
 

 (16نموذج رقم )                            

 

 (2020/ 2019تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 االحصاء وتطبيقات الحاسب فى مجال التخصص اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم التخصص 2

 ماجستير المستوي الفرقة / 3

 عملي(  2( نظري + )  1)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 لجنة ثالثية متحاناتجنة االار لتختيالنظام المتبع ال 5

 غير متوفر         متوفر            نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ المادة عدد القائمين بالتدريس 7

 -متخصصة : معلومات –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 10 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 10 اناالمتحالذين أدوا  عدد الطالب -

 راسب صفر عدد           ناجح     10 عدد     نتيجة االمتحان -

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 %   جيد جدا100ممتاز           -

 جيد              مقبول  

 -ر :تدريس المقر – 2

 تم تدريسها عات التيالموضو -

 اهمية دراسته -تلفة   لعلم اإلحصاء  ات المخالتعريف. 

 .أنواع العينات اإلحصائية 

 .أساليب اتختيار العينات اإلحصائية 

 العينات اإلحصائية داتخل البحث كيفية التعامل مع 

 .إعداد إحصاء البحوث الوصفية 

 ترونية تحليل البيانات باستخدام الجداول االلكExcel. 

 .SPSSج ل البيانات باستخدام برنامليتح

 % 80 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 لمأساليب التعليم والتع -

      محاضرات نظرية  ب عمليدريت 

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 تعلم إلكتروني 

 سنه الدراسىةاألعمال الفصلية )تذكر( :   إمتحان نهاية ال

 طريقة تقويم الطالب -
                        نظري  شفوي 

                أعمال فصلية   عملي 

 -:اإلمكانات المتاحة للتدريس  -3

 متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة      افرةمتو  المراجع العلمية -

 بدرجة محدودة    غير متوافرة متوافرة      متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % -تقويم الطالب للمقرر: تيجةن -5

 -مقترحات تحسين المقرر : -6
 تإعتماد نظام التقوبم على الفهم من تخالل نظام البوكلي

 

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

التطوير في العام ما تم تنفيذه من مقترحات  -8

 السابق

 

 

سباب )ما هي و األيذه من مقترحات ما لم يتم تنف -9

) 
 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10



 

مجاالت التطوير : تدريب 

لطالب على التحليل ا

اإلحصائي من رسائل 

الماجستير والدكتوراة 

السابقة ومراجعتها من 

 قبل أستاذ المقرر

ير: يقوم توصيف التطو

طالب باإلطالع على ال

ة الرسائل العلمي

بالمكتبات وتصوير 

إعداد الفروض و

اإلحصاء لها 

ومراجعتها مع 

األحصاء األصلية 

 بالرسالة

لطالب مجاالت التطوير : تدريب ا

على التحليل اإلحصائي من رسائل 

الماجستير والدكتوراة السابقة 

 ومراجعتها من قبل أستاذ المقرر

ير: يقوم توصيف التطو

طالب باإلطالع على ال

ة الرسائل العلمي

بالمكتبات وتصوير 

إعداد الفروض و

اإلحصاء لها 

ومراجعتها مع 

األحصاء األصلية 

 بالرسالة

 من فوزيأستاذ المقرر/ أ.م.د. أي

 رئيس القسم. أ.م.د. أحمد عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2019/ 2018تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 



 

 االحصاء وتطبيقات الحاسب فى مجال التخصص اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم التخصص 2

 ماجستير المستوي الفرقة / 3

 عملي(  2( نظري + )  1)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 لجنة ثالثية متحاناتجنة االار لتختيالنظام المتبع ال 5

 غير متوفر         متوفر            نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 استاذ المادة عدد القائمين بالتدريس 7

 -متخصصة : معلومات –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 12 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 12 اناالمتحالذين أدوا  عدد الطالب -

 نتيجة االمتحان -
 -عدد                 12عدد    

 ناجح                   راسب

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 %   جيد جدا83.33ممتاز           -

 %   جيد              مقبول16.66

 -ر :تدريس المقر – 2

 تم تدريسها عات التيالموضو -

 اهمية دراسته -تلفة   لعلم اإلحصاء  ات المخالتعريف. 

 .أنواع العينات اإلحصائية 

 .أساليب اتختيار العينات اإلحصائية 

 العينات اإلحصائية داتخل البحث كيفية التعامل مع 

 .إعداد إحصاء البحوث الوصفية 

 ترونية تحليل البيانات باستخدام الجداول االلكExcel. 

 .SPSSج ل البيانات باستخدام برنامليتح

 % 80 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 لمأساليب التعليم والتع -

      محاضرات نظرية  ب عمليدريت 

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 سنه الدراسىةاألعمال الفصلية )تذكر( :   إمتحان نهاية ال

 طريقة تقويم الطالب -
                        نظري  شفوي 

                أعمال فصلية   عملي 

 -:اإلمكانات المتاحة للتدريس  -3

 متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة      افرةمتو  المراجع العلمية -

 بدرجة محدودة    غير متوافرة متوافرة      متوافرة  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % -تقويم الطالب للمقرر: تيجةن -5

 -مقترحات تحسين المقرر : -6
 تإعتماد نظام التقوبم على الفهم من تخالل نظام البوكلي

 

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

التطوير في العام ما تم تنفيذه من مقترحات  -8

 السابق

 

 

سباب )ما هي و األيذه من مقترحات ما لم يتم تنف -9

) 
 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

مجاالت التطوير : تدريب 

لطالب على التحليل ا

اإلحصائي من رسائل 

الماجستير والدكتوراة 

ير: يقوم توصيف التطو

طالب باإلطالع على ال

ة الرسائل العلمي

بالمكتبات وتصوير 

لطالب مجاالت التطوير : تدريب ا

على التحليل اإلحصائي من رسائل 

الماجستير والدكتوراة السابقة 

 ومراجعتها من قبل أستاذ المقرر

ير: يقوم توصيف التطو

طالب باإلطالع على ال

ة الرسائل العلمي

بالمكتبات وتصوير 



 

السابقة ومراجعتها من 

 قبل أستاذ المقرر

إعداد الفروض و

اإلحصاء لها 

ومراجعتها مع 

األحصاء األصلية 

 بالرسالة

إعداد الفروض و

اإلحصاء لها 

ومراجعتها مع 

األحصاء األصلية 

 بالرسالة

 من فوزيأستاذ المقرر/ أ.م.د. أي

 رئيس القسم. أ.م.د. أحمد عصر

 

 

 

  



 

 (16نموذج رقم ) 

 (2018/ 2017تقرير مقرر دراسي )

 -:معلومات أساسية  –أ 

 مجال التخصصاالحصاء وتطبيقات الحاسب فى  اسم المقرر 1

 التعليموجيا تكنول التخصص 2

 ماجستير الفرقة / المستوي 3

 ( عملي 2( نظري + )  1)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 لجنة ثالثية النظام المتبع التختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر           متحاننظام المراجعة الخارجية لال 6

 ادةاستاذ الم ائمين بالتدريسالقعدد  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 9 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 9 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -
 عدد                9عدد  

 راسب                 اجحن

الحاصلين طبقا للتقديرات النسبة المئوية % للناجحين  -

 عليها

 %جيد جدا22.22از     %   ممت22.22

 %  مقبول44.44جيد          11.11

 -تدريس المقرر : – 2

 الموضوعات التي تم تدريسها -

   ستهاهمية درا -التعريفات المختلفة   لعلم اإلحصاء. 

 .أنواع العينات اإلحصائية 

 حصائية.أساليب اتختيار العينات اإل 

  ثداتخل البح العينات اإلحصائيةكيفية التعامل مع 

 .إعداد إحصاء البحوث الوصفية 

  تحليل البيانات باستخدام الجداول االلكترونيةExcel. 

  تحليل البيانات باستخدام برنامجSPSS. 

 % 80 األساسي للمقرر% لما تم تدريسه من المحتوي  -

 >85         84-60          60> حتوي المقررمدي التزام القائمين بالتدريس بم -

  >85         84-60         60> ان لموضوعات المقررية االمتحمدي تغط -

 أساليب التعليم والتعلم -

      محاضرات نظرية  تدريب عملي 

 الة            دراسة ح أنشطة فصلية 

 األعمال الفصلية )تذكر( :   إمتحان نهاية السنه الدراسىة

 طريقة تقويم الطالب -
                        نظري  شفوي 

                أعمال فصلية   عملي 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 رةغير متواف    توافرة بدرجة محدودة   متوافرة      م  المراجع العلمية -

 غير متوافرة     متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    الوسائل المعينة-

 غير متوافرة   متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة      مستلزمات والخاماتال -

 ال يوجد -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

 

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

 ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8
 

 

 ال يوجد ألسباب ()ما هي و اما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -ير للمقرر للعام القادم :خطة التطو -10



 

مجاالت التطوير : تدريب 

يل الطالب على التحل

اإلحصائي من رسائل 

لماجستير والدكتوراة ا

السابقة ومراجعتها من 

 قبل أستاذ المقرر

توصيف التطوير: يقوم 

الطالب باإلطالع على 

الرسائل العلمية بالمكتبات 

وإعداد  وتصوير الفروض

اإلحصاء لها ومراجعتها 

ع األحصاء األصلية م

 بالرسالة

مجاالت التطوير : تدريب 

يل اإلحصائي الطالب على التحل

لماجستير والدكتوراة من رسائل ا

السابقة ومراجعتها من قبل أستاذ 

 المقرر

توصيف التطوير: يقوم 

الطالب باإلطالع على 

الرسائل العلمية 

بالمكتبات وتصوير 

وإعداد  الفروض

اإلحصاء لها 

ع ومراجعتها م

األحصاء األصلية 

 بالرسالة

 أستاذ المقرر/ أ.م.د. أيمن فوزي

 قسم. أ.م.د. أحمد عصررئيس ال

 

 

 

 

 

 

  



 

 (16نموذج رقم ) 

 (2017/ 2016تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 االحصاء وتطبيقات الحاسب فى مجال التخصص اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم التخصص 2

 ماجستير الفرقة / المستوي 3

 ( عملي 2( نظري + )  1)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 لجنة ثالثية ع التختيار لجنة االمتحاناتالنظام المتب 5

 غير متوفر         متوفر            تحاننظام المراجعة الخارجية لالم 6

 استاذ المادة ريسعدد القائمين بالتد 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 9 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 6 ب الذين أدوا االمتحانعدد الطال -

 نتيجة االمتحان -
 -عدد                  6عدد    

 ناجح                  راسب

قديرات النسبة المئوية % للناجحين طبقا للت -

 الحاصلين عليها

 %   جيد جدا66.66ممتاز            -

 %   مقبول16.66% جيد       16.66

 -تدريس المقرر : – 2

 عات التي تم تدريسهاالموضو -

 استهاهمية در -تعريفات المختلفة   لعلم اإلحصاء  ال. 

 .أنواع العينات اإلحصائية 

 .أساليب اتختيار العينات اإلحصائية 

 يفية التعامل مع العينات اإلحصائية داتخل البحثك 

 .إعداد إحصاء البحوث الوصفية 

  تحليل البيانات باستخدام الجداول االلكترونيةExcel. 

 برنامج ليل البيانات باستخدام تحSPSS. 

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

 >85         84-60          60> ررمدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المق -

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

 لمأساليب التعليم والتع -

     محاضرات نظرية   تدريب عملي 

             دراسة حالة أنشطة فصلية 

 حان نهاية السنه الدراسىةاألعمال الفصلية )تذكر( :   إمت

 طريقة تقويم الطالب -
                        نظري  شفوي 

                أعمال فصلية   عملي 

 -:اإلمكانات المتاحة للتدريس  -3

 متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة   متوافرة     المراجع العلمية -

 توافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة متوافرة       الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % -ر:يجة تقويم الطالب للمقرنت -5

 -مقترحات تحسين المقرر : -6
 بوكليتإعتماد نظام التقوبم على الفهم من تخالل نظام ال

 

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

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق

 

 

سباب األ )ما هي وذه من مقترحات ما لم يتم تنفي -9

) 
 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10



 

ريب مجاالت التطوير : تد

الطالب على التحليل 

اإلحصائي من رسائل 

الماجستير والدكتوراة 

السابقة ومراجعتها من 

 قبل أستاذ المقرر

توصيف التطوير: يقوم 

الطالب باإلطالع على 

 الرسائل العلمية

بالمكتبات وتصوير 

وإعداد وض الفر

اإلحصاء لها 

ومراجعتها مع 

األحصاء األصلية 

 بالرسالة

ل تدريس توقيت التطوير : تخال

 المقرر طول العام الدراسي

المسئول عن التنفيذ: 

القائم بتدريس الجانب 

 العلملي

 

 أستاذ المادة: أ.د/ أماني عبد المقصود

 د عصررئيس مجلس القسم العلمي :أ.م.د. أحم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 (16نموذج رقم ) 

 (2019/2020تقرير مقرر عربي )مستحدثات تكنولوجيا التعليم( )

 -معلومات أساسية : –أ 

 مقرر عربي )مستحدثات تكنولوجيا التعليم(  اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي  التخصص 2

 ماجستير الفرقة / المستوي 3

 ( عملي   -( نظري + )      3    )   عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر       √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو هيئة تدرريس فقط  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 10 ن بالمقررعدد الطالب الملتحقي -

 10 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 راسب  صفرناجح                         10عدد  نتيجة االمتحان  -

النسبة المئوية % للنااجحين ببقاا للتقاديرات  -

 الحاصلين عليها

 ممتاز      % 100بالب بنسبة  10عدد 

 جيد جدا    -    

 جيد       -     

 مقبول -    

 -تدريس المقرر : – 2

 مفهوم نظريات التعلم في تكنولوجيا التعليم  -1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 تصنيفات .نظريات التعلم في تكنولوجيا التعليم  -2

 تابع تصنيفات نظريات التعلم في تكنولوجيا التعليم -3

 مفهوم التعلم النقال -4

 خدمات التعلم النقال -5

 علم النقالعناصر الت -6

 معايير تصميم المحتوى العلمى للتعلم النقال(. -7

المعااايير التربويااة لتصااميم المحتااوى العلمااى للاااتعلم  -8

 النقال.

 المعايير الفنية المحتوى العلمى في التعلم النقال. -9

 مفهوم تصميم االنفوجرافيك. -10

 مكونات اإلنفوجرافيك  -11

 أنواع تصميمات اإلنفوجرافيك -12

 كخطوات تصميم اإلنفوجرافي -13

 البرامج المستخدمة في تصميم اإلنفوجرافك -14

 مقدمة عن التعلم المنتشر. -15

 مفهوم  التعلم المنتشر. -16

 خصائص التعلم المنتشر -17

 أساليب التعلم المنتشر -18

 شروب نجاح التعلم المنتشر -19

 النظريات الداعمة للتعلم المنتشر -20

 الدراسات واألبحاث التي قامت على التعلم المنتشر -21

 زز.مقدمة عن الواقع المع -22

 يعرف الواقع المعزز وأهمية. -23



 
 
 

 
 

 خصائص الواقع المعزز. -24

 النظريات التي يقوم عليها الواقع المعزز -25

 البرامج والتطبيقات التي يقوم عليها الواقع المعزز. -26

% لمااا تاام تدريساال ماان المحتااوي األساسااي  -

 للمقرر

85 % 

مااادي التااازام القاااائمين بالتااادريس بمحتاااوي  -

 المقرر 

        <60        √     60-84            >85 

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

 تدريب عملي    √محاضرات نظرية     √      أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة             أنشطة فصلية           

  تعليم إلكترونى 

 نصف الفصل الدراسي. األعمال الفصلية )تذكر( :   اعمال

 نظري                  شفوي     √    بريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية             عملي   √   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√  المراجع العلمية -

 ة بدرجة محدودة    غير متوافرةمتوافرة      متوافر√  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√  المستلزمات والخامات -

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 85  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

 ب خاص بالمادة اضافة الطالب على جرو -2

 عقد ورش عمل  -3

)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7

 وجدت (

 ال توجد مالحظات للمراجعيين الخارجيين

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي  -8

 العام السابق

 اضافة برامج الكترونية جديدة للمقرر  -1

 اضافة الطالب على جروب خاص بالمادة  -2

 عقد ورش عمل  -3

 

)ماا هاي و تم تن يامق مان مقترحاات ما لام يا -9

 األسباب (
 تم تنفيذ جميع المقترحات -

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

توفير  - المجال العملى
نماذج 

الكترونية 

متعلقة 

 بالمادة

 

 ادارة الكلية قبل تدريس المقرر

 منسق المادة :  أ.د / محمد عطيل خميس  اسم

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 (2018/2019تقرير مقرر عربي )مستحدثات تكنولوجيا التعليم( )

 -معلومات أساسية : –أ 

 مقرر عربي )مستحدثات تكنولوجيا التعليم(  اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي  صالتخص 2

 ماجستير الفرقة / المستوي 3

 ( عملي   -( نظري + )      3)       عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر       √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو هيئة تدرريس فقط  قائمين بالتدريسعدد ال 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 12 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 12 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

         -عدد                        12عدد  نتيجة االمتحان  -

 ناجح                        راسب  

ة المئوية % للنااجحين ببقاا للتقاديرات النسب -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا   91.66ممتاز            -  

 مقبول -جيد                    8.33

 -تدريس المقرر : – 2

 مفهوم نظريات التعلم في تكنولوجيا التعليم  -27 الموضوعات التي تم تدريسها -

 م تصنيفات .نظريات التعلم في تكنولوجيا التعلي -28

 تابع تصنيفات نظريات التعلم في تكنولوجيا التعليم -29

 مفهوم التعلم النقال -30

 خدمات التعلم النقال -31

 عناصر التعلم النقال -32

 معايير تصميم المحتوى العلمى للتعلم النقال(. -33

المعااايير التربويااة لتصااميم المحتااوى العلمااى للاااتعلم  -34

 النقال.

 ل.المعايير الفنية المحتوى العلمى في التعلم النقا -35

 مفهوم تصميم االنفوجرافيك. -36

 مكونات اإلنفوجرافيك  -37

 أنواع تصميمات اإلنفوجرافيك -38

 خطوات تصميم اإلنفوجرافيك -39

 البرامج المستخدمة في تصميم اإلنفوجرافك -40

 مقدمة عن التعلم المنتشر. -41

 مفهوم  التعلم المنتشر. -42

 خصائص التعلم المنتشر -43

 أساليب التعلم المنتشر -44

 شروب نجاح التعلم المنتشر -45

 النظريات الداعمة للتعلم المنتشر -46

 الدراسات واألبحاث التي قامت على التعلم المنتشر -47

 مقدمة عن الواقع المعزز. -48

 يعرف الواقع المعزز وأهمية. -49



 
 
 

 
 

 خصائص الواقع المعزز. -50

 النظريات التي يقوم عليها الواقع المعزز. -51

 البرامج والتطبيقات التي يقوم عليها الواقع المعزز. -52

 

دريساال ماان المحتااوي األساسااي % لمااا تاام ت -

 للمقرر

85 % 

مااادي التااازام القاااائمين بالتااادريس بمحتاااوي  -

 المقرر 

        <60        √     60-84            >85 

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

 تدريب عملي    √نظرية   محاضرات   √      أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة             أنشطة فصلية           

 األعمال الفصلية )تذكر( :   اعمال نصف الفصل الدراسي.

 نظري                  شفوي     √    بريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية             عملي   √   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√  اجع العلميةالمر -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√  المستلزمات والخامات -

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 85  -ب للمقرر:نتيجة تقويم الطال -5

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

 اضافة الطالب على جروب خاص بالمادة  -5

 عقد ورش عمل  -6

)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7

 وجدت (

 ال توجد مالحظات للمراجعيين الخارجيين

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي  -8

 لسابقالعام ا

 اضافة برامج الكترونية جديدة للمقرر  -4

 اضافة الطالب على جروب خاص بالمادة  -5

 عقد ورش عمل  -6

 

)ماا هاي و ما لام ياتم تن يامق مان مقترحاات  -9

 األسباب (
 تم تنفيذ جميع المقترحات -

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 ئول عن التنفيذالمس توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

توفير  - المجال العملى
نماذج 

الكترونية 

متعلقة 

 بالمادة

 

 ادارة الكلية قبل تدريس المقرر

 اسم منسق المادة :  أ.د / محمد عطيل خميس 

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 (16نموذج رقم ) 

 (2017/2018تقرير  مقرر عربي )مستحدثات تكنولوجيا التعليم( )

 -معلومات أساسية : –أ 

 مقرر عربي )مستحدثات تكنولوجيا التعليم(  اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي  التخصص 2

 ماجستير الفرقة / المستوي 3

 ( عملي   -)     ( نظري +  3)       عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر       √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو هيئة تدرريس فقط  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 9  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 9 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد                     عدد  نتيجة االمتحان  -

 ناجح                   راسب

النسااابة المئويااااة % للنااااجحين ببقااااا للتقااااديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا   66.66ممتاز           22.22 

 جيد                      مقبول  11.11 

 -س المقرر :تدري – 2

 مفهوم نظريات التعلم في تكنولوجيا التعليم  .1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 تصنيفات .نظريات التعلم في تكنولوجيا التعليم  .2

 تابع تصنيفات نظريات التعلم في تكنولوجيا التعليم .3

 مفهوم التعلم النقال .4

 خدمات التعلم النقال .5

 عناصر التعلم النقال .6

 العلمى للتعلم النقال(. معايير تصميم المحتوى .7

المعااايير التربويااة لتصااميم المحتااوى العلمااى للااتعلم  .8

 النقال.

 المعايير الفنية المحتوى العلمى في التعلم النقال. .9

 مفهوم تصميم االنفوجرافيك. .10

 مكونات اإلنفوجرافيك  .11

 أنواع تصميمات اإلنفوجرافيك .12

 خطوات تصميم اإلنفوجرافيك .13

 نفوجرافكالبرامج المستخدمة في تصميم اإل .14

 مقدمة عن التعلم المنتشر. .15

 مفهوم  التعلم المنتشر. .16

 خصائص التعلم المنتشر .17

 أساليب التعلم المنتشر .18

 شروب نجاح التعلم المنتشر .19

 النظريات الداعمة للتعلم المنتشر .20

 الدراسات واألبحاث التي قامت على التعلم المنتشر .21

 مقدمة عن الواقع المعزز. .22

 يعرف الواقع المعزز وأهمية. .23



 
 
 

 
 

 خصائص الواقع المعزز. .24

 النظريات التي يقوم عليها الواقع المعزز. .25

 البرامج والتطبيقات التي يقوم عليها الواقع المعزز. .26

 % 85 % لما تم تدريسل من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 تدريب عملي    √محاضرات نظرية     √      أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة             أنشطة فصلية           

 األعمال الفصلية )تذكر( :   اعمال نصف الفصل الدراسي.

 نظري                  شفوي     √    قويم الطالببريقة ت -

 أعمال فصلية             عملي   √   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√  المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√  المستلزمات والخامات -

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 85  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

 اضافة الطالب على جروب خاص بالمادة  -8

 عقد ورش عمل  -9

 

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

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااام  -8

 السابق

 اضافة برامج الكترونية جديدة للمقرر  -7

 اضافة الطالب على جروب خاص بالمادة  -8

 عقد ورش عمل  -9

 

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

) 
 تم تنفيذ جميع المقترحات -

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

تو ير نماذج  - المجال العملى 

الكترونية 

 متعلقة بالمادة 

  

 ادارة الكلية قبل تدريس المقرر

 عطيل خميس  اسم منسق المادة :  أ.د / محمد

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 (16نموذج رقم ) 

 (2016/2017تقرير  مقرر عربي )مستحدثات تكنولوجيا التعليم( )

 -معلومات أساسية : –أ 

 مقرر عربي )مستحدثات تكنولوجيا التعليم(  اسم المقرر 1

 ولوجيا التعليم والحاسب اآلليتكن  التخصص 2

 ماجستير الفرقة / المستوي 3

 ( عملي   -( نظري + )      3)       عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر       √      نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو هيئة تدرريس فقط  بالتدريس عدد القائمين 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 9  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 8 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

  -عدد                    8عدد   نتيجة االمتحان  -

 ناجح                      راسب

بقااااا للتقااااديرات النسااابة المئويااااة % للنااااجحين ب -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا  25ممتاز                        

 مقبول 37.5جيد                 37.5  

 -تدريس المقرر : – 2

 مفهوم نظريات التعلم في تكنولوجيا التعليم وتصنيفها. (1 الموضوعات التي تم تدريسها -

 تصنيفات .نظريات التعلم في تكنولوجيا التعليم  (2

 ع تصنيفات .نظريات التعلم في تكنولوجيا التعليمتاب (3

 مفهوم التعلم النقال (4

 خدمات التعلم النقال (5

 عناصر التعلم النقال (6

 معايير تصميم المحتوى العلمى للتعلم النقال(. (7

 المعايير التربوية لتصميم المحتوى العلمى للتعلم النقال. (8

المعااايير الفنيااة معااايير تصااميم المحتااوى العلمااى للااتعلم  (9

 النقال.

 مفهوم ومكونات وأنواع وخطوات  تصميم االنفوجرافيك (10

 مفهوم وخصائص التعلم المنتشر (11

 أساليب التعلم المنتشر (12

 شروب نجاح التعلم المنتشر (13

 % 85 % لما تم تدريسل من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 تدريب عملي    √محاضرات نظرية     √      أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة             أنشطة فصلية           

 الدراسي. األعمال الفصلية )تذكر( :   اعمال نصف الفصل

 نظري                  شفوي     √    بريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية             عملي   √   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√  المراجع العلمية -



 
 
 

 
 

 دودة    غير متوافرةمتوافرة      متوافرة بدرجة مح√  الوسائل المعينة-

 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة√  المستلزمات والخامات -

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 85  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

 لمادة اضافة الطالب على جروب خاص با -11

 عقد ورش عمل  -12

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

مااا تاام تن ياامق ماان مقترحااات التطااوير  ااي العااام  -8

 السابق

 اضافة برامج الكترونية جديدة للمقرر  -10

 اضافة الطالب على جروب خاص بالمادة  -11

 عقد ورش عمل  -12

)ماااا هاااي و مااان مقترحاااات  ماااا لااام ياااتم تن يااامق -9

 األسباب(
 تم تنفيذ جميع المقترحات -

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

توفير نماذج  - المجال العملى 

الكترونية 

 متعلقة بالمادة 

  

 ادارة الكلية قبل تدريس المقرر

 لمادة :  أ.د / محمد عطيل خميساسم منسق ا

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 



 
 

 (16نموذج رقم ) 

 (2019/2020تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 حلقة بحث   اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلي   التخصص 2

 ماجستير   الفرقة / المستوي 3

 ( عملي   -( نظري + )       3)      عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 نظام المراجعه الداخليه   ار لجنة االمتحاناتالنظام المتبع الختي 5

 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو هيئة تدريس فقط  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 10  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 10 أدوا االمتحان  عدد الطالب الذين -

 عدد   %                       10عدد   نتيجة االمتحان  -

 راسب     -ناجح          %  100

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقدديرات الحالدلين  -

 عليها

 جيد جدا %80-% ممتاز   20          

 مقبول -جيد              -         

 -تدريس المقرر : – 2

لموضدددوعات التددددي تددددم ا -

 تدريسها

  

 كتابه مقدمة البحث. .1

 لياغة مشكلة البحث .2

 كتابه أسئلة البحث .3

 لياغة أهداف البحث .4

 لياغة  أهمية البحث .5

 مفهوم فروض البحث .6

 أنواع الفروض البحثية .7

 لياغة الفروص الصفرية البحث .8

 لياغة الفروض البديلة للبحث .9

 بحث.شرح مصطلحات ال .10

 شرح طرق توثيق مراجع البحث .11

 توثيق مراجع الكتب .12

 توثيق مراجع االبحاث .13

 توثيق مراجع الدراسات  .14

 توثيق متن البحث .15

 كتابة اإلطار النظري للبحث .16

 تابع كتابة اإلطار النظري للبحث .17

 كتابة فصل اإلجراءات الخاص بالبحث .18

 ت الخاص بالبحثتابع كتابة فصل اإلجراءا .19

 تعريف اإلحصاء .20

 مناهج البحث .21

 كتابة ملخص البحث .22

 أهداف البحث  .23

 معرفه كيفيه عمل البحث العلمي  .24

 معرفه الصياغه المناسبه لفروض البحث  .25

 معرفه أخلقيات البحث العلمي .26

% لمددا تدددم تدريسدده مدددن  -

 المحتوي األساسي للمقرر

 100% 

 85<            84-60             60>        القدددددائمين  مدددددي التددددد ام -



 
 

 

 هاني شفيق رمزياستاذ المقرر : أ.م.د/ 

 ة عبد الحميد فرج منسق البرنامج : أ.م.د/ يسري

 أ.د/ أحمد مصطفي كامل عصر رئيس مجلس القسم العلمي :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالتدريس بمحتوي المقرر 

مددددي تةطيدددة االمتحدددان  -

 لموضوعات المقرر

        <60             60-84            >85 

 محاضرات نظرية       تدريب عملي        أساليب التعليم والتعلم -

 أنشطة فصلية    دراسة حالة                    

 األعمال الفصلية )تذكر( 

                        محاضرات 

                   جلسات مناقشة 

 .أنشطة فى المحاضره 

 تعلم إلكتروني 

  . واجبات من لية 

 

 نظري                  شفوي         طريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية             عملي      

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة  محدودة    غير متوافرة     المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة م محدودة    غير متوافرة     الوسائل المعينة-

متدددوافرة         متدددوافرة بدرجدددة   محددددودة    غيدددر      المستل مات والخامات -

 متوافرة

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %97  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

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

تم إعداد خطط بحث علمى من قبل الطدالب فدى ضدوء  - وير في العام السابقما تم تنفيذه من مقترحات التط -8

 الخطة البحثية للقسم

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

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توليف التطوير مجاالت التطوير 

يب علددددددى جمدددددددع التدددددددر

المعلومدددات مدددن المصدددادر 

االجنبيددددة وكيفيددددة توثيددددق 

 المراجع والدوريات 

عقد عدد من ورش العمدل 

لطدددالب الدراسدددات العليدددا 

للتدددددريب علددددى االعددددداد 

 الجيد لخطة البحث 

 أستاذ المادة  الفصل الدراسى الثانى 



 
 

 (2018/2019تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 حلقة بحث   اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلي   التخصص 2

 ماجستير   الفرقة / المستوي 3

 ( عملي   -( نظري + )       3     ) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 نظام المراجعه الداخليه   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو هيئة تدريس فقط  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 12  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 12 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد  %              عدد   %          نتيجة االمتحان  -

 راسب     -ناجح            12

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقدديرات الحالدلين  -

 عليها

 جيد جدا -% ممتاز   100          

 مقبول -جيد              -         

 -تدريس المقرر : – 2

الموضدددوعات التددددي تددددم  -

 تدريسها

  

 كتابه مقدمة البحث. .1

 لياغة مشكلة البحث .2

 كتابه أسئلة البحث .3

 لياغة أهداف البحث .4

 لياغة  أهمية البحث .5

 مفهوم فروض البحث .6

 أنواع الفروض البحثية .7

 ة البحثلياغة الفروص الصفري .8

 لياغة الفروض البديلة للبحث .9

 شرح مصطلحات البحث. .10

 شرح طرق توثيق مراجع البحث .11

 توثيق مراجع الكتب .12

 توثيق مراجع االبحاث .13

 توثيق مراجع الدراسات  .14

 توثيق متن البحث .15

 كتابة اإلطار النظري للبحث .16

 تابع كتابة اإلطار النظري للبحث .17

 ة فصل اإلجراءات الخاص بالبحثكتاب .18

 تابع كتابة فصل اإلجراءات الخاص بالبحث .19

 تعريف اإلحصاء .20

 مناهج البحث .21

 كتابة ملخص البحث .22

 أهداف البحث  .23

 معرفه كيفيه عمل البحث العلمي  .24

 معرفه الصياغه المناسبه لفروض البحث  .25

 معرفه أخلقيات البحث العلمي .26

تدددم تدريسدده مدددن  % لمددا -

 المحتوي األساسي للمقرر

 100% 

مدددددي التددددد ام القدددددائمين  -

 بالتدريس بمحتوي المقرر 

        <60             60-84            >85 



 
 

 

 مقرر : أ.م.د/ أيمن فوزي خطاباستاذ ال

 منسق البرنامج : أ.م.د/ يسرية عبد الحميد فرج 

 أ.د/ أحمد مصطفي كامل عصر رئيس مجلس القسم العلمي :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مددددي تةطيدددة االمتحدددان  -

 لموضوعات المقرر

        <60             60-84            >85 

 ات نظرية       تدريب عمليمحاضر        أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة             أنشطة فصلية           

 األعمال الفصلية )تذكر( 

                        محاضرات 

                   جلسات مناقشة 

 .أنشطة فى المحاضره 

  . واجبات من لية 

 تدريب عملى  /  معملى

 

 

 شفوي             نظري              طريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية             عملي      

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة  محدودة    غير متوافرة     المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة م محدودة    غير متوافرة     الوسائل المعينة-

متدددوافرة         متدددوافرة بدرجدددة   محددددودة    غيدددر      المستل مات والخامات -

 متوافرة

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %97  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

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

تم إعداد خطط بحث علمى من قبل الطدالب فدى ضدوء  - ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8

 الخطة البحثية للقسم

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

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توليف التطوير  مجاالت التطوير

التدددددددريب علددددددى جمدددددددع 

المعلومدددات مدددن المصدددادر 

االجنبيددددة وكيفيددددة توثيددددق 

 المراجع والدوريات 

عقد عدد من ورش العمدل 

لطدددالب الدراسدددات العليدددا 

للتدددددريب علددددى االعددددداد 

 الجيد لخطة البحث 

 أستاذ المادة  الفصل الدراسى الثانى 



 
 

 (16نموذج رقم ) 

 (2017/2018تقرير مقرر دراسي )

  

 -معلومات أساسية : –أ 

 حلقة بحث   اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلي   التخصص 2

 ماجستير   الفرقة / المستوي 3

 ( عملي   -( نظري + )       3)      عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 نظام المراجعه الداخليه   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو هيئة تدريس فقط  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 9  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 9 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 عدد                                   عدد        نتيجة االمتحان  -

 راسب     -                  ناجح          9 

النسدددبة المئويدددة % للنددداجحين طبقدددا للتقدددديرات  -

 الحاللين عليها

 جيد جدا   44.44ممتاز                  - 

 مقبول  22.22جيد                33.33

 -تدريس المقرر : – 2

الموضدددددوعات التدددددي تدددددم  -

 تدريسها

  

 كتابه مقدمة البحث. .1

 لبحثلياغة مشكلة ا .2

 كتابه أسئلة البحث .3

 لياغة أهداف البحث .4

 لياغة  أهمية البحث .5

 مفهوم فروض البحث .6

 أنواع الفروض البحثية .7

 لياغة الفروص الصفرية البحث .8

 لياغة الفروض البديلة للبحث .9

 شرح مصطلحات البحث. .10

 شرح طرق توثيق مراجع البحث .11

 توثيق مراجع الكتب .12

 ق مراجع االبحاثتوثي .13

 توثيق مراجع الدراسات  .14

 توثيق متن البحث .15

 كتابة اإلطار النظري للبحث .16

 تابع كتابة اإلطار النظري للبحث .17

 كتابة فصل اإلجراءات الخاص بالبحث .18

 تابع كتابة فصل اإلجراءات الخاص بالبحث .19

 تعريف اإلحصاء .20

 مناهج البحث .21

 لبحثكتابة ملخص ا .22

 أهداف البحث  .23

 معرفه كيفيه عمل البحث العلمي  .24

 معرفه الصياغه المناسبه لفروض البحث  .25

 معرفه أخلقيات البحث العلمي .26

% لمددددا تددددم تدريسدددده مددددن  -

 المحتوي األساسي للمقرر

 100% 



 
 

 

 استاذ المقرر : أ.م.د/ أيمن فوزي خطاب

 منسق البرنامج : أ.م.د/ يسرية عبد الحميد فرج 

 أ.د/ أحمد مصطفي كامل عصر رئيس مجلس القسم العلمي :  

 

 

 

 

 

 

 

مدددددددي التدددددد ام القددددددائمين  -

 بالتدريس بمحتوي المقرر 

        <60             60-84            >85 

مددددددي تةطيدددددة االمتحدددددان  -

 لموضوعات المقرر

        <60             60-84            >85 

 محاضرات نظرية       تدريب عملي        أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة             أنشطة فصلية           

 األعمال الفصلية )تذكر( 

                   محاضرات      

                   جلسات مناقشة 

 .أنشطة فى المحاضره 

  . واجبات من لية 

 تدريب عملى  /  معملى

 نظري                  شفوي         طريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية             عملي      

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 توافرة بدرجة  محدودة    غير متوافرةمتوافرة      م     المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة م محدودة    غير متوافرة     الوسائل المعينة-

 متوافرة         متوافرة بدرجة   محدودة    غير متوافرة     المستل مات والخامات -

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %97  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

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

ماا تام تنفياذه ماان مقترحاات التطاوير فاي العااام  -8

 السابق

خطدة تم إعداد خطط بحث علمى مدن قبدل الطدالب فدى ضدوء ال -

 البحثية للقسم

)مددا هددي و مااا لاام يااتم تنفيااذه ماان مقترحااات  -9

 األسباب (

 ال يوجد 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توليف التطوير مجاالت التطوير 

التدريب علدى توثيدق البياندات 

التدددى يدددتم جمعهدددا مدددن كافدددة 

 المصادر

عقددددد عدددددد مددددن 

العمددددددددددددل  ورش

لطالب الدراسات 

العليددددا للتددددددريب 

علددددددى االعددددددداد 

الجيدددددددد لخطدددددددة 

 البحث 

 أستاذ المادة  الفصل الدراسى الثانى 



 
 

 

 (16)  نموذج رقم

 (2016/2017تقرير مقرر دراسي )

 -معلومات أساسية : –أ 

 حلقة بحث   اسم المقرر 1

 تكنولوجيا التعليم والحاسب األلي   التخصص 2

 ماجستير   الفرقة / المستوي 3

 ( عملي   -( نظري + )       3)      عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 نظام المراجعه الداخليه   المتحاناتالنظام المتبع الختيار لجنة ا 5

 غير متوفر         متوفر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو هيئة تدريس فقط  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 10  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 8  متحان عدد الطالب الذين أدوا اال -

 عدد  %          عدد   %          نتيجة االمتحان  -

 راسب     2ناجح               8            

النسددبة المئويددة % للندداجحين طبقددا للتقددديرات الحالددلين  -

 عليها

 جيد جدا          7ممتاز                         

 لمقبو          1جيد                         

 -تدريس المقرر : – 2

الموضددددددوعات التددددددي تددددددم  -

 تدريسها

  

 كتابه مقدمة البحث. .1

 لياغة مشكلة البحث .2

 كتابه أسئلة البحث .3

 لياغة أهداف البحث .4

 لياغة  أهمية البحث .5

 مفهوم فروض البحث .6

 أنواع الفروض البحثية .7

 لياغة الفروص الصفرية البحث .8

 لة للبحثلياغة الفروض البدي .9

 شرح مصطلحات البحث. .10

 شرح طرق توثيق مراجع البحث .11

 توثيق مراجع الكتب .12

 توثيق مراجع االبحاث .13

 توثيق مراجع الدراسات  .14

 توثيق متن البحث .15

 كتابة اإلطار النظري للبحث .16

 تابع كتابة اإلطار النظري للبحث .17

 كتابة فصل اإلجراءات الخاص بالبحث .18

 تابع كتابة فصل اإلجراءات الخاص بالبحث .19

 تعريف اإلحصاء .20

 مناهج البحث .21

 كتابة ملخص البحث .22

 أهداف البحث  .23

 معرفه كيفيه عمل البحث العلمي  .24

 معرفه الصياغه المناسبه لفروض البحث  .25

 معرفه أخلقيات البحث العلمي .26

% لمددددا تددددم تدريسدددده مدددددن  -

 للمقرر المحتوي األساسي

 100% 



 
 

 

 

 اسم منسق المادة :  أ.م.د/ أحمد عصر 

 منسق البرنامج : أ.م.د/ يسرية عبد الحميد فرج 

 أ.د/ أحمد مصطفي كامل عصر رئيس مجلس القسم العلمي :  

 

 

مدي الت ام القائمين بالتدريس  -

 بمحتوي المقرر 

        <60             60-84            >85 

مدددددددي تةطيددددددة االمتحددددددان  -

 لموضوعات المقرر

        <60             60-84            >85 

 محاضرات نظرية       تدريب عملي        أساليب التعليم والتعلم -

 دراسة حالة             أنشطة فصلية           

 األعمال الفصلية )تذكر( 

                        محاضرات 

                   جلسات مناقشة 

 .أنشطة فى المحاضره 

  . واجبات من لية 

 تدريب عملى  /  معملى

 

 نظري                  شفوي         طريقة تقويم الطالب -

 فصلية             عمليأعمال       

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة      متوافرة بدرجة  محدودة    غير متوافرة     المراجع العلمية -

 متوافرة      متوافرة بدرجة م محدودة    غير متوافرة     الوسائل المعينة-

جدددة   محددددودة    غيدددر متدددوافرة         متدددوافرة بدر     المستل مات والخامات -

 متوافرة

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %97  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

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

تم إعداد خطط بحث علمى من قبل الطدالب فدى ضدوء  - تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق ما -8

 الخطة البحثية للقسم

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

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توليف التطوير مجاالت التطوير 

 العام الجامعي  إضافه مناهج بحث حديثه  تنقيح المقرر 

2017/2018 

استاذ المقرر بمتابعده 

 رئيس القسم 



 
 
 

 
 

 

Model No. (   16   ) 

 (2020/ 2019تقرير مقرر دراسي )

 -: معلومات أساسية –أ 

1 Curriculum Name Appointment  Information Communication 

Technology ICT  In Educational Technology 

 تكنولوجيا التعليم  والحاسب األلى  التخصص 2

 ماجستير الفرقة / المستوي 3

 ( عملى 2( نظري + ) 1 ) ات / الساعات المعتمدةعدد الوحد 4

 لجنة ثالثية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر       متوفر             √    نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو هيئة تدريس فقط  عدد القائمين بالتدريس 7

      -معلومات متخصصة : –ب 

 -ئيات :اإلحصا – 1

 10 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 10 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %   0عدد         % 100 عدد   نتيجة االمتحان  -

 0 راسب               10ناجح  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها
 جيد جدا   %10 ممتاز   % 90  

 مقبول                 جيد

 -تدريس المقرر : – 2

 الموضوعات التي تم تدريسها -

1-Summarization the Learning Theories )Concept -

Classification - Educational Theories). 

2-Comparison of different learning theories. 

3- Evaluation the Mobile Learning (Concept - The 

history of mobile and its use in education -Elements- 

Services - Criteria). 

4- Evaluation the Mobile Learning (Justifications for 

using it - Design standards for the mobile learning 

environment-Compare it to e-learning- Devices used 

in mobile education-Challenges facing the 

 



 
 
 

 
 

 

application of mobile learning). 

5- Summarize Info graphic   (Concept – Components 

- Design tools – fields of Use). 

6- Summarize Info graphic   (Examples and practical 

applications. – Arab Infographic Actually - Steps 

Examples and practical applications –  

Process).  

7-Describe the English curriculum, about 

Appointment Information Communication 

Technology ICT in Educational Technology. 

8-Know on fundamentals, theories, and modern 

knowledge in the field of interest and relational 

fields. 

9-How to design educational environments 

according to different educational models. 

10-Classify educational, learning Strategies and 

methods. 

11-How ICT support different methods of learning? 

12-How ICT Support Different environments of 

learning? 

13-Steps required to prepare a tutorial Distinguished 

using ICT. 

14-Understand the importance of ensuring that all 

students are granted access Equal use of ICTs. 

Determination some options to enhance accessibility. 



 
 
 

 
 

 

15-Understand the meaning of the fair use policy. 

16-Identify some means that help to ensure 

implementation. 

17-Teacher and student policy of fair use while using 

computers or other electronic devices. 

18-Identify some ways to help protect your data 

Found in computers and other electronic devices. 

19-Identify means of communication that can help 

support and promote the process of teaching and 

learning and provide a brief overview of its main 

advantages. 

20- Identify online collaboration tools that can help 

support strengthen the teaching and learning process 

and provide a brief overview of its main advantages. 

21-Identify productivity tools that can help support 

and enhance the process of teaching and learning and 

provide a brief overview of its main advantages 

22-Understand how ICTs Support and strengthen the 

process of evaluating collaborative work. 

23- Identify tools that can be used to support the 

evaluation process Management, organization and 

brief introduction of the main advantages 

Their own. 

24- Understand the importance of assessing ICT 

resources using a structured methodology such as an 



 
 
 

 
 

 

evaluation matrix. 

25- Knows about the importance of using licensed 

software. Provide a brief overview of Types of 

software licenses: End User License Agreement, 

Multi-user license, open source software, 

Experimental software, free software. 

26- Identify the tools and devices used in the 

teaching and learning process And evaluation that 

provides support for creating and using images, files 

Voice, video, online communication and 

collaboration 

27- Express modern criteria to enrichment 

terminologies, in English curriculum, about 

Appointment Information Communication 

Technology ICT in Educational Technology by 

English. 
 %80  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 √  Lectures     √    -  Discussion Sessions - أساليب التعليم والتعلم -

- Grade Activities  √   - Workshop    √ 

- Case Study 

- electronic learning at  google classroom and  

whatsapp  √ 

-   

-    - Practical Training √ 

 شفوي    √         نظري     √ طريقة تقويم الطالب -

 عملي          أعمال فصلية         



 
 
 

 
 

 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

  رة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرةمتواف  المراجع العلمية -

  متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

  متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

تطوير وتطبيق معايير معتمدة على المعرفة وأخرى معتمدة على  -2

األداء حول تعيين تكنولوجياا المعلوماات واالتصااالت فاى تكنولوجياا 

 التعليم باللغة اإلنجليزية.

 

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

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق

التي دعمت من مصداقية وموثوقية عملية   توفير البيئات ثالثية األبعاد

 التعلم وخاصة أثناء التعامل مع األجزاء المعقدة والصعبة.

 

قترحات )ما هي و ما لم يتم تنفيذه من م -9

 األسباب (

 ال يوجد

 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

إنتاج تطبيقات مختلفة ثالثية 

 األبعاد .

إستخدام لغات البرمجة فى 

 تصميم تطبيقات ثالثية األبعاد.

 ررأستاذ المق السنة الدراسية

 اسم منسق المادة :  أ.د عبدالعزيز طلبه عبدالحميد

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 (2019/ 2018تقرير مقرر دراسي )

 -: معلومات أساسية –أ 

1 Curriculum Name Appointment  Information Communication 

Technology ICT  In Educational Technology 

 تكنولوجيا التعليم  والحاسب األلى  التخصص 2

 ماجستير الفرقة / المستوي 3

 ( عملى 2( نظري + ) 1 ) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 لجنة ثالثية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر       متوفر             √    لالمتحان نظام المراجعة الخارجية 6

 عضو هيئة تدريس فقط  عدد القائمين بالتدريس 7

      -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 12 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 12 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %   0عدد         % 100 عدد   نتيجة االمتحان  -

 0 راسب               12ناجح  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها
 جيد جدا   % 8.33 ممتاز   % 91.66  

 مقبول                جيد 

 -تدريس المقرر : – 2

 الموضوعات التي تم تدريسها -

1-Summarization the Learning Theories )Concept -

Classification - Educational Theories). 

2-Comparison of different learning theories. 

3- Evaluation the Mobile Learning (Concept - The 

history of mobile and its use in education -Elements- 

Services - Criteria). 

4- Evaluation the Mobile Learning (Justifications for 

using it - Design standards for the mobile learning 

 



 
 
 

 
 

 

environment-Compare it to e-learning- Devices used 

in mobile education-Challenges facing the 

application of mobile learning). 

5- Summarize Info graphic   (Concept – Components 

- Design tools – fields of Use). 

6- Summarize Info graphic   (Examples and practical 

applications. – Arab Infographic Actually - Steps 

Examples and practical applications –  

Process).  

7-Describe the English curriculum, about 

Appointment Information Communication 

Technology ICT in Educational Technology. 

8-Know on fundamentals, theories, and modern 

knowledge in the field of interest and relational 

fields. 

9-How to design educational environments 

according to different educational models. 

10-Classify educational, learning Strategies and 

methods. 

11-How ICT support different methods of learning? 

12-How ICT Support Different environments of 

learning? 

13-Steps required to prepare a tutorial Distinguished 

using ICT. 

14-Understand the importance of ensuring that all 



 
 
 

 
 

 

students are granted access Equal use of ICTs. 

Determination some options to enhance accessibility. 

15-Understand the meaning of the fair use policy. 

16-Identify some means that help to ensure 

implementation. 

17-Teacher and student policy of fair use while using 

computers or other electronic devices. 

18-Identify some ways to help protect your data 

Found in computers and other electronic devices. 

19-Identify means of communication that can help 

support and promote the process of teaching and 

learning and provide a brief overview of its main 

advantages. 

20- Identify online collaboration tools that can help 

support strengthen the teaching and learning process 

and provide a brief overview of its main advantages. 

21-Identify productivity tools that can help support 

and enhance the process of teaching and learning and 

provide a brief overview of its main advantages 

22-Understand how ICTs Support and strengthen the 

process of evaluating collaborative work. 

23- Identify tools that can be used to support the 

evaluation process Management, organization and 

brief introduction of the main advantages 

Their own. 



 
 
 

 
 

 

24- Understand the importance of assessing ICT 

resources using a structured methodology such as an 

evaluation matrix. 

25- Knows about the importance of using licensed 

software. Provide a brief overview of Types of 

software licenses: End User License Agreement, 

Multi-user license, open source software, 

Experimental software, free software. 

26- Identify the tools and devices used in the 

teaching and learning process And evaluation that 

provides support for creating and using images, files 

Voice, video, online communication and 

collaboration 

27- Express modern criteria to enrichment 

terminologies, in English curriculum, about 

Appointment Information Communication 

Technology ICT in Educational Technology by 

English. 
 %80  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 √  Lectures     √    -  Discussion Sessions - اليب التعليم والتعلمأس -

- Grade Activities  √   - Workshop    √ 

- Case Study   - Practical Training √ 

 شفوي    √         نظري     √ طريقة تقويم الطالب -

 عملي          أعمال فصلية         



 
 
 

 
 

 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

  متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

  متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

  متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

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

تطوير وتطبيق معايير معتمدة على المعرفة وأخرى معتمدة على  -2

األداء حول تعيين تكنولوجياا المعلوماات واالتصااالت فاى تكنولوجياا 

 نجليزية.التعليم باللغة اإل

 

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

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق

التي دعمت من مصداقية وموثوقية عملية   توفير البيئات ثالثية األبعاد

 .التعلم وخاصة أثناء التعامل مع األجزاء المعقدة والصعبة

 

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

 األسباب (

 ال يوجد

 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

إنتاج تطبيقات مختلفة ثالثية 

 األبعاد .

إستخدام لغات البرمجة فى 

 د.تصميم تطبيقات ثالثية األبعا

 أستاذ المقرر السنة الدراسية

 اسم منسق المادة :  أ.د عبدالعزيز طلبه عبدالحميد

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model No. (   16   ) 

 (2018/ 2017تقرير مقرر دراسي )

 -: معلومات أساسية –أ 

1 Curriculum Name Appointment  Information Communication 

Technology ICT  In Educational Technology 

 تكنولوجيا التعليم  والحاسب األلى  التخصص 2

 ماجستير الفرقة / المستوي 3

 ( عملى 2( نظري + ) 1 ) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 لجنة ثالثية لجنة االمتحانات النظام المتبع الختيار 5

 غير متوفر       متوفر             √    نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو هيئة تدريس فقط  عدد القائمين بالتدريس 7

      -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 9 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 9 متحان عدد الطالب الذين أدوا اال -

 %   0عدد         % 100 عدد   نتيجة االمتحان  -

 0 راسب                9ناجح  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا   %77.77   ممتاز % 22.22

 مقبول                جيد            

 -تدريس المقرر : – 2

 م تدريسهاالموضوعات التي ت -

 
1-Summarization the Learning Theories )Concept -

Classification - Educational Theories). 

2-Comparison of different learning theories. 

3- Evaluation the Mobile Learning (Concept - The 

history of mobile and its use in education -Elements- 



 
 
 

 
 

 

Services - Criteria). 

4- Evaluation the Mobile Learning (Justifications for 

using it - Design standards for the mobile learning 

environment-Compare it to e-learning- Devices used 

in mobile education-Challenges facing the 

application of mobile learning). 

5- Summarize Info graphic   (Concept – Components 

- Design tools – fields of Use). 

6- Summarize Info graphic   (Examples and practical 

applications. – Arab Infographic Actually - Steps 

Examples and practical applications –  

Process).  

7-Describe the English curriculum, about 

Appointment Information Communication 

Technology ICT in Educational Technology. 

8-Know on fundamentals, theories, and modern 

knowledge in the field of interest and relational 

fields. 

9-How to design educational environments 

according to different educational models. 

10-Classify educational, learning Strategies and 

methods. 

11-How ICT support different methods of learning? 

12-How ICT Support Different environments of 

learning? 



 
 
 

 
 

 

13-Steps required to prepare a tutorial Distinguished 

using ICT. 

14-Understand the importance of ensuring that all 

students are granted access Equal use of ICTs. 

Determination some options to enhance accessibility. 

15-Understand the meaning of the fair use policy. 

16-Identify some means that help to ensure 

implementation. 

17-Teacher and student policy of fair use while using 

computers or other electronic devices. 

18-Identify some ways to help protect your data 

Found in computers and other electronic devices. 

19-Identify means of communication that can help 

support and promote the process of teaching and 

learning and provide a brief overview of its main 

advantages. 

20- Identify online collaboration tools that can help 

support strengthen the teaching and learning process 

and provide a brief overview of its main advantages. 

21-Identify productivity tools that can help support 

and enhance the process of teaching and learning and 

provide a brief overview of its main advantages 

22-Understand how ICTs Support and strengthen the 

process of evaluating collaborative work. 

23- Identify tools that can be used to support the 



 
 
 

 
 

 

evaluation process Management, organization and 

brief introduction of the main advantages 

Their own. 

24- Understand the importance of assessing ICT 

resources using a structured methodology such as an 

evaluation matrix. 

25- Knows about the importance of using licensed 

software. Provide a brief overview of Types of 

software licenses: End User License Agreement, 

Multi-user license, open source software, 

Experimental software, free software. 

26- Identify the tools and devices used in the 

teaching and learning process And evaluation that 

provides support for creating and using images, files 

Voice, video, online communication and 

collaboration 

27- Express modern criteria to enrichment 

terminologies, in English curriculum, about 

Appointment Information Communication 

Technology ICT in Educational Technology by 

English. 

 %80  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 √  Lectures     √    -  Discussion Sessions - أساليب التعليم والتعلم -

- Grade Activities  √   - Workshop    √ 

- Case Study   - Practical Training √ 

 شفوي    √         نظري     √ طريقة تقويم الطالب -



 
 
 

 
 

 

 عملي   √ أعمال فصلية      √    

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

  متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

  متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-

  متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -لمقرر:نتيجة تقويم الطالب ل -5

 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 

 

 

إتقان مجموعة واسعة من المهارات التقنية والعملية في مجال  -1

 التعليم.

تطوير وتطبيق معايير معتمدة على المعرفة وأخرى معتمدة على  -2

األداء حول تعيين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فى تكنولوجيا 

 التعليم باللغة اإلنجليزية.

إتاحة فرص التواصل وتبادل الخبرات مع المجتمعات التعليمية  -3

 .المختلفة عبر االنترنت
 

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

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق

 إستخدام منصات التعلم المختلفة.

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

 األسباب (

 ال يوجد

 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

  توفير البيئات ثالثية األبعاد

التي تدعم من مصداقية 

وموثوقية عملية التعلم 

وخاصة أثناء التعامل مع 

 معقدة والصعبة.األجزاء ال

إستخدام بيئتى الواقع 

اإلفتراضى والواقع المعزز 

 لدعم عملية التعلم.

 أستاذ المقرر السنة الدراسية

 اسم منسق المادة :  أ.م.د عبدالقادر صالح

 /التوقيع :                                            التاريخ :    /    

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model No. (   16   ) 

 (2017/ 2016تقرير مقرر دراسي )

 -: معلومات أساسية –أ 

1 Curriculum Name Appointment  Information Communication 

Technology ICT  In Educational Technology 

 تكنولوجيا التعليم  والحاسب األلى  التخصص 2

 ماجستير الفرقة / المستوي 3

 ( عملى 2( نظري + ) 1 ) ت المعتمدةعدد الوحدات / الساعا 4

 لجنة ثالثية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر       متوفر            √     نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو هيئة تدريس فقط  عدد القائمين بالتدريس 7

      -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 9 دد الطالب الملتحقين بالمقررع -

 7 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %14.28عدد         % 85.71 عدد   نتيجة االمتحان  -

 1 راسب                6ناجح  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا %42.85    ممتاز %   42.85

 مقبول  %14.28       جيد            

 -تدريس المقرر : – 2

 الموضوعات التي تم تدريسها -

1-Summarization the Learning Theories )Concept -

Classification - Educational Theories). 



 
 
 

 
 

 

2-Comparison of different learning theories. 

3- Evaluation the Mobile Learning (Concept - The 

history of mobile and its use in education -

Elements- Services - Criteria). 

4- Evaluation the Mobile Learning (Justifications 

for using it - Design standards for the mobile 

learning environment-Compare it to e-learning- 

Devices used in mobile education-Challenges 

facing the application of mobile learning). 

5- Summarize Info graphic   (Concept – 

Components - Design tools – fields of Use). 

6- Summarize Info graphic   (Examples and 

practical applications. – Arab Infographic Actually 

- Steps Examples and practical applications –  

Process).  

7-Describe the English curriculum, about 

Appointment Information Communication 

Technology ICT in Educational Technology. 

8-Know on fundamentals, theories, and modern 

knowledge in the field of interest and relational 

fields. 

9-How to design educational environments 

according to different educational models. 

10-Classify educational, learning Strategies and 

methods. 



 
 
 

 
 

 

11-How ICT support different methods of 

learning? 

12-How ICT Support Different environments of 

learning? 

13-Steps required to prepare a tutorial 

Distinguished using ICT. 

14-Understand the importance of ensuring that all 

students are granted access Equal use of ICTs. 

Determination some options to enhance 

accessibility. 

15-Understand the meaning of the fair use policy. 

16-Identify some means that help to ensure 

implementation. 

17-Teacher and student policy of fair use while 

using computers or other electronic devices. 

18-Identify some ways to help protect your data 

Found in computers and other electronic devices. 

19-Identify means of communication that can help 

support and promote the process of teaching and 

learning and provide a brief overview of its main 

advantages. 

20- Identify online collaboration tools that can help 

support strengthen the teaching and learning 

process and provide a brief overview of its main 

advantages. 



 
 
 

 
 

 

21-Identify productivity tools that can help support 

and enhance the process of teaching and learning 

and provide a brief overview of its main 

advantages 

22-Understand how ICTs Support and strengthen 

the process of evaluating collaborative work. 

23- Identify tools that can be used to support the 

evaluation process Management, organization and 

brief introduction of the main advantages 

Their own. 

24- Understand the importance of assessing ICT 

resources using a structured methodology such as 

an evaluation matrix. 

25- Knows about the importance of using licensed 

software. Provide a brief overview of Types of 

software licenses: End User License Agreement, 

Multi-user license, open source software, 

Experimental software, free software. 

26- Identify the tools and devices used in the 

teaching and learning process And evaluation that 

provides support for creating and using images, 

files Voice, video, online communication and 

collaboration 

27- Express modern criteria to enrichment 

terminologies, in English curriculum, about 

Appointment Information Communication 



 
 
 

 
 

 

Technology ICT in Educational Technology by 

English. 

 %80  % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر -

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

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

 √  Lectures     √    -  Discussion Sessions - أساليب التعليم والتعلم -

- Grade Activities  √   - Workshop    √ 

- Case Study   - Practical Training √ 

 شفوي    √         نظري     √ طريقة تقويم الطالب -

 عملي   √ أعمال فصلية      √    

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

  متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المراجع العلمية -

  فرةمتوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوا  الوسائل المعينة-

  متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستلزمات والخامات -

 ال يوجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 لتقييم المناسبة تطبيق المعايير  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 .التعليم في الفعال لالستخدام الرقمي المحتوى

 واألدوات لالستخدام التطبيقات لتقييم المناسبة تطبيق المعايير-2

 .التعليم في الفعال

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

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8

 السابق

 ال توجد

 

 

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

) 

 ال يوجد

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

إستخدام منصات التعلم المختلفة 

 لدعم المحتوى التعليمى الرقمى 

 منصة في تعليمي مقرر إنشاء

الموضوع،  تعيين :التعلم

 عدد البدء، تاريخ االسم،

 أستاذ المقرر السنة الدراسية



 
 
 

 
 

 

 حذف -والمواضيع األسابيع

 بأنشطة مقرر تعليمي اإللمام

 في المتاحة والتعاون التواصل

 -إنشاء، تعديل -التعلم منصة

 التواصل -نشاط حذف

 مع بعضهم البعض. والتعاون

 اسم منسق المادة :  أ.م.د عبدالقادر صالح

 التاريخ :    /    /                        التوقيع :                    

 

 


