطتتتالب ذوي التحصتتتيل المتتتنخفض إلتتتى مجموعتتتات صتتتغيرة  -4

 التدريس لهم في اوقات إضافية عمى وقت المحاضرة.

 ال يوجد مالحظات المراجعين الخارجيين -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق

 زيادة التفاعل والمشاركة الطالبية عند تنفيذ المقرر. -1
إجتتتتتراء مراجعتتتتتة بعتتتتتد االنتهتتتتتاء متتتتتن دراستتتتتة كتتتتتل موضتتتتتوع )كتتتتتل ثتتتتتالث  -2

 محاضرات أو أكثر(.
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تقستتتيم الطتتتالب ذوي التحصتتتيل المتتتنخفض إلتتتى مجموعتتتات صتتتغيرة يتتتتم  -3
يتتم التتدريس لهتم فتي  -التدريس لهم في اوقات إضافية عمى وقتت المحاضترة

 المكتب لعدم توافر قاعات لممحاضرات.

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

تشتتتجيع الطتتتالب عمتتتى الرجتتتوع إلتتتي المصتتتادر والمراجتتتع ومواقتتتع الشتتتبكة  -1
 العالمية نظًرا لعدم دراية الطالب بكيفية الدخول عمى بنك المعرفة.

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 

الطالب عمى األنماط 
 المختمفة لمتقويم  

المحاضر المسئول عن   قبل تدريس المقرر
 تدريس المقرر

عقد ورش عمل  مهارات الطالب
ودورات تدريبية 
مى لمطالب لتدريهم ع

كيفية االستفادة من 
قواعد البيانات 
العالمية   والمراجع 
الموجودة في بنك 

 المعرفة.

 إدارة الكمية أثناء العام الدراسي

تخصيص قاعات  تنظيمية
لممحاضرات )اكثر 
من قاعة( مزودة 

 Dataباجهزة 

Show.    

 إدارة الكمية قبل تدريس المقرر

 /أماني عبد المقصودأ.د  :رئيس مجمس القسم     أستاذ المادة: أ.د  إيمان حمدي عمار   
 المراجع الخارجي : أ.د/ سميرة محمد شند

 
 
 
 
 

 6109/6161لمعام الدراسي  تقرير مقرر دراسي
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 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 
 ُنظم التعميم الُمقارن في مجال التخصص  اسم المقرر 1

 أصول التربية  التخصص 2

 دبموم خاص -الفرقة األولى الفرقة / المستوي 3

 ( نظري + )/( عممي2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

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

 1 عدد القائمين بالتدريس 7

 أ.د/ إيمان حمدي محمد عمار أسماء المحاضرين المساهمين فى تدريس المقرر  8

 معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 0

 81 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 68 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (     97.96(        % )66ناجح: عدد) نتيجة االمتحان  -
 (2.94%  )  (       2راسب: عدد)

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 الحاصمين عميها

 ( جيد جدا16.67( ممتاز     )3.93)
 ( مقبول45.45( جيد      )34.85)

 -تدريس المقرر : – 6

 %199 الموضوعات التي تم تدريسها -

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

 الساعاتعدد  محتوى المقرر

 6 الفصل األول: العوامل المؤثرة في تشكيل الُنظم التعميمية
 

 6 المتقدمة الدول في الفصل الثاني: السمات العامة لمتعميم

 6 نظام التعميم في سنغافورة/اليابانالفصل الثالث: 

: ُنظم حوكمة الجامعات المصرية في ضوء الفصل الرابع
 خبرات الدول المتقدمة

8 

 8 الخامس: نظام التعميم في مصرالفصل 

الفصل السادس: نشر البحوث العممية في ضوء 
 االتجاهات العالمية المعاصرة

8 

الفصل السابع: تنمية مهارات البحث العممي في ضوء 
 خبرات الدول المتقدمة

6 

 8الفصل الثامن: موقع الجامعات العربية في التصنيفات 
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 العالمية لمجامعات

 

 84-69)      (    69> )      (  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 ( > )85 

 84-69)      (    69> )      (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
   (> )85 

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

 التعمم عبر المنصات التعميمية:
Google Classroom      (√) 

Facebook               (√) 
               whatsApp (√) 

Zoom                      (√) 
  (√)            قناة عمى اليوتيوب

 %      )  ( شفوي89( نظري ) طريقة تقويم الطالب -
( ) عممي 29أعمال فصمية )    (    % 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

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

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

 غير متوافرة ()                 )( متوافرة )( متوافرة بدرجة محدودة والخاماتالمستمزمات  -

    .Data Showعدم تجهيز قاعة المحاضرات بجهاز  -1  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 عدم تواجد عمال لمقاعة.  -2
استتتتخدام القاعتتتتة أثنتتتتاء امتحانتتتتات طتتتالب مرحمتتتتة البكتتتتالوريوس  وتوقتتتت   -3

 الدراسات العميا.محاضرات 

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

تشتتتجيع الطتتتالب عمتتتى الرجتتتوع إلتتتي المصتتتادر والمراجتتتع ومواقتتتع الشتتتبكة  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6
 العالمية.

 زيادة التفاعل والمشاركة الطالبية عند تنفيذ المقرر. -2 
إجتتتتراء مراجعتتتتة بعتتتتد االنتهتتتتاء متتتتن دراستتتتة كتتتتل موضتتتتوع )كتتتتل ثتتتتالث  -3  

 محاضرات أو أكثر(.



   

 

 - 12 - 

تقستتتيم الطتتتالب ذوي التحصتتتيل المتتتنخفض إلتتتى مجموعتتتات صتتتغيرة يتتتتم  -4
 التدريس لهم في اوقات إضافية عمى وقت المحاضرة.

 ال يوجد مالحظات المراجعين الخارجيين -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق

 زيادة التفاعل والمشاركة الطالبية عند تنفيذ المقرر. -1
إجتتتتتراء مراجعتتتتتة بعتتتتتد االنتهتتتتتاء متتتتتن دراستتتتتة كتتتتتل موضتتتتتوع )كتتتتتل ثتتتتتالث  -2

 محاضرات أو أكثر(.
تقستتتيم الطتتتالب ذوي التحصتتتيل المتتتنخفض إلتتتى مجموعتتتات صتتتغيرة يتتتتم  -3

لهتم فتي  يتتم التتدريس -التدريس لهم في اوقات إضافية عمى وقتت المحاضترة
 المكتب لعدم توافر قاعات لممحاضرات.

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

تشتتتجيع الطتتتالب عمتتتى الرجتتتوع إلتتتي المصتتتادر والمراجتتتع ومواقتتتع الشتتتبكة  -1
 العالمية نظًرا لعدم دراية الطالب بكيفية الدخول عمى بنك المعرفة.

 -لمعام القادم :خطة التطوير لممقرر  -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 

الطالب عمى األنماط 
 المختمفة لمتقويم  

المحاضر المسئول عن   المقررقبل تدريس 
 تدريس المقرر

عقد ورش عمل  مهارات الطالب
ودورات تدريبية 

لمطالب لتدريهم عمى 
كيفية االستفادة من 
قواعد البيانات 
العالمية   والمراجع 
الموجودة في بنك 

 المعرفة.

 إدارة الكمية أثناء العام الدراسي

تخصيص قاعات  تنظيمية
لممحاضرات )اكثر 
من قاعة( مزودة 

 Dataباجهزة 

Show.    

 إدارة الكمية قبل تدريس المقرر

 أ.د  إيمان حمدي عمار         :أستاذ المادة: أ.د  إيمان حمدي عمار        رئيس مجمس القسم

 



 

 م : العلوم التربوية والنفسية ــقس
 2016/2017للعام الجامعي  تقرير مقرر دراسي

 معلومات أساسية :  –أ

  مناهج البحث اسم المقرر  1

 جميع التخصصات   التخصص  2

      األولي/ دبلوم الفرقة / المستوي  3

عدد الوحدات / الساعات  4
 المعتمدة

 (   _عملى ) – (45نظري )

النظام المتبع الختيار لجنة  5
 االمتحانات

أستاذ المقرر باإلضافة إلي ثالثة من أعضاء هيئة التدريس األقرب  
 للتخصص. 

 __________  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 فقط واحد عضو  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 اإلحصائيات:  – 1

 31 الملتحقين بالمقررعدد الطالب  -

 24 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

  %100( ناجح  بنسبة 24عدد ) نتيجة االمتحان  -

 %0( راسب، بنسبة 0عدد )و 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا   -
 للتقديرات الحاصلين عليها 

 ( جيد جدا %12,5)          ( ممتاز   % -)

 مقبول ( % 8,3)      ( جيد  79,16%)

 تدريس المقرر :  – 2

 تعريف العلم والمنهج العلمي  -1 الموضوعات التي تم تدريسها  -
 مصادر المشكلة العلمية.  -2
 المناهج الوصفية.  -3
 المالحظة  – 4



 

 صياغة الفرض العلمي.       - 5
 البحوث المسحية. -6
 البحوث االرتباطية.  -7
 البحوث التطبيقية.  -8
 بحوث الحالة الفردية.   -9

 التصميمات شبه التجريبية.  -10
 المناهج التجريبية. - 11
 العينات.   -12
 مواصفاتها(. -)طريقة الحصول علي العينات  -13
 مواصفات العينات. -14
 األدوات.   -15
 الفرق بين األدوات المختلفة   -16
 أخالقيات البحث العلمي.   -17
 توثيق المراجع. -18
 التدريب على كيفية كتابة بحث علمى.    -19

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي   -
 للمقرر 

 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي   -
 المقرر 

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

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

 (تدريب عملي    /  (محاضرات نظرية )    / )  أساليب التعليم والتعلم  -
 ( أنشطة فصلية )       ( دراسة حالة     ) 

   األعمال الفصلية )تذكر( : 
 تدريب ميداني.  –التعلم الذاتي   -المناقشة والحوار  

 تدريبات عملية وميدانية 
 عينة.عمل ورش عمل عن كيفية اختيار ال -
 عمل ورش عمل عن كيفية كتابة البحث العلمى. -
 عمل ورش عمل عن كيفية اشتقاق الفروض البحثية. -

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

 ( عملي      )      ( أعمال فصلية      ) 



 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 متوافرة  العلمية المراجع   -
 متوافرة  الوسائل المعينة-
 ( غير متوافرة    / )  متوافرة بدرجة محدودة  المستلزمات والخامات -
    -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %97  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 ال توجد  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 
مالحظات المراجعين الخارجيين )إن  -7

 وجدت ( 
1- 

2- 

3- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق 

 ال توجد 

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

 ال توجد 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 توقيت التطوير    

 

 المسئول عن التنفيذ 

 د المقصودبمانى عأ /دأ.

    

    

         مانى عيد المقصودأ /دأ. :التوقيع            د المقصودبمانى عأ  /دأ.اسم منسق المادة : 
 /    /     التاريخ                                                                             



 

 م : العلوم التربوية والنفسية ــقس
 2017/2018للعام الجامعي  تقرير مقرر دراسي

 معلومات أساسية :  –أ

 مناهج البحث اسم المقرر  1

   تربية فنية / تربية موسيقية  التخصص  2

      األولي/ دبلوم الفرقة / المستوي  3

 (   _عملى ) – (45نظري ) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  4

 نظام المراجعة الداخلية االمتحانات النظام المتبع الختيار لجنة  5

 __________  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 فقط واحد عضو  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 اإلحصائيات:  – 1

 19 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 12 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

  %100( ناجح  بنسبة 12عدد ) نتيجة االمتحان  -

 % 0بنسبة  ( راسب0عدد )و 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا   -
 للتقديرات الحاصلين عليها 

 ( جيد جدا %25)        ( ممتاز  % -) 

 ( مقبول  %16,66)       ( جيد  58,3%) 

 المقرر : تدريس  – 2

 تعريف العلم والمنهج العلمي  -1 الموضوعات التي تم تدريسها  -
 مصادر المشكلة العلمية.  -2
 المناهج الوصفية.  -3
 المالحظة  – 4
 صياغة الفرض العلمي.       - 5



 

 البحوث المسحية. -6
 البحوث االرتباطية.  -7
 البحوث التطبيقية.  -8
 بحوث الحالة الفردية.   -9

 التصميمات شبه التجريبية.  -10
 المناهج التجريبية. - 11
 العينات.   -12
 مواصفاتها(. -)طريقة الحصول علي العينات  -13
 مواصفات العينات. -14
 األدوات.   -15
 الفرق بين األدوات المختلفة   -16
 أخالقيات البحث العلمي.   -17
 توثيق المراجع. -18
 ب على كيفية كتابة بحث علمى.التدري  -19

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي   -
 للمقرر 

 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي   -
 المقرر 

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

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

 (تدريب عملي    /  (محاضرات نظرية )    / )  أساليب التعليم والتعلم  -
 ( أنشطة فصلية )       ( دراسة حالة     ) 

   األعمال الفصلية )تذكر( : 
 تدريب ميداني.  –التعلم الذاتي   -المناقشة والحوار  

 تدريبات عملية وميدانية 
 عمل ورش عمل عن كيفية اختيار العينة. -
 عمل ورش عمل عن كيفية كتابة البحث العلمى. -
 عمل ورش عمل عن كيفية اشتقاق الفروض البحثية. -

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

 ( عملي      )      ( أعمال فصلية      ) 



 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 متوافرة  المراجع العلمية  -
 متوافرة  الوسائل المعينة-
 ( غير متوافرة    / )  متوافرة بدرجة محدودة  المستلزمات والخامات -
    -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %97  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 ال توجد  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 
مالحظات المراجعين الخارجيين )إن  -7

 وجدت ( 
1- 

2- 

3- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق 

 ال توجد 

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

 ال توجد 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 توقيت التطوير    

 

 المسئول عن التنفيذ 

 د المقصودبمانى عأ /دأ.

    

    

         مانى عيد المقصودأ /دأ. :التوقيع            د المقصودبمانى عأ  /دأ.اسم منسق المادة : 
 /    /     التاريخ                                                                             



 

 م : العلوم التربوية والنفسية ــقس
 2018/2019للعام الجامعي  تقرير مقرر دراسي

 معلومات أساسية :  –أ

 مناهج البحث اسم المقرر  1

   تربية فنية / تربية موسيقية  التخصص  2

      األولي/ دبلوم الفرقة / المستوي  3

 (   _عملى ) – (45نظري ) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  4

 نظام المراجعة الداخلية المتبع الختيار لجنة االمتحانات النظام  5

 __________  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 فقط واحد عضو  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 اإلحصائيات:  – 1

 17 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 12 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 % 100( ناجح  بنسبة 12عدد ) نتيجة االمتحان  -

 %0( راسب بنسبة  0 عدد )و 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا   -
 للتقديرات الحاصلين عليها 

 ( جيد جدا % 25)       ( ممتاز  75%) 

 % ( مقبول -)           ( جيد  % -)

 المقرر : تدريس  – 2

 تعريف العلم والمنهج العلمي  -1 الموضوعات التي تم تدريسها  -
 مصادر المشكلة العلمية.  -2
 المناهج الوصفية.  -3
 المالحظة  – 4
 صياغة الفرض العلمي.       - 5



 

 البحوث المسحية. -6
 البحوث االرتباطية.  -7
 البحوث التطبيقية.  -8
 بحوث الحالة الفردية.   -9

 التصميمات شبه التجريبية.  -10
 المناهج التجريبية. - 11
 العينات.   -12
 مواصفاتها(. -)طريقة الحصول علي العينات  -13
 مواصفات العينات. -14
 األدوات.   -15
 الفرق بين األدوات المختلفة   -16
 أخالقيات البحث العلمي.   -17
 توثيق المراجع. -18
 ب على كيفية كتابة بحث علمى.التدري  -19

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي   -
 للمقرر 

 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي   -
 المقرر 

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

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

 (تدريب عملي    /  (محاضرات نظرية )    / )  أساليب التعليم والتعلم  -
 ( أنشطة فصلية )       ( دراسة حالة     ) 

   األعمال الفصلية )تذكر( : 
 تدريب ميداني.  –التعلم الذاتي   -المناقشة والحوار  

 تدريبات عملية وميدانية 
 عمل ورش عمل عن كيفية اختيار العينة. -
 عمل ورش عمل عن كيفية كتابة البحث العلمى. -
 عمل ورش عمل عن كيفية اشتقاق الفروض البحثية. -

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

 ( عملي      )      ( أعمال فصلية      ) 



 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 متوافرة  المراجع العلمية  -
 متوافرة  الوسائل المعينة-
 ( غير متوافرة    / )  متوافرة بدرجة محدودة  المستلزمات والخامات -
    -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %97  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 ال توجد  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 
مالحظـــــات المـــــراجعين الخـــــارجيين )إن  -7

 وجدت (
1- 

2- 

3- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق 

 ال توجد 

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

 ال توجد 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 توقيت التطوير    

 

 المسئول عن التنفيذ 

 د المقصودبمانى عأ /دأ.

    

    

         مانى عيد المقصودأ /دأ. :التوقيع            د المقصودبمانى عأ  /دأ.اسم منسق المادة : 
 /    /     التاريخ                                                                             

 

 

 

 



 

 قسم: اإلعالم التربوي 

 2020 - 2019 لعام ( مناهج البحثتقرير مقرر )

 معلومات أساسية :  –أ 

 مناهج البحث اسم المقرر  1
 اإلعالم التربوي  التخصص  2
 األولي/ دبلوم      الفرقة / المستوي  3
 عملى )_(    –( 45نظري ) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  4
 نظام المراجعة الداخلية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5
 __________  المراجعة الخارجية لالمتحاننظام  6
 عضوين  عدد القائمين بالتدريس 7
 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالب  26 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 طالب  21 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -
 (  %95.23( ناجح بنسبة ) 20عدد )  نتيجة االمتحان  -

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

 الحاصلين عليها 
 ( جيد جدا  %76.19)         %( ممتاز      0 )
 %( مقبول  0 )    ( جيد    19.04%)

 -تدريس المقرر : – 2

تعريف العلم والمنهج العلمي   -1 الموضوعات التي تم تدريسها  -  
مصادر المشكلة العلمية.  -2  

المناهج الوصفية. -3  
المالحظة – 4  

صياغة الفرض العلمي.       - 5  
البحوث المسحية. -6  
البحوث االرتباطية. -7  

البحوث التطبيقية. -8  
بحوث الحالة الفردية.  -9  

التصميمات شبه التجريبية. -10  



 

المناهج التجريبية. - 11  
العينات.   -12  
مواصفاتها(.  -)طريقة الحصول علي العينات -13  

مواصفات العينات.  -14  
األدوات. -15  
الفرق بين األدوات المختلفة  -16  
أخالقيات البحث العلمي.  -17  
توثيق المراجع. -18  

 التدريب على كيفية كتابة بحث علمى. -19
المحتوي األساسي  % لما تم تدريسه من  -

  للمقرر 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي   -
 المقرر 

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

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

(تدريب عملي    /  (محاضرات نظرية )    / )  أساليب التعليم والتعلم  -  
( أنشطة فصلية )       ( دراسة حالة     )   

التعلم على المنصات التعليمية واتس آب وفيسبوك ) / (   
   األعمال الفصلية )تذكر( : 

تدريب ميداني.  –التعلم الذاتي   -المناقشة والحوار    
 تدريبات عملية وميدانية 

العينة.عمل ورش عمل عن كيفية اختيار  -  
عمل ورش عمل عن كيفية كتابة البحث العلمى. -  

عمل ورش عمل عن كيفية   -
 اشتقاق الفروض البحثية.

( شفوي    /  )             ( نظري  /    )  طريقة تقويم الطالب  -  
 ( عملي      )      ( أعمال فصلية      ) 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة  العلمية المراجع   -

 متوافرة  الوسائل المعينة-



 

 ( غير متوافرة    / )  متوافرة بدرجة محدودة  المستلزمات والخامات -

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %97  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 تنفيذ أبحاث علمية  -المقرر:مقترحات تحسين  -6

الخارجيين )إن وجدت مالحظات المراجعين  -7
 ال توجد  (

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8
 السابق 

 تنفيذ أبحاث علمية

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

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 التنفيذ المسئول عن  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

حضور الطالب   المجال العملي 
 السيمينار العلمى لقسم

 اإلعالم التربوي 

 أساتذة المادة   طوال العام الدراسى 

                                                     القسم / أ.د هناء السيد مشرف                  أ. م. د/ هشام رشدى -عمر فرج  د/ أ.م .أستاذ المقرر :  

 التوقيع :               

  

 

 



 

 قسم: اإلعالم التربوي 
 تقرير مقرر دراسي  

2016/2017 
    
 -معلومات أساسية : –أ 
 مسرحة مناهج ونظريات اإلخراج المسرحي  اسم المقرر  1
 اإلعالم التربوى   التخصص  2
 الثانية الفرقة / المستوي  3
 ( عملي 2( نظري + )2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  4
أستاذ المقرر باإلضافة إلي ثالثة من أعضاء هيئة   جنة االمتحانات النظام المتبع الختيار ل 5

      التدريس األقرب إلي التخصص.
 ( متوفر    )    ( غير متوفر√) نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 عضوان  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة: –ب 
 -اإلحصائيات: – 1
 15 ررعدد الطالب الملتحقين بالمق -
 15 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 (% 100( ناجح  بنسبة )15عدد )  نتيجة االمتحان  -

 ( %0.00( راسب  بنسبة   )0عدد ) 
النسبببببببة الم ويببببببة ب للنبببببباجحين  بقببببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها
 ( جيد جدا  %53,3)     ممتاز       ( 40%)  
 ( مقبول% 0 %( جيد        )  6,66)   

 -تدريس المقرر: – 2
 تاريخ تطور المسرح ▪ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 مهارة  الكتابة للمسرح. ▪
 أسس وقواعد وأساليب فن الكتابة المسرحية للطفل.  ▪
 أسس وقواعد اإلخراج المسرحي ▪
 أسس وقواعد فن التمثيل المسرحي ▪
 خطوات إخراج المسرحية ▪
 حية التعليمية.الديكور والمالبس المسرحية في العروض المسر  ▪
 اتجاهات ونظريات المسرح المختلفة  ▪
 المسرح التعليمي في معالجة المشكالت التعليمية ▪
القضااااااايا المختلفااااااة فااااااي مجااااااال العمليااااااة التعليميااااااة وترتيبهااااااا وفقااااااا   ▪

 ألولوياتها
 دور المسرح لخدمة المجتمع المحلى المحيط والبيئة التعليمية ▪
تجاهااااات الحدفثاااة فااااي مهاااارات الاااتعلت المسااااتمر وال اااال  علاااى ال ▪

 المسرح العالمي. 
نماااااذج للمساااارحيات التااااي اعتماااادت علااااي النظريااااات الحدفثااااة فااااي   ▪



 

 المسرح
 نماذج للمسرحيات التعليمية وتحليل محتواها  ▪
 دراسة بحثية مبتكره في مجال مسرحة المناهج التعليمية ▪

النسااااابة المئوياااااة % لماااااا تااااات تدريسااااا  مااااان  -
 المحتوي األساسي للمقرر

95 % 

ماااادي التااااامام القاااااابمين بالتااااادريس بمحتاااااوي  -
 المقرر 

 < )  (60     )   (60-84     (√)>85 

 85<(√)     84-60)   (     60)  ( >  مدي تغطية المتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عملي (√)محاضرات نظرية   (√) أساليب التعليت والتعلت -

  أنشطة فصلية (√))  ( دراسة حالة         
 شفوي  (√)نظري              (√) ة تقويت الطالب ريق -

 عملي  (√)أعمال فصلية       (√)
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3
 متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة (√) المراجع العلمية -
 متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة (√) الوسابل المعينة -
 )  ( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة المستلممات والخامات -
  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 

 %  95   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 .عقد ورش عمل لفن الكتابة المسرحية -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

   .ةتدريب الطالب على تحويل المواد الدراسية لنصوص مسرحي -2
 ل فوجد مالحظات المراجعين الخارجيين   -7
ما تم تنفيذه من مقترحبات التطبوير  بي   -8

 العام السابق
 .عقد ورش عمل لفن الكتابة المسرحية -1
 .تدريب الطالب على تحويل المواد الدراسية لنصوص مسرحية -2

 ل فوجد ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
 -القادم :خطة التطوير للمقرر للعام  -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 
عقد ورش عمل لفن  -1

 .الكتابة المسرحية
تدريب الطالب على  -2

تحويل المواد الدراسية  
  .لنصوص مسرحية

 .بالشق العملي خاص -
 
 
  
 .خاص بالشق العملي -

  الدراسي  وال العام  -
 الحالي 

 أستاذ المقرر -

 هناء السيد :أ د/ القسم مشرف                             د/  رج عمر  رج  ستاذ المادة :أ
التاريخ:                        التوقيع:                                    

 



 

 تقرير مقرر دراسي 
2017/2018 

 -معلومات أساسية : –أ 
 اإلخراج المسرحي مسرحة مناهج ونظريات  اسم المقرر  1
 اإلعالم التربوى   التخصص  2
 ثانيةال الفرقة / المستوي  3
 ( عملي 2( نظري + )2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  4
أستاذ المقرر باإلضافة إلي ثالثة من أعضاء هيئة   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

      التدريس األقرب للتخصص.
 ( متوفر    )    ( غير متوفر√) الخارجية لالمتحاننظام المراجعة  6
 ان عضو  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة: –ب 
 -اإلحصائيات: – 1
 24 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 22 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 (% 100( ناجح  بنسبة )22عدد )  نتيجة االمتحان  -

 (% 0.00)ة بنسب( راسب  0عدد ) 
النسبببببببة الم ويببببببة ب للنبببببباجحين  بقببببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها
 ( جيد جدا  % 22,7( ممتاز      )68,18%)
 ( مقبول%   4,5  )   ( جيد        4,5%)

 -تدريس المقرر: – 2
 المسرح تطور تاريخ ▪ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 .للمسرح الكتابة  مهارة ▪
 . للطفل المسرحية لكتابةا فن وأساليب وقواعد أسس ▪
 المسرحي اإلخراج وقواعد أسس ▪
 المسرحي التمثيل فن وقواعد أسس ▪
 المسرحية إخراج خطوات ▪
 .التعليمية المسرحية العروض في المسرحية والمالبس الديكور ▪
 المختلفة المسرح  ونظريات اتجاهات ▪
 التعليمية المشكالت معالجة في التعليمي المسرح ▪
 وفقااااااا   وترتيبهااااااا التعليميااااااة العمليااااااة جااااااالم فااااااي المختلفااااااة القضااااااايا ▪

 ألولوياتها
 التعليمية والبيئة المحيط المحلى المجتمع لخدمة المسرح دور ▪
 فااااي الحدفثاااة التجاهااااات علاااى وال اااال  المسااااتمر الاااتعلت مهاااارات ▪

 . العالمي المسرح
 فاااااي الحدفثاااااة النظرياااااات علاااااي اعتمااااادت التاااااي للمسااااارحيات نمااااااذج ▪

 المسرح
 محتواها وتحليل  عليميةالت للمسرحيات  نماذج ▪
 التعليمية المناهج مسرحة مجال في  مبتكره بحثية دراسة ▪



 

النسااااابة المئوياااااة % لماااااا تااااات تدريسااااا  مااااان  -
 المحتوي األساسي للمقرر

95 % 

ماااادي التااااامام القاااااابمين بالتااااادريس بمحتاااااوي  -
 المقرر 

 )  ( <60     )   (60-84  ( √)>85 

 85<(√ )  84-60)   (     60> ( )   مدي تغطية المتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عملي (√)محاضرات نظرية   (√) أساليب التعليت والتعلت -

 أنشطة فصلية (√))  ( دراسة حالة         
 شفوي  (√)نظري              (√)  ريقة تقويت الطالب -

 عملي  (√)أعمال فصلية       (√)
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3
 متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة (√) ميةالمراجع العل -
 متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة (√) الوسابل المعينة -
 )  ( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة المستلممات والخامات -
  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 

 %  95   -الطالب للمقرر:  نتيجة تقويم -5
   الدراسي.ضافة بعض النصوص المسرحية التعليمية للمقرر إ- -مقترحات تحسين المقرر : -6
 ل فوجد مالحظات المراجعين الخارجيين   -7
ما تم تنفيذه من مقترحبات التطبوير  بي   -8

 العام السابق
 إضافة بعض النصوص المسرحية التعليمية للمقرر الدراسي.  -

 ل فوجد  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 
إضافة بعض النصوص   -

المسرحية التعليمية للمقرر 
  الدراسي.   

الدراسي   وال العام  -  خاص بالجانب العملي.
 الحالي. 

 ذ المقرر أستا-

 :أ د/ حنان حسنى يشار القسم مشرف                                    رج عمر  رج د/  المادة : أستاذ
 التاريخ:                 التوقيع:                                        

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 تقرير مقرر دراسي  
2018/2019 

 -معلومات أساسية : –أ 
 ج المسرحي مسرحة مناهج ونظريات اإلخرا  اسم المقرر  1
 اإلعالم التربوى   التخصص  2
 الثانية الفرقة / المستوي  3
 ( عملي 2( نظري + )2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  4
أستاذ المقرر باإلضافة إلي ثالثة من أعضاء هيئة   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

      التدريس األقرب إلي التخصص.
 ( متوفر    )    ( غير متوفر√) خارجية لالمتحاننظام المراجعة ال 6
 عضوان  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة: –ب 
 -اإلحصائيات: – 1
 14 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 12 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
  0( راسب بنسبة )0،   وعدد )   (% 100( ناجح  بنسبة )12عدد )  نتيجة االمتحان  -

 )% 
النسبببببببة الم ويببببببة ب للنبببببباجحين  بقببببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها
 %( جيد جدا    50( ممتاز      )   41,66%)
 ( مقبول %8,3)    %( جيد           -)

 -تدريس المقرر: – 2
 تاريخ تطور المسرح ▪ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 مهارة  الكتابة للمسرح. ▪
 سس وقواعد وأساليب فن الكتابة المسرحية للطفل. أ ▪
 أسس وقواعد اإلخراج المسرحي ▪
 أسس وقواعد فن التمثيل المسرحي ▪
 خطوات إخراج المسرحية ▪
 الديكور والمالبس المسرحية في العروض المسرحية التعليمية. ▪
 اتجاهات ونظريات المسرح المختلفة  ▪
 ةالمسرح التعليمي في معالجة المشكالت التعليمي ▪
القضااااااايا المختلفااااااة فااااااي مجااااااال العمليااااااة التعليميااااااة وترتيبهااااااا وفقااااااا   ▪

 ألولوياتها
 دور المسرح لخدمة المجتمع المحلى المحيط والبيئة التعليمية ▪
مهاااارات الاااتعلت المسااااتمر وال اااال  علاااى التجاهااااات الحدفثاااة فااااي  ▪

 المسرح العالمي. 
نماااااذج للمساااارحيات التااااي اعتماااادت علااااي النظريااااات الحدفثااااة فااااي   ▪

 مسرحال
 نماذج للمسرحيات التعليمية وتحليل محتواها  ▪
 دراسة بحثية مبتكره في مجال مسرحة المناهج التعليمية ▪



 

النسااااابة المئوياااااة % لماااااا تااااات تدريسااااا  مااااان  -
 المحتوي األساسي للمقرر

95 % 

ماااادي التااااامام القاااااابمين بالتااااادريس بمحتاااااوي  -
 المقرر 

 )  ( <60     )   (60-84  ( √)>85 

 85<(√ )  84-60)   (     60> )  (  متحان لموضوعات المقررمدي تغطية ال -
 تدريب عملي (√)محاضرات نظرية   (√) أساليب التعليت والتعلت -

 أنشطة فصلية (√))  ( دراسة حالة         
 شفوي  (√)نظري              (√)  ريقة تقويت الطالب -

 عملي  (√)أعمال فصلية       (√)
 -للتدريس: اإلمكانات المتاحة -3
 متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة (√) المراجع العلمية -
 متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة (√) الوسابل المعينة -
 )  ( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة المستلممات والخامات -
  -ظيمية:قيود إدارية وتن -4

 

 %  95   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
التااااادريب العملاااااي للطاااااالب علاااااي تيلياااااة إعاااااداد مسااااارحيات تعليمياااااة  -  -مقترحات تحسين المقرر : -6

علااي أن تقااوم تاال مجموعااة باختيااار مدرسااة إخراجيااة  وتنفياااها إخراجيااا،
 .معينة والتطبيق عليها

نياات التكنولوجياا الحدفثاة فاي إقامة ندوات تعليمية لتعريا  الطاالب بتق  -
   .خدمة العرض المسرحي

 ل فوجد مالحظات المراجعين الخارجيين   -7
ما تم تنفيذه من مقترحبات التطبوير  بي   -8

 العام السابق
 ل فوجد

التااااادريب العملاااااي للطاااااالب علاااااي تيلياااااة إعاااااداد مسااااارحيات تعليمياااااة  -  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
ا، علااي أن تقااوم تاال مجموعااة باختيااار مدرسااة إخراجيااة وتنفياااها إخراجياا

 معينة والتطبيق عليها.
إقامة ندوات تعليمية لتعريا  الطاالب بتقنياات التكنولوجياا الحدفثاة فاي   -

 خدمة العرض المسرحي.  
 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 نفيذ المس ول عن الت توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 
التدريب العملي للطالب  -

علي تيلية إعداد مسرحيات 
تعليمية وتنفياها إخراجيا، 
علي أن تقوم تل مجموعة  

باختيار مدرسة إخراجية معينة  

 خاص بالشق العملي.-
 
 
 
 
 
 

 العام القادم  -
 
 
 
 

 أستاذ المقرر -
 
 
 
 



 

 والتطبيق عليها.
إقامة ندوات تعليمية  -

لتعري  الطالب بتقنيات  
التكنولوجيا الحدفثة في خدمة  

  العرض المسرحي.   

 
 
 نشاط عملي-
  

 
 العام القادم -

 
 الكلية -

 :أ د/ حنان حسنى يشار  القسم مشرف                                رج عمر  رجالمادة :د/  أستاذ
 التاريخ:             التوقيع:                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
 
 

 



 

 تقرير مقرر دراسي  
2019/2020 

 -معلومات أساسية : –أ 
 مسرحة مناهج ونظريات اإلخراج المسرحي  اسم المقرر  1
 اإلعالم التربوى   التخصص  2
 الثانية الفرقة / المستوي  3
 ( عملي 2( نظري + )2) دات / الساعات المعتمدة عدد الوح  4
أستاذ المقرر باإلضافة إلي ثالثة من أعضاء هيئة   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

      التدريس األقرب إلي التخصص.
 ( متوفر    )    ( غير متوفر√) نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 عضوان  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة: –ب 
 -اإلحصائيات: – 1
 13 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 13 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
  0( راسب بنسبة )0،   وعدد )   (% 100( ناجح  بنسبة )13عدد )  نتيجة االمتحان  -

 )% 
النسبببببببة الم ويببببببة ب للنبببببباجحين  بقببببببا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها
 ( جيد جدا  %53.85( ممتاز      )  38.46%)
 ( مقبول%7.69)    %( جيد           -)

 -تدريس المقرر: – 2
 تاريخ تطور المسرح ▪ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 مهارة  الكتابة للمسرح. ▪
 أسس وقواعد وأساليب فن الكتابة المسرحية للطفل.  ▪
 أسس وقواعد اإلخراج المسرحي ▪
 المسرحي أسس وقواعد فن التمثيل ▪
 خطوات إخراج المسرحية ▪
 الديكور والمالبس المسرحية في العروض المسرحية التعليمية. ▪
 اتجاهات ونظريات المسرح المختلفة  ▪
 المسرح التعليمي في معالجة المشكالت التعليمية ▪
القضااااااايا المختلفااااااة فااااااي مجااااااال العمليااااااة التعليميااااااة وترتيبهااااااا وفقااااااا   ▪

 ألولوياتها
 ع المحلى المحيط والبيئة التعليميةدور المسرح لخدمة المجتم ▪
مهاااارات الاااتعلت المسااااتمر وال اااال  علاااى التجاهااااات الحدفثاااة فااااي  ▪

 المسرح العالمي. 
نماااااذج للمساااارحيات التااااي اعتماااادت علااااي النظريااااات الحدفثااااة فااااي   ▪

 المسرح
 نماذج للمسرحيات التعليمية وتحليل محتواها  ▪
 ميةدراسة بحثية مبتكره في مجال مسرحة المناهج التعلي ▪



 

النسااااابة المئوياااااة % لماااااا تااااات تدريسااااا  مااااان  -
 المحتوي األساسي للمقرر

95 % 

ماااادي التااااامام القاااااابمين بالتااااادريس بمحتاااااوي  -
 المقرر 

 )  ( <60     )   (60-84  ( √)>85 

 85<(√ )  84-60)   (     60> )  (  مدي تغطية المتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عملي (√)ية  محاضرات نظر  (√) أساليب التعليت والتعلت -

 أنشطة فصلية (√))  ( دراسة حالة         
 جروب الليس بوك (√) جروب واتساب      (√) 

 شفوي  (√)نظري              (√)  ريقة تقويت الطالب -
 عملي  (√)أعمال فصلية       (√)

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3
 بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة متوافرة )  ( متوافرة (√) المراجع العلمية -
 متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة (√) الوسابل المعينة -
 )  ( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة المستلممات والخامات -
  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 

 %  95   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
التااااادريب العملاااااي للطاااااالب علاااااي تيلياااااة إعاااااداد مسااااارحيات تعليمياااااة  -  -قترحات تحسين المقرر :م -6

وتنفياااها إخراجيااا، علااي أن تقااوم تاال مجموعااة باختيااار مدرسااة إخراجيااة 
 معينة والتطبيق عليها.

إقامة ندوات تعليمية لتعريا  الطاالب بتقنياات التكنولوجياا الحدفثاة فاي   -
 خدمة العرض المسرحي.  

 ل فوجد مالحظات المراجعين الخارجيين   -7
ما تم تنفيذه من مقترحبات التطبوير  بي   -8

 العام السابق
 ل فوجد

التااااادريب العملاااااي للطاااااالب علاااااي تيلياااااة إعاااااداد مسااااارحيات تعليمياااااة  -  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
وتنفياااها إخراجيااا، علااي أن تقااوم تاال مجموعااة باختيااار مدرسااة إخراجيااة 

 والتطبيق عليها.معينة  
إقامة ندوات تعليمية لتعريا  الطاالب بتقنياات التكنولوجياا الحدفثاة فاي   -

 خدمة العرض المسرحي.  
 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المس ول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 
التدريب العملي للطالب  -

 علي تيلية إعداد مسرحيات
تعليمية وتنفياها إخراجيا، 
علي أن تقوم تل مجموعة  

 خاص بالشق العملي.-
 
 
 
 
 

 العام القادم  -
 
 
 

 أستاذ المقرر -
 
 
 



 

باختيار مدرسة إخراجية معينة  
 والتطبيق عليها.

إقامة ندوات تعليمية  -
لتعري  الطالب بتقنيات  

التكنولوجيا الحدفثة في خدمة  
  العرض المسرحي.   

 
 
 
 نشاط عملي-
  

 
 
 العام القادم -

 
 
 الكلية -

 هناء السيد:أ د/ مشرف القسم                               رج عمر  رجالمادة :د/  أستاذ
 التاريخ:             التوقيع:                                      

 

 

 

 

 

 



 
 

سم : االعالم التربوي ق   

دراسي تقرير مقرر   

2017/ 2016لعام   

-معلومات أساسية : –أ   

والتليفزيون التعليمي دراسات في اإلذاعة اسم المقرر 1  

 صحافة وتليفزيون  التخصص  2

 أولى دبلومه الفرقة / المستوي  3

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

أعضاء أقرب للتخصص  3أستاذ المادة بإلضافة إلى   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5  

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

عضو  2 عدد القائمين بالتدريس     7  

 -معلومات متخصصة: –ب 

-اإلحصائيات:  – 1  

الطالب الملتحقين بالمقررعدد  -  31 

عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -  24 

نتيجة االمتحان  - ( راسب   0%  ( )    100)    ناجح   بنسبة(   24)عدد   

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

( جيد جدا   %58,3%( ممتاز   )     ,6616)     

( مقبول %8,3%  (جيد      )   16,66)     

-تدريس المقرر: – 2  

الموضوعات التي تم تدريسها  - نشأة االذاعة التليفزيون والتعليمي  -   

فنون االذاعة التليفزيون والتعليمي  -  

ت التعليمية والثقافية المختلفةالمشكال -  

التعليميةمي في معالجة المشكالت اإلذاعة والتليفزيون التعلي -  

دور وسائل االعالم المحلية والدولية لخدمة المجتمع المحلى  -

 المحيط والبيئة التعليمية



 
االلتزام األخالقي في االقتباس العلمي -  

واالطالع على االتجاهات الحديثة في االعالم التعليمي -  

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -

 للمقرر 

90%  

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

> )   √   (85  

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

> )   √   (85  

أساليب التعليم والتعلم  -  )  √  ( المحاضرة المطورة  

 )   √ ( استراتيجية حل المشكالت المشروعات.       

 )  √  ( العصف الذهني 

 )  √  ( استراتيجية التعلم التعاوني

 )  √  ( استراتيجية المناقشة وحلقات البحث 

 )  √  ( استراتيجية البيان العملي

 )  √  ( استراتيجيات التعلم الذاتي

 )  √  ( االكتشاف

 )  √( لعب األدوار 

العروض التعليمية)  √  (   

طريقة تقويم الطالب  - )     ( شفوي             ( إمتحان تحريرى   )   √   

 )    √  ( أعمال فصلية     )   √    ( عملي

-اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3  

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

 متوافرة

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

 متوافرة

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

 متوافرة



 
    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

% 59  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5  

-مقترحات تحسين المقرر : -6 ورش  -2توفير إمكانيات تكنولوجية لبرامج انتاج البرامج - 1 

 عمل

مالحظات المراجعين الخارجيين )إن وجدت (  -7   

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق 

ورش عمل -1  

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

 األسباب (

توفير إمكانيات تكنولوجية لبرامج انتاج البرامج -1  

 السبب : ضعف اإلمكانات المادية

-خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10  

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  

الدراسي الثانيالفصل  زيارات ميدانية  الجانب العملى  إدارة الكلية  

 هناء السيد أ.دالقسم  مشرف سكرة البريدي             د.-  المادة أ.م د هناء السيد أستاذ 

 التاريخ :    /    /                             التوقيع :                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 مقرر دراسى تقرير 

2017/2018لعام   

-معلومات أساسية : –أ    

والتليفزيون التعليمياإلذاعة دراسات في  اسم المقرر 1  

 صحافة وتليفزيون  التخصص  2

 أولى دبلومه الفرقة / المستوي  3

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

أعضاء أقرب   3أستاذ المادة بإلضافة إلى   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 للتخصص 

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

عضو  2 عدد القائمين بالتدريس     7  

 -معلومات متخصصة : –ب 

-اإلحصائيات : – 1  

بالمقررعدد الطالب الملتحقين  -  19 

عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -  12 

نتيجة االمتحان  - ( راسب    0)    % (     100( ناجح  بنسبة  ) 12عدد )   

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

( جيد جدا  % 25%( ممتاز   )     ,6616 )  

%( مقبول   38,3(جيد      )      50%)     

-تدريس المقرر :  – 2  

الموضوعات التي تم تدريسها  - نشأة االذاعة التليفزيون والتعليمي -   

فنون االذاعة التليفزيون والتعليمي -  

المشكالت التعليمية والثقافية المختلفة -  

اإلذاعة والتليفزيون التعليمي في معالجة المشكالت التعليمية -  

دور وسائل االعالم المحلية والدولية لخدمة المجتمع المحلى المحيط   -

 والبيئة التعليمية

االلتزام األخالقي في االقتباس العلمي -  



 
واالطالع على االتجاهات الحديثة في االعالم التعليمي -  

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -

 للمقرر

90 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي   -

 المقرر 

 )      ( <60    )      (60-84  

> )   √   (85  

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

 )      ( <60    )      (60-84  

> )   √   (85  

أساليب التعليم والتعلم  -  )  √  ( المحاضرة المطورة 

 ت المشروعات.     )   √ ( استراتيجية حل المشكال  

 )  √  ( العصف الذهني 

 )  √  ( استراتيجية التعلم التعاوني

 )  √  ( استراتيجية المناقشة وحلقات البحث

 )  √  ( استراتيجية البيان العملي

 )  √  ( استراتيجيات التعلم الذاتي

 )  √  ( االكتشاف

 )  √( لعب األدوار 

 )  √  ( العروض التعليمية 

تقويم الطالب طريقة  - )      ( شفوي            تحريرىإمتحان (    )   √   

 )    √  ( أعمال فصلية     )   √    ( عملي

-اإلمكانات المتاحة للتدريس:-3  

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

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

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

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

% 95  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5  

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



 
زيارات ميدانية  -2  

مالحظات المراجعين الخارجيين )إن  -7

 وجدت ( 

 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8

 العام السابق 

                     زيارات ميدانية

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما هي  -9

 و األسباب (

عمل استديوهات انتاج   -1  

عدم توافر أماكن لعمل استديوهات  :السبب   

-خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10  

توصيف   مجاالت التطوير  

 التطوير

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  

عمل معارض  المجال التطبيقي

لما ينتجه  

الطالب من 

 أعمال 

الكلية إدارة  الفصل الدراسي الثاني  

 أ.د/ حنان يشار القسم  مشرف                        د سكرة البريدي     -المادة أ. د مصطفي حشيش أستاذ 

 التاريخ :    /    /                                                                     التوقيع :                

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 تقرير مقرر دراسي 

2018/2019لعام   

 معلومات أساسية :  –أ  

والتليفزيون التعليمي اإلذاعةدراسات في  اسم المقرر 1  

 صحافة وتليفزيون  التخصص  2

 أولى دبلومه الفرقة / المستوي  3

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

االمتحانات النظام المتبع الختيار لجنة  5 أعضاء أقرب   3أستاذ المادة بإلضافة إلى   

 للتخصص 

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

 عضو واحد  عدد القائمين بالتدريس         7

 -معلومات متخصصة : –ب 

-اإلحصائيات :  – 1  

عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -  17 

عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -  31  

نتيجة االمتحان  - راسب بنسبة  (  1 )وعدد% (   92.29)  ناجح بنسبة( 12 )عدد 

(7.69% )                      

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

( جيد جدا  % 38.46ممتاز   )   (23.07%)  

%( مقبول  0)       (جيد     30.76%)     

-تدريس المقرر :  – 2  

الموضوعات التي تم تدريسها  - نشأة االذاعة التليفزيون والتعليمي -   

فنون االذاعة التليفزيون والتعليمي -  

المشكالت التعليمية والثقافية المختلفة -  

اإلذاعة والتليفزيون التعليمي في معالجة المشكالت التعليمية -  

دور وسائل االعالم المحلية والدولية لخدمة المجتمع المحلى  -

 المحيط والبيئة التعليمية

االلتزام األخالقي في االقتباس العلمي -  



 
واالطالع على االتجاهات الحديثة في االعالم التعليمي -  

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -

 للمقرر

                                       90%                                       

     

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي   -

 المقرر 

 )      ( <60    )      (60-84  

> )   √   (85  

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

أساليب التعليم والتعلم  -  )  √  ( المحاضرة المطورة 

يجية حل المشكالت المشروعات.    )   √ ( استرات    

 )  √  ( العصف الذهني 

 )  √  ( استراتيجية التعلم التعاوني

 )  √  ( استراتيجية المناقشة وحلقات البحث

 )  √  ( استراتيجية البيان العملي

استراتيجيات التعلم الذاتي)  √  (   

 )  √  ( االكتشاف

 )  √( لعب األدوار 

 )  √  ( العروض التعليمية 

طريقة تقويم الطالب  - )      ( شفوي             تحريرىإمتحان (     )   √   

 )    √  ( أعمال فصلية     )   √    ( عملي

-اإلمكانات المتاحة للتدريس:-3  

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

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

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

-وتنظيمية:قيود إدارية  -4   

% 92  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5  

-مقترحات تحسين المقرر : -6 عمل معارض لما ينتجه الطالب من أعمال -   

عمل استديوهات انتاج   -  



 
توفير إمكانيات تكنولوجية لبرامج انتاج البرامج -  

مالحظات المراجعين الخارجيين )إن  -7

 وجدت ( 

 

مقترحات التطوير في العام  ما تم تنفيذه من -8

 السابق 

عمل معارض لما ينتجه الطالب من أعمال -1  

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

 األسباب (

عمل استديوهات انتاج   -1  

توفير إمكانيات تكنولوجية لبرامج انتاج البرامج -2  

 السبب :ضعف االمكانات المادية

-للعام القادم :خطة التطوير للمقرر   -10  

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  

زيارة لمبنى   المجال التطبيقي 

اإلذاعة  

 والتليفزيون 

 القسم  النصف الثانى من العام الدراسى 

   أ.د/ حنان يشارمشرف القسم                             لشيخ               المادة : د رشا ا أستاذ

 التاريخ :    /    /                               التوقيع :                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 قسم: اإلعالم التربوي 

 م 2020 – 2019 لعام (دراسات في اإلذاعة والتليفزيون التعليميتقرير مقرر )

 معلومات أساسية :  –أ 

 دراسات في اإلذاعة والتليفزيون التعليمي اسم المقرر 1

 صحافة وتليفزيون  التخصص  2

 أولى دبلومه الفرقة / المستوي  3

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

أعضاء أقرب  3إلى  ةباإلضاف أستاذ المادة  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 للتخصص 

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

 عضوين  عدد القائمين بالتدريس  7
 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 طالب  26 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -

 طالب 21 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 .(%0بنسبة )( راسب 0( وعدد )%100ناجح بنسبة    ) 21عدد  نتيجة االمتحان  -

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات   -

 الحاصلين عليها 

 ( جيد جدا  %85.7)       %  ( ممتاز    0)   

 %    ( مقبول 0)        ( جيد   14.28%)

 -تدريس المقرر : – 2

نشأة االذاعة التليفزيون والتعليمي - تدريسها الموضوعات التي تم  -  

فنون االذاعة التليفزيون والتعليمي -  

المشكالت التعليمية والثقافية المختلفة -  

اإلذاعة والتليفزيون التعليمي في معالجة المشكالت التعليمية -  

دور وسائل االعالم المحلية والدولية لخدمة المجتمع المحلى   -
عليميةالمحيط والبيئة الت  

االلتزام األخالقي في االقتباس العلمي -  

االطالع على االتجاهات الحديثة في االعالم التعليمي -  

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي   -
 للمقرر 

          90%                                             



 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي   -
 المقرر 

 )      ( <60     )      (60-84  

   (√   > )85  

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

( المحاضرة المطورة  √)   أساليب التعليم والتعلم  -  

( استراتيجية حل المشكالت المشروعات.      √)        

( العصف الذهني   √)    

( استراتيجية التعلم التعاوني  √)    

( استراتيجية المناقشة وحلقات البحث  √)    

( استراتيجية البيان العملي  √)    

( استراتيجيات التعلم الذاتي  √)    

( االكتشاف  √)    

( لعب األدوار √)    

لتعليمية( العروض ا  √)    

 watsapp( التعلم على المنصات التعليمية واتساب   √)  
 

( إمتحان تحريرى           )      ( شفوي     √)    طريقة تقويم الطالب  -  

 ( عملي      √( أعمال فصلية     )     √ )    

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

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

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

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



 

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

عمل استديوهات انتاج - -المقرر:مقترحات تحسين  -6  

توفير إمكانيات تكنولوجية لبرامج انتاج البرامج -  

مالحظات المراجعين الخارجيين )إن وجدت  -7
) 

 

تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  ما تم  -8
  السابق 

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

عمل استديوهات انتاج -  

 توفير إمكانيات تكنولوجية لبرامج انتاج البرامج -
 السبب :ضعف االمكانات المادية

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

زيارة ألحد إستديوهات   المجال التطبيقي
 -التصوير اإلذاعى

 التليفزيونى 

 النصف الثانى من العام الدراسى 

 

 

القسم     

 القسم / أ.د هناء السيد  مشرف             مروة كامل    د/    د/ والء فايز              أستاذ المقرر : 

 التوقيع :                  
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  قسم : اإلعالم التربوي 
 تقرير مادة: حلقة بحث

(2016/2017 ) 
 -معلومات أساسية : –أ 
 حلقة البحث  اسم المقرر  1
 اإلعالم التربوي  التخصص  2
 الثانية دبلوم الفرقة   3
 ( نظري   2)    عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
المقرر مع ثالثة من أعضاء هيئة التدريس أستاذ  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 األقرب إلي التخصص. 
 ( غير متوفر -( متوفر   )    )     نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 15 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 15 االمتحان   عدد الطالب الذين أدوا -
     (%0( راسب بنسبة )0وعدد )   %100بنسبة  ( ناجح15عدد )  نتيجة االمتحان  -
النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين   -

 عليها
(   جيد جدا             % 6,66) %( ممتاز           -)
 ( مقبول%40) جيد        (53,33%)

 -تدريس المقرر : – 2
 .مناقشة أبحاث في مجال اإلعالم التربوي  - عات التي تم تدريسها الموضو  -

 مناهج وأساليب البحث العلمي.. -
 اختيار مشكلة البحث. -
 أدوات وطرق جمع البيانات.  -
 تصميم العينة.  -
   األساليب اإلحصائية  المستخدمة في األبحاث  -

 اإلعالمية. 
 % 90 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر  -
 85( <    )     مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 60-84(    )      مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر  -

 
 المحاضرة المطورة أساليب التعليم والتعلم  -

 إستراتيجية حل المشكالت
 إستراتيجية التعلم القائم على المشروعات 
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 العصف الذهني 
 التعاونيإستراتيجية التعلم 

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث
 إستراتيجية البيان العملي 
 إستراتيجيات التعلم الذاتي 

 االكتشاف 
 االمتحان التحريري  طريقة تقويم الطالب -

 ل السنة   اأعم
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 ( متوافرة  )     المراجع العلمية -
 بدرجة محدودة        ( متوافرة )  الوسائل المعينة -
 ( غير متوافرة  )       المستلزمات والخامات  -
 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 95  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 عمل ورش عمل عن كيفية اختيار العينة. -مقترحات تحسين المقرر : -6
 ض األفعال في المهارات الذهنية  تعديل بع )إن وجدت ( مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 
 عمل خطة بحث مصغر لخدمة طالب إعالم تربوي 

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

 ال يوجد 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10
 المسئول عن التنفيذ وقيت التطوير  ت توصيف التطوير  مجاالت التطوير  

عن  ورش عمل للطالب  المجال العملي 
 كيفية اختيار العينة. 

أساتذة في االعالم   الترم الثاني 
 التربوي 

                        هناء السيدد/  : أ.القسم مشرف                    دعاء فكرى عبد هللا   / أ.د.م: المادة أستاذ
 التاريخ :                                                التوقيع :        

                
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

 قسم : اإلعالم التربوي 
 تقرير مادة: حلقة بحث

(2017/2018 ) 
 -معلومات أساسية : –أ 
 حلقة البحث  اسم المقرر  1
 اإلعالم التربوي  التخصص  2
 ومالثانية دبل الفرقة   3
 ( نظري   2)    عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
أعضاء   ثالثة من أستاذ المقرر باإلضافة إلي  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 .هيئة التدريس األقرب إلي التخصص
 ( غير متوفر -( متوفر   )    )     نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 واحد  ريس عدد القائمين بالتد 7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 24 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 22 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان   -
    % 0   ( بنسبة0)  وعدد  %  100( ناجح بنسبة 22عدد)   نتيجة االمتحان  -
النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين   -

 عليها
 ( جيد جدا 27,27( ممتاز          )27,27) 
        ( مقبول18,18( جيد            )27,27) 

 -تدريس المقرر : – 2
 .مناقشة أبحاث في مجال اإلعالم التربوي  - الموضوعات التي تم تدريسها  -

 مناهج وأساليب البحث العلمي.. -
 اختيار مشكلة البحث. -
 أدوات وطرق جمع البيانات.  -
 العينة.  تصميم -
األساليب اإلحصائية  المستخدمة في األبحاث  -

 اإلعالمية. 
 % 90 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر  -
 85( <    )     مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 60-84(    )      مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر  -

 
 حاضرة المطورةالم أساليب التعليم والتعلم  -

 إستراتيجية حل المشكالت
 إستراتيجية التعلم القائم على المشروعات 
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 العصف الذهني 
 إستراتيجية التعلم التعاوني

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث
 إستراتيجية البيان العملي 
 إستراتيجيات التعلم الذاتي 

 االكتشاف 
 االمتحان التحريري  طريقة تقويم الطالب -

 لسنة   ل ااأعم
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 ( متوافرة  )     المراجع العلمية -
 ( متوافرة بدرجة محدودة        )  الوسائل المعينة -
 ( غير متوافرة  )       المستلزمات والخامات  -
 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 95  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
   عمل ورش عمل عن كيفية اشتقاق الفروض -حات تحسين المقرر :مقتر  -6
 تعديل بعض األفعال في المهارات الذهنية     ()إن وجدتمالحظات المراجعين الخارجيين -7
ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 
عمل ورش لتدريب طالب إعالم تربوي على كيفية اختيار 

 العينة
)ما هي و األسباب تم تنفيذه من مقترحات ما لم ي -9
) 

 ال يوجد 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  

للطالب   لورش عم المجال العملي 
لتدريب على كيفية اشتقاق ل

   .الفروض

أساتذة في االعالم   الترم الثاني 
 التربوي 

 : أ.د/ حنان يشار                       مشرف القسم                            المادة: أ.د.م/ دعاء فكرى عبد هللا      أستاذ
    التاريخ :                                             التوقيع :                 
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 ي قسم : اإلعالم التربو 
 تقرير مادة: حلقة بحث 

(2018/2019 ) 
 -معلومات أساسية : –أ 
 حلقة البحث  اسم المقرر  1
 اإلعالم التربوي  التخصص  2
 الثانية دبلوم الفرقة   3
 ( نظري   2)    عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
من أعضاء   أستاذ المادة باإلضافة إلي ثالثة النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 هيئة التدريس األقرب إلي التخصص.
 ( غير متوفر -( متوفر   )    )     نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 واحد  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 14 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 12 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان   -
( راسب بنسبة   0وعدد ) %   100( ناجح بنسبة   12عدد )   نتيجة االمتحان  -

0%   
النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين   -

 عليها
 جيد جدا ( % 8,3ممتاز         )   ( 8,3%) 
 %(  مقبول -)          جيد  (83,3%) 

 -تدريس المقرر : – 2
 .مناقشة أبحاث في مجال اإلعالم التربوي  - الموضوعات التي تم تدريسها  -

 مناهج وأساليب البحث العلمي.. -
 اختيار مشكلة البحث. -
 أدوات وطرق جمع البيانات.  -
 تصميم العينة.  -
األساليب اإلحصائية  المستخدمة في األبحاث  -

 اإلعالمية. 
 

 % 90 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر  -
 85( <    )     لقائمين بالتدريس بمحتوي المقرر مدي التزام ا -
 60-84(    )      مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر  -

 
 المحاضرة المطورة أساليب التعليم والتعلم  -
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 إستراتيجية حل المشكالت
 إستراتيجية التعلم القائم على المشروعات 

 العصف الذهني 
 إستراتيجية التعلم التعاوني

 المناقشة وحلقات البحثإستراتيجية 
 إستراتيجية البيان العملي 
 إستراتيجيات التعلم الذاتي 

 االكتشاف 
 االمتحان التحريري  طريقة تقويم الطالب -

 أعمل السنة   
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 ( متوافرة  )     المراجع العلمية -
 ( متوافرة بدرجة محدودة        ) الوسائل المعينة -
 ( غير متوافرة    )     المستلزمات والخامات  -
 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 95  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
تدريب الطالب  على عمل بحث مصغر يخدم المجتمع  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 . المحلى
 ل في المهارات الذهنية  تعديل بعض األفعا (  )إن وجدتمالحظات المراجعين الخارجيين  -7
ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 
 عمل خطة بحث مصغر لخدمة طالب إعالم تربوي 

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

 ال يوجد 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10
 المسئول عن التنفيذ طوير  توقيت الت توصيف التطوير  مجاالت التطوير  

ورش عمل للطالب ينفذها  المجال العملي 
متخصصين في اإلعالم  

 التربوي 

أساتذة في االعالم   الترم الثاني 
 التربوي 

 د/ حنان يشار                        : أ.مشرف القسم                    المادة: أ.د.م/ دعاء فكرى عبد هللا          أستاذ
 :    التاريخ                                                     التوقيع :        
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 قسم: اإلعالم التربوي 
(حلقة بحث تقرير مقرر )  

م 2020 – 9201 لعام  
 معلومات أساسية :  –أ 

 حلقة البحث  اسم المقرر  1
 اإلعالم التربوي  التخصص  2
 الثانية دبلوم الفرقة / المستوي  3
 ( نظري   2)    عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  4
أستاذ المادة باإلضافة إلي ثالثة من أعضاء   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 هيئة التدريس األقرب إلي التخصص.
 ( غير متوفر -( متوفر   ) ) نعم نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 عضوين  عدد القائمين بالتدريس 7
 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالب   13 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 طالب  13 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -
 ( %0( والرسوب  )%100نسبة النجاح ) نتيجة االمتحان  -
النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها 
 ( %30.77جيد جدا )      %(     53.85امتياز )

 %(  7.69(                مقبول )%7.69جيد )
 -تدريس المقرر : – 2

 مناقشة أبحاث في مجال اإلعالم التربوي. - الموضوعات التي تم تدريسها  -
 مناهج وأساليب البحث العلمي.. -
 اختيار مشكلة البحث.  -
 أدوات وطرق جمع البيانات. -
 تصميم العينة. -
 اليب اإلحصائية  المستخدمة في األبحاث اإلعالمية.األس -
 

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي   -
 للمقرر 

90 % 

  )    )   > 85مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي   -
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 المقرر 
  )   )  60- 84   مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 
 ةالمحاضرة المطور  أساليب التعليم والتعلم  -

 إستراتيجية حل المشكالت
 إستراتيجية التعلم القائم على المشروعات 

 العصف الذهني 
 إستراتيجية التعلم التعاوني

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث
 إستراتيجية البيان العملي 
 إستراتيجيات التعلم الذاتي 

 االكتشاف 
 watsappالتعلم على المنصات التعليمية واتساب 

 االمتحان التحريري  الطالب طريقة تقويم  -
 أعمل السنة   

-اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3  

  متوافرة   (   (    المراجع العلمية  -

 متوافرة بدرجة محدودة   (  ) الوسائل المعينة-

 غير متوافرة  (   (     المستلزمات والخامات -

 ال يوجد    -يمية:قيود إدارية وتنظ -4

 % 95  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 ورش عمل للطالب ينفذها متخصصين في اإلعالم التربوي  -المقرر:مقترحات تحسين  -6

مالحظات المراجعين الخارجيين )إن وجدت  -7
) 

 تعديل بعض األفعال في المهارات الذهنية  

  ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام -8
 السابق 

 ورش عمل للطالب نفذها متخصصين في اإلعالم التربوي 

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

ال يوجد   
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 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

حضور الطالب   المجال العملي 
العلمية المناقشات 

  تخصص فيبالكلية 
 اإلعالم التربوي 

االعالم التربوي قسم  طوال العام الدراسى   

 القسم / أ.د هناء السيد علي        مشرفد/ مروة  كامل عفيفى               -محمد فؤاد زيد أستاذ المقرر :  د/ 

        التوقيع :        
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 قسم: اإلعالم التربوي 

 تقرير مقرر دراسي 

 م  2017-2016 لعام

 

 -معلومات أساسية : –أ 

 المسرح التربوى اسم المقرر  1

 اإلعالم التربوي التخصص  2

 اولى دبلوم  الفرقة   3

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

أعضاء أقرب  3أستاذ المادة بإلضافة إلى  االمتحانات النظام المتبع الختيار لجنة  5

 للتخصص 

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

 عضو  2 عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 31 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 24 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %      100( ناجح    بنسبة       24عدد )     نتيجة االمتحان  -

 %              0( راسب    بنسبة          0عدد  )   

  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 جدا %( جيد  29.16 ( ممتاز        )54.1% 6)   

 %  ( مقبول 0%  ( جيد            )    16.66)   

  -تدريس المقرر : – 2
 مفهوم المسرح التربوى -1 الموضوعات التي تم تدريسها  -

 نشأة وتطور المسرح داخل المؤسسات التعليمية -2

 أهداف المسرح التربوي -3

 أهمية المسرح التربوي -4

 مجاالت المسرح التربوي -5

 عناصر البناء الدرامي للمسرح التربوي -6

 عناصر االخراج فى المسرح التربوي -7

 دور ومسؤوليات إخصائي التربوي -8

 التلقي في المسرح التربوي -9

 التجارب العالمية في المسرح التربوي -10

 مسرح العرائس إنتاجا وتنفيذا -11

 المسرح التربوي وقضايا المجتمع -12

 % 90 تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر% لما تم  -

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

   (  > )85 

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

  (-  > )85 

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

 ( أنشطة فصلية   -( دراسة حالة      )     -) 

األعمال الفصلية )تذكر( :    

............................................ 

 ( نظري        )   ( شفوي  )    طريقة تقويم الطالب  -

   (       (     أعمال فصلية )  عملي ) 
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 -المتاحة للتدريس : اإلمكانات  -3

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

 متوافرة 

( غيةةر    ( متوافرة بدرجةةة محةةدودة  )    -( متوافرة )       -)    الوسائل المعينة -

 متوافرة

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

 متوافرة 

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 95  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

زيارات ميدانية للمؤسسات التربوية للمساهمة فى مسرحة  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 المناهج 

 زيارات للمسارح القومية -2

  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 

ربوية للمساهمة فى مسرحة زيارات ميدانية للمؤسسات الت  -1

 المناهج

 

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

) 

 زيارات للمسارح القومية -1

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  

ورش عمل للطالب  المجال العملي 

ينفذها متخصصين في  

 المسرح

متخصصين في  الصيفية في اإلجازة 

 المسرح

 

 هناء السيد: أ د / العلمى  القسم  مشرفد/ محمد سرور               -استاذ المادة : أ.د/ عصام عبد العزيز

                                            
 التاريخ :    /    /                         التوقيع :                         
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 تقرير مقرر دراسي 

 م   2018-2017لعام  

 

 -معلومات أساسية : –أ 

 المسرح التربوى اسم المقرر  1

 اإلعالم التربوي التخصص  2

 اولى دبلوم  الفرقة   3

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

أعضاء أقرب  3أستاذ المادة بإلضافة إلى  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 للتخصص 

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

 عضو   2 عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 19 الملتحقين بالمقررعدد الطالب  -

 12 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %      100( ناجح    بنسبة       12عدد )     نتيجة االمتحان  -

 عدد  )      ( راسب    بنسبة           %          

  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %41.66)         ( ممتاز     16.66%)    

 %  ( جيد            )   ..... %  ( مقبول  41.66)   

 -تدريس المقرر : – 2

 مفهوم المسرح التربوى-1 الموضوعات التي تم تدريسها  -

 نشأة وتطور المسرح داخل المؤسسات التعليمية-2

 أهداف المسرح التربوي-3

 أهمية المسرح التربوي-4

 المسرح التربويمجاالت  -5

 عناصر البناء الدرامي للمسرح التربوي -6

 عناصر االخراج فى المسرح التربوي -7

 دور ومسؤوليات إخصائي التربوي-8

 التلقي في المسرح التربوي-9

 التجارب العالمية في المسرح التربوي-10

 مسرح العرائس إنتاجا وتنفيذا-11

  المسرح التربوي وقضايا المجتمع-12
 % 90 لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر%  -

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

   (  > )85 

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

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

 ( أنشطة فصلية   -( دراسة حالة      )     -) 

األعمال الفصلية )تذكر( :    

............................................ 

 ( نظري        )  ( شفوي  )    طريقة تقويم الطالب  -

 (       (     أعمال فصلية )  عملي ) 

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

 متوافرة 

( غيةةر    ( متوافرة بدرجةةة محةةدودة  )    -( متوافرة )       -)    الوسائل المعينة -

 متوافرة

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

 متوافرة 

     -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 95   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 ورش عمل للطالب ينفذها متخصصين في المسرح -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ةزيارات للمسارح القومي -2

  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

  السابق 

 ورش عمل للطالب ينفذها متخصصين في المسرح -1

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

) 

 زيارات للمسارح القومية -1

 -القادم :خطة التطوير للمقرر للعام   -10

  

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  

تصميم عروض  المجال العملي 

 مسرحية تعليمية 

 الهيئة المعاونة النصف الثاني من العام القادم 

 

        ريشاد / حنان  .: أالعلمى القسم  مشرف         د/ محمد سرور   -استاذ المادة : أ.م.د/ أحمد حسين محمد

 
 التوقيع :                                                  التاريخ :    /    /
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 تقرير مقرر دراسي 

 م   2019- 2018لعام 

 -معلومات أساسية : –أ 

 المسرح التربوى اسم المقرر  1

 اإلعالم التربوي التخصص  2

 اولى دبلوم  الفرقة   3

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

أعضاء أقرب  3أستاذ المادة بإلضافة إلى  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 للتخصص 

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

 واحد عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 اإلحصائيات :  – 1

 17 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 12 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %      100( ناجح    بنسبة       12عدد )     نتيجة االمتحان  -

 ( راسب    بنسبة           %         0عدد  )  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا 8.33   ( ممتاز    )75%)    

 %  ( مقبول  8.33)     %  ( جيد    8.33 )

 -تدريس المقرر : – 2

 مفهوم المسرح التربوى-1 الموضوعات التي تم تدريسها  -

 نشأة وتطور المسرح داخل المؤسسات التعليمية-2

 أهداف المسرح التربوي-3

 أهمية المسرح التربوي-4

 مجاالت المسرح التربوي-5

 عناصر البناء الدرامي للمسرح التربوي -6

 عناصر االخراج فى المسرح التربوي -7

 ائي التربويخصأدور ومسؤوليات  -8

 التلقي في المسرح التربوي-9

 التجارب العالمية في المسرح التربوي-10

 مسرح العرائس إنتاجا وتنفيذا-11

 المسرح التربوي وقضايا المجتمع-12

 % 90 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

   (  > )85 

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

  (-  > )85 

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

 ( أنشطة فصلية   -حالة      )  ( دراسة    -) 

 األعمال الفصلية )تذكر( :    

 ( نظري        )   ( شفوي  )    طريقة تقويم الطالب  -

    (        (     أعمال فصلية )   عملي ) 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

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

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

 متوافرة

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

 غير متوافرة 

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 95  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 تصميم عروض مسرحية تعليمية بالجانب العملى    - -مقترحات تحسين المقرر : -6

 زيارات للمسارح القومية -

  )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 

 تصميم عروض مسرحية تعليمية بالجانب العملى     -

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

) 

 زيارات للمسارح القومية -

 -القادم :خطة التطوير للمقرر للعام   -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  

 الهيئة المعاونة النصف األول من العام  عروض مسرحية المجال العملي 
 

 د / حنان حسنى يشار  .: أالعلمىالقسم مشرف           استاذ المادة : د/ منى عبد المقصود           
 
 التوقيع :   
   

 التاريخ :    /    /                 البرنامج أ.م.د سكرة البريديمنسق 
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 تقرير مقرر )المسرح التربوى ( 

 م 2020-2019 لعام

 -معلومات أساسية : –أ 

 المسرح التربوى  اسم المقرر 1

 المسرح المدرسى   التخصص  2

 دبلوم  –األولى  الفرقة / المستوي  3

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

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

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

 واحد عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 طالب  26 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -

 طالب  21 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (%100( ناجح           بنسبة  )21عدد ) نتيجة االمتحان  -

 %(  0بنسبة  )( راسب              0عدد )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا   -

 للتقديرات الحاصلين عليها 
 % ( مقبول 0(%( جيد             0%( جيد جداً          ) 0( ممتاز        )100%)

 -تدريس المقرر : – 2

 مفهوم المسرح التربوى  -1 الموضوعات التي تم تدريسها  -
 نشأة وتطور المسرح داخل المؤسسات التعليمية -2
 أهداف المسرح التربوي  -3
 أهمية المسرح التربوي  -4

 مجاالت المسرح التربوي -5

 التربية المسرحية  -6

 مسرحة المناهج  -7

 مسرح العرائس  -8

 المسرح الجامعى  -9

 عناصر البناء الدرامي للمسرح التربوي-10

 عناصر االخراج فى المسرح التربوي-11

 دور ومسؤوليات إخصائي التربوي -12

 التلقي في المسرح التربوي-13

 مناقشة فيما تم دراسته  -14

 التجارب العالمية في المسرح التربوي-15

 مسرح العرائس إنتاجا وتنفيذا  -16

  المسرح التربوي وقضايا المجتمع  -17

المحتوي % لما تم تدريسه من  -

 األساسي للمقرر 
 من محتوي المقرر الدراسي 98%
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مدي التزام القائمين بالتدريس   -

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

مدي تغطية االمتحان   -

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

   (classroom & webexالمنصات التعليمية )  - التعليم والتعلم أساليب  -

 المحاضرة المطورة-

 العصف الذهني  -

 استراتيجية التعلم التعاوني  -

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث -

 )   ( نظري                    )  ( شفوي طريقة تقويم الطالب  -

 عملي)√( أعمال فصلية             )√(  

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

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

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

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

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 88.67  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

القيام بتطبيق مسرحيات تعليمية بالتعاون بين قسم اإلعالم ومؤسسات المجتمع   -مقترحات تحسين المقرر : -6

 الخارجى بما يسهم في إبراز فاعلية المسرح التربوى 

المراجعين الخارجيين )إن مالحظات  -7

 وجدت ( 
 ال يوجد مالحظات 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في   -8

 العام السابق 
 تم تنفيذ كافة المقترحات الخاصة بمحتوي المقرر الدراسي.

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

 األسباب (
 الدراسيتم تنفيذ كافة المقترحات الخاصة بمحتوي المقرر 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

القيام بتطبيق مسرحيات  

تعليمية بالتعاون بين قسم 

اإلعالم ومؤسسات  

المجتمع الخارجى بما 

يسهم في إبراز فاعلية  

 المسرح التربوى

 الحالي والقادم العام  الجانب العملى

 أستاذ المقرر

 

 

 

 

 

 القسم : أ.م.د/ هناء السيد   شرفمأستاذ المقرر :  د / منى عبد المقصود                                  

 التوقيع :



 

      
 

 اآلليقسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب 
 ( 16نموذج رقم ) 

 (2017/ 2016تقرير مقرر دراسي )
 -معلومات أساسية : –أ 
 التخصص فى واستخدامه اآللي الحاسب اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2
 دراسات عليا ((دبلوم الثانية  الفرقة / المستوي  3
 ( عملي 2( نظري + )  2)  الساعات المعتمدةعدد الوحدات /  4
أستتتتال المتتتادة متتتع عضعتتتة متتتت أعستتتا     تتتة التتتتدر     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 األقرب للتخصص.
 غ ر متوفر         متوفر       √      نظام المراجعة الخارجية لضمتحان 6
  سو    ة تدر   للجانب التطبيقي وعستال للمادة أ عدد القائم ت بالتدر   7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 15  عدد الطضب الملتحق ت بالمقرر -
 15 عدد الطضب الذيت أدوا االمتحان  -
بنستتبة  راستتب(  0)عتتدد ، و  %100  بنستتبةنتتاج   ( 15)عتتدد  نتيجة االمتحان  -

0 % 
تقتتتتتتتديرات النستتتتتتتبة الم و تتتتتتتة % للنتتتتتتتاجح ت  بقتتتتتتتا لل -

 الحاصل ت عل ها
     ج د جدا (%26,66 )        ممتاز  ( 6,66%  ) 
 مقبول(  %13,3)    ج د         ( 53,3% ) 

 -تدريس المقرر : – 2
 العمليتة  فتى  واستتخدامته  التعليم تى  الكمب وتر .1  الموضوعات التي تم تدر سها -

 . التعليمية
 العمليتتتتتتتة فتتتتتتتي التعليمتتتتتتتى الكمب تتتتتتتوتر إستتتتتتتتخدام أستتتتتتت  .2

  التعليمية
 . المتعددة الوسائط برامج انتاج فى االلى الحاسب .3
 الوستتتتتائط برمجيتتتتتات وإنتتتتتتاج تصتتتتتميم ومعتتتتتاي ر أستتتتت  .4

  المتعددة
 –  والمم تاات  الخصتائص  –  المفهتوم)  التفاعلى  الف ديو .5

 (.الع وب
 (. االستخدام أس  – االنتاج  رق ) التفاعلى الف ديو .6
 وانتتتاج تصتتميم فتتى وتوظيفتته لتتىاآل الحاستتب استتتخدام .7



 

 . المختلفة التعليمية والتطبيقات والوسائل البرامج
 تصتتتميم فتتتى وتوظيفتتته اآللتتتى الحاستتتب استتتتخدام استتت  .8

 . المختلفة التعليمية والتطبيقات والوسائل البرامج وانتاج
 تصتتميم فتتى وتوظيفتته اآللتتى الحاستتب استتتخدام معتتاي ر .9

 . المختلفة التعليمية يقاتوالتطب والوسائل البرامج وانتاج
 التعليميتتة المشتتتضت لحتتل اآللتتى الحاستتب استتتخدام-5 .10
 .المختلفة التخصصات فى
 فتتتى استتتتخدامها وا ميتتتة التعلتتتيم تكنولوجيتتتا مستتتتحدعات .11

 التعليمية العملية
 تكنولوجيتتتا مستتتتحدعات وانتتتتاج تصتتتميم ومعتتتاي ر أستتت  .12

 التعليمية العملية فى التعليم
 وتوظيفته اآللتى الحاستب  استخدام  وانتاج  متصمي  أس  .13
 التعليميتتتتتة والتطبيقتتتتتات والوستتتتتائل البتتتتترامج وانتتتتتتاج تصتتتتتميم فتتتتتى

 . المختلفة
 االلكترونية المقررات انتاج فى االلى الحاسب  توظيف .14
 التعليميتتتة البتتترامج انتتتتاج فتتتى االلتتتى الحاستتتب توظيتتتف .15

  والتربو ة
 فتتتتتي ر تتتتتاودو ( 2) الو تتتتتب وتطبيقتتتتتات االلتتتتتى الحاستتتتتب .16

  التعليمية بالعملية  االرتقا 
 العروض تقديم مجال فى المف دة  االلى الحاسب برامج .17

  التعليمية
 الواقتتتتتتع برمجيتتتتتتات إنتتتتتتتاج فتتتتتتي ودوره االلتتتتتتى الحاستتتتتتب .18

  المعاز
  المعاز الواقع  برمجيات  وانتاج تصميم  ومعاي ر أس  .19
 عتتت التعلتتيم بتترامج انتتتاج فتتى االلتتى الحاستتب توظيتتف .20

 عدب
  بعد عت التعلم  تطبيقات  وإنتاج تصميم  ومعاي ر أس  .21
 الواقتتتتتتع بتتتتتترامج انتتتتتتتاج فتتتتتتى االلتتتتتتى الحاستتتتتتب توظيتتتتتتف .22

  االفتراضى
 الوستتائط برمجيتتات انتتتاج فتتي اآللتتى الحاستتب استتتخدام .23

  المتعددة
 االنفوجرافيتتتتتت  انتتتتتتتاج فتتتتتتى اآللتتتتتتى الحاستتتتتتب استتتتتتتخدام .24

  التعليمى
 الديناميتي الف ديو انتاج فى اآللى الحاسب استخدام .25
 الف تتتتتتديو برمجيتتتتتتات وإنتتتتتتتاج تصتتتتتتميم ومعتتتتتتاي ر أستتتتتت  .26



 

   الديناميتى
 التطبيقى المشروع .27

 % 88 % لما تم تدر سه مت المحتوي األساسي للمقرر -
 >85         84-60          60>         مدي التاام القائم ت بالتدر   بمحتوي المقرر  -
  >85         84-60         60>         المتحان لموضوعات المقررمدي تغطية ا -
 تدر ب عملي  محاضرات نظر ة             أسال ب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية  
 شفوي   نظري                          ر قة تقو م الطضب -

              أعمال فصلية     عملي 
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غ ر متوافرة  المراجع العلمية -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غ ر متوافرة  الوسائل المع نة-
 توافرةمتوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غ ر م  المستلامات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %95    -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 إستحداث برامج إلكترونية وتوظيفها فى مجال التخصص (1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

عقتتتتد التتتتدورات التدر بتتتتة فتتتتى مجتتتتال التخصتتتتص ال ستتتتاب  (2
 الطضب المهارات الضزمة 

 اليوجد )إن وجدت (  مالحظات المراجعين الخارجيين -7
مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق
 اضا ة برامج الكترونية جديدة للمقرر  -1
 عقد ورش عمل   -2

 
)متتتا  تتتي و ماااا لااام ياااتم تن يااامق مااان مقترحاااات  -9

 األسباب (
 اليوجد 

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10
 المس ول عت التنف ذ التطو ر   توق ت توصيف التطو ر مجاالت التطو ر 

تو ير نماذج   - المجال العملى 
الكترونية 

متعلقة 
 بالمادة 

  

 ادارة الكلية قبل تدريس المقرر

      مشرف القسم العلمي: أ. د/ أحمد عصر       أحمد مصط ى كامل عصر أ. د/ المادة:  أستاذ
 لتاريخ :    /    /التوقيع :                                            ا

 جامعة / أكاديمية : المنوفية     



 

 كلية / معهد :التربية النوعية    
 
 

 اآلليقسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب 
 (2018/ 2017تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 
 التخصص فى واستخدامه اآللي الحاسب اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2
 دراسات عليا ((دبلوم الثانية  الفرقة / المستوي  3
 ( عملي 2( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
أستتتتال المتتتادة متتتع عضعتتتة متتتت أعستتتا     تتتة التتتتدر     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

  األقرب للتخصص.
 غ ر متوفر               متوفر  √     نظام المراجعة الخارجية لضمتحان 6
   التطبيقي.وعسو    ة تدر   للجانب ستال للمادة أ عدد القائم ت بالتدر   7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 24  عدد الطضب الملتحق ت بالمقرر -
 22  عدد الطضب الذيت أدوا االمتحان  -
                       % 0بنسبة  ( راسب0)عدد ، و  %100( ناج  بنسبة 18)عدد  نتيجة االمتحان  -
النستتتتتتتبة الم و تتتتتتتة % للنتتتتتتتاجح ت  بقتتتتتتتا للتقتتتتتتتديرات  -

 الحاصل ت عل ها
   ج د جدا(  %59,09)  ممتاز         %(  -)  
 مقبول   %( 9,09)      ج د       (31,8% ) 

 -تدريس المقرر : – 2
 العمليتة  فتى  واستتخدامته  التعليم تى  ترالكمب و  .1  الموضوعات التي تم تدر سها -

 . التعليمية
 العمليتتتتتتتة فتتتتتتتي التعليمتتتتتتتى الكمب تتتتتتتوتر إستتتتتتتتخدام أستتتتتتت  .2

  التعليمية
 . المتعددة الوسائط برامج انتاج فى االلى الحاسب .3
 الوستتتتتائط برمجيتتتتتات وإنتتتتتتاج تصتتتتتميم ومعتتتتتاي ر أستتتتت  .4

  المتعددة
 –  والمم تاات  الخصتائص  –  المفهتوم)  التفاعلى  الف ديو .5

 (.الع وب
 (. االستخدام أس  – االنتاج  رق ) التفاعلى الف ديو .6
 وانتتتاج تصتتميم فتتى وتوظيفتته اآللتتى الحاستتب استتتخدام .7

 . المختلفة التعليمية والتطبيقات والوسائل البرامج



 

 تصتتتميم فتتتى وتوظيفتتته اآللتتتى الحاستتتب استتتتخدام استتت  .8
 . فةالمختل التعليمية والتطبيقات والوسائل البرامج وانتاج

 تصتتميم فتتى وتوظيفتته اآللتتى الحاستتب استتتخدام معتتاي ر .9
 . المختلفة التعليمية والتطبيقات والوسائل البرامج وانتاج

 التعليميتتة المشتتتضت لحتتل اآللتتى الحاستتب استتتخدام-5 .10
 .المختلفة التخصصات فى
 فتتتى استتتتخدامها وا ميتتتة التعلتتتيم تكنولوجيتتتا مستتتتحدعات .11

 التعليمية العملية
 تكنولوجيتتتا مستتتتحدعات وانتتتتاج تصتتتميم ومعتتتاي ر  أستتت .12

 التعليمية العملية فى التعليم
 وتوظيفته اآللتى الحاستب  استخدام  وانتاج  تصميم  أس  .13
 التعليميتتتتتة والتطبيقتتتتتات والوستتتتتائل البتتتتترامج وانتتتتتتاج تصتتتتتميم فتتتتتى

 . المختلفة
 االلكترونية المقررات انتاج فى االلى الحاسب  توظيف .14
 التعليميتتتة البتتترامج انتتتتاج فتتتى االلتتتى الحاستتتب توظيتتتف .15

  والتربو ة
 فتتتتتي ودور تتتتتا( 2) الو تتتتتب وتطبيقتتتتتات االلتتتتتى الحاستتتتتب .16

  التعليمية بالعملية  االرتقا 
 العروض تقديم مجال فى المف دة  االلى الحاسب برامج .17

  التعليمية
 الواقتتتتتتع برمجيتتتتتتات إنتتتتتتتاج فتتتتتتي ودوره االلتتتتتتى الحاستتتتتتب .18

  المعاز
  المعاز الواقع  برمجيات  وانتاج تصميم  ومعاي ر أس  .19
 عتتت التعلتتيم بتترامج انتتتاج فتتى االلتتى الحاستتب توظيتتف .20
 بعد
  بعد عت التعلم  تطبيقات  وإنتاج تصميم  ومعاي ر أس  .21
 الواقتتتتتتع بتتتتتترامج انتتتتتتتاج فتتتتتتى االلتتتتتتى الحاستتتتتتب توظيتتتتتتف .22

  االفتراضى
 الوستتائط برمجيتتات انتتتاج فتتي اآللتتى الحاستتب استتتخدام .23

  المتعددة
 االنفوجرافيتتتتتت  انتتتتتتتاج فتتتتتتى اآللتتتتتتى الحاستتتتتتب استتتتتتتخدام .24

  التعليمى
 الديناميتي الف ديو انتاج فى اآللى الحاسب استخدام .25
 الف تتتتتتديو برمجيتتتتتتات وإنتتتتتتتاج تصتتتتتتميم ومعتتتتتتاي ر أستتتتتت  .26

   الديناميتى



 

 التطبيقى المشروع .27
 % 92 % لما تم تدر سه مت المحتوي األساسي للمقرر -
 >85         84-60          60>         ائم ت بالتدر   بمحتوي المقرر مدي التاام الق -
  >85         84-60         60>         مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدر ب عملي  محاضرات نظر ة             أسال ب التعليم والتعلم -

             دراسة حالة أنشطة فصلية  
 شفوي   نظري                          ر قة تقو م الطضب -

                أعمال فصلية   عملي 
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غ ر متوافرة  المراجع العلمية -
 ة    غ ر متوافرةمتوافرة      متوافرة بدرجة محدود  الوسائل المع نة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غ ر متوافرة  المستلامات والخامات -
 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % 95   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
 عقد ورش العمل التدر بية للطضب  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

ضتتتتمت المنظومتتتتة  دمتتتتج عتتتتدد متتتتت التقنيتتتتات التعليميتتتتة -2
 التعليمية 

 ال يوجد )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين   -7
مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااا   -8

 السابق
 إستحداث برامج إلكترونية وتوظيفها فى مجال التخصص .1
عقتتتتد التتتتدورات التدر بتتتتة فتتتتى مجتتتتال التخصتتتتص ال ستتتتاب  .2

 الطضب المهارات الضزمة
)متتتا  تتتي و تن يااامق مااان مقترحاااات  ماااا لااام ياااتم -9

 األسباب (
 ال يوجد 

 -خطة التطوير للمقرر للعا  القاد  : -10
 المس ول عت التنف ذ توق ت التطو ر  توصيف التطو ر مجاالت التطو ر 

إستتتتتتتتتتتتتتخدام عتتتتتتتتتتتتتدد متتتتتتتتتتتتتت 
التطب ىقتتتتتتتات  االلكترونيتتتتتتتة 
وتوظيفهتتتتتتتتا فتتتتتتتتى العمليتتتتتتتتتة 

 التعليمية 

عقتتتتتتتتد عتتتتتتتتدد متتتتتتتتت ورش 
وظيتف العمل التدر بية لت

التطبيقتتتتتتتتتتتتات التعليميتتتتتتتتتتتتة 
االلكترونيتتتة فتتتى العمليتتتة 

 التعليمية 

 أستال المادة  الفصل الدراسي الثانى 

     مشرف القسم العلمي: أ. د/ أحمد عصر                     أحمد عصر  أ. د/ المادة:  أستاذ
 / التاريخ :    /    التوقيع :                                            

 
 



 

 
 
 

 اآلليقسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب 
 (2019/ 2018تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 
 التخصص فى واستخدامه اآللي الحاسب اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعليم   التخصص 2
 دراسات عليا ((دبلوم الثانية  الفرقة / المستوي  3
 ( عملي 2( نظري + )  2)  دةعدد الوحدات / الساعات المعتم 4
أستتتتال المتتتادة متتتع عضعتتتة متتتت أعستتتا     تتتة التتتتدر     النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 األقرب للتخصص. 
 غ ر متوفر         متوفر       √      نظام المراجعة الخارجية لضمتحان 6
  للجانب التطبيقي  وعسو    ة تدر  ستال للمادة أ عدد القائم ت بالتدر   7

 -معلومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 14  عدد الطضب الملتحق ت بالمقرر -
 12  عدد الطضب الذيت أدوا االمتحان  -
                    % 0بنسبة  راسب( 0) عدد، و  %100بنسبة  ناج ( 26) عدد نتيجة االمتحان  -
ا للتقتتتتتتتديرات النستتتتتتتبة الم و تتتتتتتة % للنتتتتتتتاجح ت  بقتتتتتتت -

 الحاصل ت عل ها
   ج د جدا(  %16,66)         ممتاز      %(-)   
 مقبول%(  8,3)              ج د (  75%)  

 -تدريس المقرر : – 2
 . التعليمية العملية فى واستخدامته  التعليم ى الكمب وتر -1 الموضوعات التي تم تدر سها -

  التعليمية العملية في التعليمى الكمب وتر إستخدام أس  -2
 .المتعددة الوسائط برامج انتاج فى االلى الحاسب -3
  المتعددة الوسائط  برمجيات وإنتاج تصميم ومعاي ر أس  -4
 – والمم تتتتتتاات الخصتتتتتتائص – المفهتتتتتتوم) التفتتتتتتاعلى الف تتتتتتديو -5

 (.الع وب
 (. االستخدام أس –االنتاج  رق )التفاعلي الف ديو -6
 البترامج وانتتاج تصتميم فى وتوظيفه ىاآلل الحاسب استخدام  -7

 .المختلفة التعليمية والتطبيقات والوسائل
 وانتتتاج تصتتميم فتتى وتوظيفتته اآللتتى الحاستتب استتتخدام ستت أ -8

 .المختلفة التعليمية والتطبيقات والوسائل البرامج
 وانتتاج تصتميم فتى  وتوظيفه  اآللى  الحاسب  استخدام  معاي ر  -9



 

 .المختلفة التعليمية والتطبيقات والوسائل البرامج
 فتتتتى التعليميتتتة المشتتتتضت لحتتتتل اآللتتتى الحاستتتب استتتتخدام -10

 .المختلفة التخصصات
 فتتتتتتى استتتتتتتخدامها وا ميتتتتتتة التعلتتتتتتيم تكنولوجيتتتتتتا مستتتتتتتحدعات -11

 التعليمية العملية
 تكنولوجيتتتتتتا مستتتتتتتحدعات وانتتتتتتتاج تصتتتتتتميم ومعتتتتتتاي ر أستتتتت  -12

 التعليمية العملية فى التعليم
 فتى وتوظيفته اآللى الحاسب استخدام جوانتا تصميم  أس   -13

 . المختلفة التعليمية والتطبيقات والوسائل البرامج وانتاج تصميم
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