
 

 

 

 

  قسم : اإلعالم التربوي 

 (2016/2017)  اإلعالمي واإلنتاجالتحرير   مادة:تقرير 

 -معلومات أساسية : –أ 

 ( اإلعالمي واإلنتاجمقرر عربي )التحرير  اسم المقرر  1

 تربوي ) صحافة(  إعالم التخصص  2

 ماجستير   الفرقة / المستوي  3

   عملي(  -)         ( نظري  3 )  الساعات المعتمدةعدد الوحدات /  4

 نظام المراجعة الداخلية  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 ____________  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو فقط  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالبان الملتحقين بالمقررعدد الطالب  -

 طالبان عدد الطالب الذين أدوا االمتحان   -

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

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات   -
 الحاصلين عليها 

 ( جيد جدا    )    ( ممتاز   ) 

     (%100)  ( جيد   2) 

 -تدريس المقرر : – 2

مفدددددداتيم التحريددددددر الصددددددحفي والت طيددددددة  فددددددي تمهيددددددديمدددددددخ  - الموضوعات التي تم تدريسها  -
 وأشكالهما ومراحلهما وأهدافهما ووظائفهما اإلخبارية

 مفردات اإلنتاج ومراحله في اإلذاعة والتليفزيون -
 الخدمات اإلنتاجية في اإلذاعة والتليفزيون - 
 وأنماطددددددددهوالتلفزيددددددددوني ومفرداتدددددددده  اإلذاعدددددددديمفهددددددددوم ال رنددددددددام  -

 وأساسياته



 

 

 

 

 هيئة إنتاج ال رام  اإلعالمية. -
 اإلعالمي  اإلنتاجمكونات  -
 وكتابة السيناريو وإعدادتجهيز النص -
 فن المونتاج  ومهاراته-
 ال رامجي اإلخراجفن -
 سيناريو برامجي وفقا لألسس العلمية السليمةكتابة -
 وفقا لقواعد وأسس علمية سليمة إعالميتصميم برنام   -
 مناقشة وتقييم ما تم تنفيذه من برام -

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 للمقرر

99 % 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي   -
 المقرر  

 (      )  60    (       )60-84 

 (/    )>85 

 84-60(       )    60  (      )  مدي ت طية االمتحان لموضوعات المقرر  -

 (    /    )>85 

 المحاضرة المطورة  أساليب التعليم والتعلم  -

 إستراتيجية ح  المشكالت -

 إستراتيجية التعلم القائم على المشروعات -

 العصف الذهني  -

 إستراتيجية التعلم التعاوني -

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث -

 إستراتيجية ال يان العملي  -

 إستراتيجيات التعلم الذاتي -

 االكتشاف -

 لعب األدوار  -

 العروض التعليمية -

 االمتحان التحريري  - طريقة تقويم الطالب -



 

 

 

 

 أعمال السنة  -

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة  الوسائ  المعينة -

 ( غير متوافرة    )  متوافرة بدرجة محدودة  المستلزمات والخامات  -

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 98  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 زيارات للمطابع الصحفية -مقترحات تحسين المقرر : -6

)إن  مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

 ال توجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق 

 ال توجد

 

 

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

 ال توجد

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

مجاالت  
 التطوير 

 توقيت التطوير  توصيف التطوير 

 

 المسئول عن التنفيذ

 

النصف الثاني من العام   زيارات للمطابع الصحفية المجال العملي 
 القادم 

 أستاذ المقرر 

 أستاذ المادة : أ.م.د/   دعاء فكرى ع د هللا                رئيس القسم العلمي أ.د/ حنان يشار       

               

 



 

 

 

 

 (2017/2018)  اإلعالمي واإلنتاجالتحرير   مادة:تقرير 

 -معلومات أساسية : –أ 

 ( اإلعالمي واإلنتاجمقرر عربي )التحرير  اسم المقرر  1

 تربوي ) صحافة(  إعالم التخصص  2

 ماجستير   الفرقة / المستوي  3

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

 الداخلية نظام المراجعة  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 ____________  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو فقط  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 7 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 7 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان   -

          %  100 ( ناجح             بنسبة7)  عدد  نتيجة االمتحان  -

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات   -
 الحاصلين عليها 

 %( جيد 57,14)   (4)    ( جيد جدا % 42,86 ) ( 3) 

 

 -تدريس المقرر : – 2

 اإلخباريددددةمفدددداتيم التحريددددر الصددددحفي والت طيددددة  فددددي تمهيددددديمدددددخ  - الموضوعات التي تم تدريسها  -
 وأشكالهما ومراحلهما وأهدافهما ووظائفهما

 مفردات اإلنتاج ومراحله في اإلذاعة والتليفزيون -
 الخدمات اإلنتاجية في اإلذاعة والتليفزيون - 
 وأساسياته وأنماطهوالتلفزيوني ومفرداته  اإلذاعيمفهوم ال رنام  -
 اإلعالمية.هيئة إنتاج ال رام   -
 اإلعالمي  اإلنتاجمكونات  -
 وكتابة السيناريو وإعدادتجهيز النص -



 

 

 

 

 فن المونتاج  ومهاراته-
 ال رامجي اإلخراجفن -
 كتابة سيناريو برامجي وفقا لألسس العلمية السليمة-
 وفقا لقواعد وأسس علمية سليمة إعالميتصميم برنام   -
 مناقشة وتقييم ما تم تنفيذه من برام -

 % 98 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر  -

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

 (/    )>85 

 84-60(       )    60  (      )  مدي ت طية االمتحان لموضوعات المقرر  -

 (    /    )>85 

 المحاضرة المطورة أساليب التعليم والتعلم  -

 إستراتيجية ح  المشكالت -

 إستراتيجية التعلم القائم على المشروعات -

 العصف الذهني  -

 إستراتيجية التعلم التعاوني -

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث -

 إستراتيجية ال يان العملي  -

 إستراتيجيات التعلم الذاتي -

 االكتشاف -

 لعب األدوار  -

 التعليميةالعروض  -

 االمتحان التحريري - طريقة تقويم الطالب -

 أعمال السنة  -

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3



 

 

 

 

 متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة  الوسائ  المعينة -

 ( غير متوافرة    )  متوافرة بدرجة محدودة  المستلزمات والخامات  -

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 99  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 ورش عم  للطالب ينفذها متخصصين في الصحف المصرية  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ال توجد )إن وجدت ( مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8
 السابق 

 ال يوجد

 

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

 لم تنفذ لوجود عوائق تنظيمية

 

 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير  

 

 المسئول عن التنفيذ

 

ورش عم  للطالب ينفذها  
متخصصين في الصحف  

 المصرية 

 متخصصين في الصحف المصرية الصيفية في اإلجازة 

 أستاذ المادة : أ.م.د/   دعاء فكرى ع د هللا                رئيس القسم العلمي أ.د/ حنان يشار       

               

 

 

 



 

 

 

 

 (2018/2019)  اإلعالمي واإلنتاجالتحرير   مادة:تقرير 

 -معلومات أساسية : –أ 

 ( اإلعالمي واإلنتاجمقرر عربي )التحرير  اسم المقرر  1

 تربوي ) صحافة(  إعالم التخصص  2

 ماجستير   الفرقة / المستوي  3

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

 نظام المراجعة الداخلية  الختيار لجنة االمتحانات النظام المتبع  5

 ____________  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو فقط  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 3 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 3 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان   -

 % 100بنسبة              ( ناجح3) عدد  نتيجة االمتحان  -

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات   -
 الحاصلين عليها 

 ( جيد جدا   %66,33 )   ( ممتاز  33,33% ) 

 

 -تدريس المقرر : – 2

 اإلخباريدددددةمفددددداتيم التحريدددددر الصدددددحفي والت طيدددددة  فدددددي تمهيدددددديمددددددخ  - الموضوعات التي تم تدريسها  -
 وأشكالهما ومراحلهما وأهدافهما ووظائفهما

 مفردات اإلنتاج ومراحله في اإلذاعة والتليفزيون -
 الخدمات اإلنتاجية في اإلذاعة والتليفزيون - 
 وأساسياته وأنماطهوالتلفزيوني ومفرداته  اإلذاعيمفهوم ال رنام  -
 ال رام  اإلعالمية. هيئة إنتاج -
 اإلعالمي  اإلنتاجمكونات  -
 تجهيز النص واعداد وكتابة السيناريو-



 

 

 

 

 فن المونتاج  ومهاراته-
 ال رامجي اإلخراجفن -
 كتابة سيناريو برامجي وفقا لألسس العلمية السليمة-
 وفقا لقواعد وأسس علمية سليمة إعالميتصميم برنام   -
 تنفيذه من برام مناقشة وتقييم ما تم -

 % 97 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر  -

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

 (/    )>85 

 84-60(       )    60  (      )  مدي ت طية االمتحان لموضوعات المقرر  -

 (    /    )>85 

 المحاضرة المطورة التعليم والتعلم أساليب  -

 إستراتيجية ح  المشكالت -

 إستراتيجية التعلم القائم على المشروعات -

 العصف الذهني  -

 إستراتيجية التعلم التعاوني -

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث -

 إستراتيجية ال يان العملي  -

 إستراتيجيات التعلم الذاتي -

 االكتشاف -

 األدوار لعب  -

 العروض التعليمية -

 االمتحان التحريري  - طريقة تقويم الطالب -

 أعمال السنة  -

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3



 

 

 

 

 متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة  الوسائ  المعينة -

 ( غير متوافرة    )  متوافرة بدرجة محدودة  المستلزمات والخامات  -

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 98  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 تحديث المقرر -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ال توجد )إن وجدت ( مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8
 السابق 

 تم التنفيذ 

 

 

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

 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 توقيت التطوير  توصيف التطوير  التطوير مجاالت 

 

 المسئول عن التنفيذ

 

إضافة أجزاء خاصة   تحديث المقرر
بالتحرير واالنتاج لوسائ   

 االعالم الجديدة

 أستاذ المقرر  بداية العام الدراسي 

 لقسم العلمي أ.د/ حنان يشار أستاذ المادة : أ.م.د/   دعاء فكرى ع د هللا                رئيس ا

  



 

 

 

 

 (2019/2020)  اإلعالمي واإلنتاجالتحرير   مادة:تقرير 

   قسم:اإلعالم التربوي 

 -معلومات أساسية : –أ 

 ( اإلعالمي واإلنتاجمقرر عربي )التحرير  اسم المقرر  1

 تربوي ) صحافة(  إعالم التخصص  2

 ماجستير   الفرقة / المستوي  3

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

 نظام المراجعة الداخلية  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 ____________  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو فقط  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 6 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 6 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان   -

 % 100بنسبة              ( ناجح6) عدد  نتيجة االمتحان  -

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات   -
 الحاصلين عليها 

 جدا ( جيد   %50) ( ممتاز  50%) 

 

 -تدريس المقرر : – 2

 اإلخباريدددددةمفددددداتيم التحريدددددر الصدددددحفي والت طيدددددة  فدددددي تمهيدددددديمددددددخ  - الموضوعات التي تم تدريسها  -
 وأشكالهما ومراحلهما وأهدافهما ووظائفهما

 مفردات اإلنتاج ومراحله في اإلذاعة والتليفزيون -
 الخدمات اإلنتاجية في اإلذاعة والتليفزيون - 
 وأساسياته وأنماطهوالتلفزيوني ومفرداته  اإلذاعيمفهوم ال رنام  -
 هيئة إنتاج ال رام  اإلعالمية. -
 اإلعالمي  اإلنتاجمكونات  -



 

 

 

 

 تجهيز النص واعداد وكتابة السيناريو-
 ومهاراتهفن المونتاج -
 ال رامجي اإلخراجفن -
 سيناريو برامجي وفقا لألسس العلمية السليمةكتابة -
 وفقا لقواعد وأسس علمية سليمة إعالميتصميم برنام   -
 مناقشة وتقييم ما تم تنفيذه من برام -

 % 97 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر  -

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

 (/    )>85 

 84-60(       )    60  (      )  مدي ت طية االمتحان لموضوعات المقرر  -

 (    /    )>85 

 المحاضرة المطورة أساليب التعليم والتعلم  -

 إستراتيجية ح  المشكالت -

 إستراتيجية التعلم القائم على المشروعات -

 العصف الذهني  -

 إستراتيجية التعلم التعاوني -

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث -

 إستراتيجية ال يان العملي  -

 إستراتيجيات التعلم الذاتي -

 االكتشاف -

 لعب األدوار  -

 العروض التعليمية -

 تط يقي التليجرام والواتس آب -

 االمتحان التحريري  - طريقة تقويم الطالب -

 أعمال السنة  -



 

 

 

 

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافرة  المراجع العلمية -

 متوافرة  الوسائ  المعينة -

 ( غير متوافرة    )  متوافرة بدرجة محدودة  المستلزمات والخامات  -

    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 98  -تقويم الطالب للمقرر: نتيجة -5

 تحديث المقرر -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ال توجد )إن وجدت ( مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8
 السابق 

 تم التنفيذ 

 

 

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

 

 -التطوير للمقرر للعام القادم : خطة -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير  التطوير مجاالت 

إضافة أجزاء خاصة   تحديث المقرر
بالتحرير واالنتاج لوسائ   

 االعالم الجديدة

 أستاذ المقرر  بداية العام الدراسي 

 دعاء فكرى عبد هللا        /أستاذ المادة   أ.م.د
 رئيس مجلس القسم العلمي :  أ.م.د/ هناء السيد



 

 
 

 

 قسم : ..اإلعالم التربوي  

 2017-2016 تقرير مقرر دراسي

 -معلومات أساسية : –أ 

 مقرر اجنبي )دراسات في تكنولوجيا االتصال( اسم المقرر  1

 اعالم تربوي) صحافة(   التخصص  2

 ماجيستير   الفرقة / المستوي  3

 ( عملى   -( نظري)3) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  4

 نظام المراجعة الداخلية  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 ____________  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو فقط  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -: اإلحصائيات – 1

 طالبان عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالبان عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

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

النسبة المئوية % للناجحين طبقا   -
 للتقديرات الحاصلين عليها 

 ( جيد جدا    )   (%100) ( ممتاز  2 ) 

 ( مقبول   )      ( جيد    ) 

 -تدريس المقرر : – 2

 تطور وسائل تكنولوجيا االتصال  الموضوعات التي تم تدريسها  -
 أتصنيف وسائل تكنولوجيا االتصال

 التطورات الحديثة في مجال تكنولوجيا االتصال
 تكنولوجيا االتصال وتأثيرها على الجمهور

 خصائص وسمات جمهور تكنولوجيا االتصال
 استخدام تكنولوجيا االتصال في المجال التربوي 



 

 
 

 

القضايا المختلفة في مجال تكنولوجيا االتصال وترتيبها وفقا 
 ألولوياتها 

التناول العلمي للقضايا اإلعالمية والتعليمية والتربوية المختلفة   
 من خالل نظريات التأثير في مجال وسائل تكنولوجيا االتصال

 النظريات الحديثة المرتبطة بمجال تكنولوجيا االتصال
أنواع البحوث والمناهج المستخدمة في دراسات تكنولوجيا  

  االتصال بالدراسات العربية واألجنبية
االلتزام األخالقي في توثيق مراجع الدراسات السابقة واالقتباس 

 العلمي
 االتجاهات والرؤى البحثية الحديثة في   
 مجال دراسات تكنولوجيا االتصال 
تحليل ألهم الدراسات العربية واألجنبية الحديثة   في مجال   

 تكنولوجيا االتصال والمرتبطة بالمجال التربوي  
ستحدثات التكنولوجيا في عمليات االنتاج كيفية استخدام م 

 اإلعالمي لبرامج تربوية تعليمية 
 خطة علمية لدراسة بحثية مبتكره في مجال تكنولوجيا االتصال 

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي   -
 للمقرر 

98 % 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي   -
 المقرر 

 (      )  60    (       )60-84 

 (/    )>85 

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

 (    /    )>85 

 √محاضرات أساليب التعليم والتعلم  -

 √ جلسات مناقشة       -5-2

 √ أنشطة في الفصل     -5-3

 √ االوراق البحثية -5-4
 

 ( 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
 

 % 98  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

توفير قواعد البيانات الالزمة  للباحثين لالطالع علي كل ما   -مقترحات تحسين المقرر : -6
 يخص الدراسات اإلعالمية 

 ورش عمل 

 توفير دوريات علمية 
 

مالحظات المراجعين الخارجيين )إن  -7
 وجدت ( 

 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق 

 ورش عمل 

 اشتراك الباحثين في قواعد بيانات 

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

 توفير دوريات علمية
 

 -التطوير للمقرر للعام القادم :خطة  -10

مجاالت 
 التطوير 

 توقيت التطوير  توصيف التطوير  
 

 المسئول عن التنفيذ 
 

 القسم التوقيت الموضوع المجال 

توفير دوريات  
 علمية

في   توفير دوريات علمية 
 مجال تكنولوجيا االتصال 

 قطاع الدراسات العليا   خالل العام الدراسي 

 هناء السيد علي اسم منسق المادة ا.م. د /

 



 

 
 

 

 2018-2017 تقرير مقرر دراسي

 -معلومات أساسية : –أ 

 تكنولوجيا االتصال(جنبي )دراسات في أمقرر  اسم المقرر  1

 اعالم تربوي) صحافة(   التخصص  2

 ماجيستير   الفرقة / المستوي  3

 ( عملى   -( نظري)3) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  4

 نظام المراجعة الداخلية  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 ____________  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضوان  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -: اإلحصائيات – 1

 طالب 7 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 7 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

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

النسبة المئوية % للناجحين طبقا   -
 للتقديرات الحاصلين عليها 

 ( %57,1)( جيد جدا  4 )   (%14,3)( ممتاز  1) 

 ( مقبول   )      (%28,6)( جيد  2 ) 

 -تدريس المقرر : – 2

 تطور وسائل تكنولوجيا االتصال  الموضوعات التي تم تدريسها  -
 أتصنيف وسائل تكنولوجيا االتصال

 التطورات الحديثة في مجال تكنولوجيا االتصال
 تكنولوجيا االتصال وتأثيرها على الجمهور

 خصائص وسمات جمهور تكنولوجيا االتصال
 استخدام تكنولوجيا االتصال في المجال التربوي 

ا االتصال وترتيبها وفقا القضايا المختلفة في مجال تكنولوجي



 

 
 

 

 ألولوياتها 
التناول العلمي للقضايا اإلعالمية والتعليمية والتربوية المختلفة   

 من خالل نظريات التأثير في مجال وسائل تكنولوجيا االتصال
 النظريات الحديثة المرتبطة بمجال تكنولوجيا االتصال

أنواع البحوث والمناهج المستخدمة في دراسات تكنولوجيا  
 االتصال بالدراسات العربية واألجنبية 

االلتزام األخالقي في توثيق مراجع الدراسات السابقة واالقتباس 
 العلمي

 االتجاهات والرؤى البحثية الحديثة في   
 مجال دراسات تكنولوجيا االتصال 
تحليل ألهم الدراسات العربية واألجنبية الحديثة   في مجال   

 ة بالمجال التربوي  تكنولوجيا االتصال والمرتبط
كيفية استخدام مستحدثات التكنولوجيا في عمليات االنتاج  

 اإلعالمي لبرامج تربوية تعليمية 
 خطة علمية لدراسة بحثية مبتكره في مجال تكنولوجيا االتصال 

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي   -
 للمقرر 

97 % 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي   -
 المقرر 

 (      )  60    (       )60-84 

 (/    )>85 

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

 (    /    )>85 

 √محاضرات أساليب التعليم والتعلم  -

 √ جلسات مناقشة     -5-2

 √ أنشطة في الفصل     -5-3

 √ االوراق البحثية -5-4
 

 ( 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
 

 % 99  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

توفير قواعد البيانات الالزمة  للباحثين لالطالع علي كل ما   -مقترحات تحسين المقرر : -6
 يخص الدراسات اإلعالمية 

 ورش عمل 

 توفير دوريات علمية 
 

مالحظات المراجعين الخارجيين )إن  -7
 وجدت ( 

 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق 

 لم يتم لضعف االمكانات المادية

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

 
 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

مجاالت 
 التطوير 

 توقيت التطوير  توصيف التطوير  
 

 المسئول عن التنفيذ 
 

 القسم الفصل الدراسي األول ورش عمل  المجال 

اشتراك 
الباحثين في  
 قواعد بيانات 

اشتراك الباحثين في قواعد  
لالطالع علي   بيانات

الدراسات والبحوث األجنبية  
في مجال تكنولوجيا 

 االتصال

  قطاع المكتبة بالكلية خالل العام الدراسي 

 

 د. والء فايز   –مصطفي حشيش اسم منسق المادة ا.د /



 

 
 

 

 2019-2018 تقرير مقرر دراسي

 -معلومات أساسية : –أ 

 مقرر اجنبي )دراسات في تكنولوجيا االتصال( اسم المقرر  1

 اعالم تربوي) صحافة(   التخصص  2

 ماجيستير   الفرقة / المستوي  3

 ( عملى   -( نظري)3) المعتمدة عدد الوحدات / الساعات  4

 نظام المراجعة الداخلية  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 ____________  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو فقط  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -: اإلحصائيات – 1

 طالب ثالث  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 ثالث طالب  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

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

النسبة المئوية % للناجحين طبقا   -
 للتقديرات الحاصلين عليها 

 ( 100) ( جيد جدا  3 )   ( ممتاز  ) 

 ( مقبول   )      ( جيد    ) 

 -تدريس المقرر : – 2

 تطور وسائل تكنولوجيا االتصال  - الموضوعات التي تم تدريسها  -
 أتصنيف وسائل تكنولوجيا االتصال

 التطورات الحديثة في مجال تكنولوجيا االتصال
 تكنولوجيا االتصال وتأثيرها على الجمهور

 خصائص وسمات جمهور تكنولوجيا االتصال
 استخدام تكنولوجيا االتصال في المجال التربوي 

القضايا المختلفة في مجال تكنولوجيا االتصال وترتيبها وفقا 



 

 
 

 

 ألولوياتها 
التناول العلمي للقضايا اإلعالمية والتعليمية والتربوية المختلفة   

 من خالل نظريات التأثير في مجال وسائل تكنولوجيا االتصال
 بمجال تكنولوجيا االتصال النظريات الحديثة المرتبطة

أنواع البحوث والمناهج المستخدمة في دراسات تكنولوجيا  
 االتصال بالدراسات العربية واألجنبية 

االلتزام األخالقي في توثيق مراجع الدراسات السابقة واالقتباس 
 العلمي

 االتجاهات والرؤى البحثية الحديثة في   
 مجال دراسات تكنولوجيا االتصال 
تحليل ألهم الدراسات العربية واألجنبية الحديثة   في مجال   

 تكنولوجيا االتصال والمرتبطة بالمجال التربوي  
كيفية استخدام مستحدثات التكنولوجيا في عمليات االنتاج  

 اإلعالمي لبرامج تربوية تعليمية 
 تكنولوجيا االتصال خطة علمية لدراسة بحثية مبتكره في مجال 

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي   -
 للمقرر 

98 % 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي   -
 المقرر 

 (      )  60    (       )60-84 

 (/    )>85 

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

 (    /    )>85 

 √محاضرات التعليم والتعلم أساليب  -

 √ جلسات مناقشة     -5-2

 √ أنشطة في الفصل     -5-3

 √ االوراق البحثية -5-4
 

 ( 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

   -مقترحات تحسين المقرر : -6
 

مالحظات المراجعين الخارجيين )إن  -7
 وجدت ( 

1- 

2- 

3- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق 

 تم التنفيذ 

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

 
 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

مجاالت 
 التطوير 

 توقيت التطوير  توصيف التطوير  
 

 المسئول عن التنفيذ 
 

 

توفير مراجع 
 حديثة

حديثة في   مراجعتوفير 
 مجال التخصص 

 قطاع الدراسات العليا   العام الدراسي

 

 سكره حسن البريدي اسم منسق المادة ا.م. د /

  



 

 
 

 

 2020-2019 تقرير مقرر دراسي

 -معلومات أساسية : –أ 

 مقرر أجنبي )دراسات في تكنولوجيا االتصال( اسم المقرر  1

 اعالم تربوي ) صحافة(   التخصص  2

 ماجيستير   الفرقة / المستوي  3

 ( عملى   -( نظري)3) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  4

 نظام المراجعة الداخلية  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 ____________  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو فقط  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -: اإلحصائيات – 1

 ( طالب6) عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 ( طالب6) عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

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

النسبة المئوية % للناجحين طبقا   -
 للتقديرات الحاصلين عليها 

 % 100  ( ممتاز 6 ) 

 -تدريس المقرر : – 2

 تطور وسائل تكنولوجيا االتصال  - الموضوعات التي تم تدريسها  -
 أتصنيف وسائل تكنولوجيا االتصال

 التطورات الحديثة في مجال تكنولوجيا االتصال
 تكنولوجيا االتصال وتأثيرها على الجمهور

 خصائص وسمات جمهور تكنولوجيا االتصال
 تكنولوجيا االتصال في المجال التربوي استخدام 

القضايا المختلفة في مجال تكنولوجيا االتصال وترتيبها وفقا 
 ألولوياتها 



 

 
 

 

التناول العلمي للقضايا اإلعالمية والتعليمية والتربوية المختلفة   
 من خالل نظريات التأثير في مجال وسائل تكنولوجيا االتصال

 كنولوجيا االتصالالنظريات الحديثة المرتبطة بمجال ت
أنواع البحوث والمناهج المستخدمة في دراسات تكنولوجيا  

 االتصال بالدراسات العربية واألجنبية 
االلتزام األخالقي في توثيق مراجع الدراسات السابقة واالقتباس 

 العلمي
 االتجاهات والرؤى البحثية الحديثة في   
 مجال دراسات تكنولوجيا االتصال 
دراسات العربية واألجنبية الحديثة   في مجال  تحليل ألهم ال 

 تكنولوجيا االتصال والمرتبطة بالمجال التربوي  
كيفية استخدام مستحدثات التكنولوجيا في عمليات االنتاج  

 اإلعالمي لبرامج تربوية تعليمية 
 خطة علمية لدراسة بحثية مبتكره في مجال تكنولوجيا االتصال 

حتوي األساسي  % لما تم تدريسه من الم -
 للمقرر 

98 % 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي   -
 المقرر 

 (      )  60    (       )60-84 

 (/    )>85 

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

 محاضرات - أساليب التعليم والتعلم  -

 جلسات مناقشة     - 

 أنشطة في الفصل       -

 االوراق البحثية   -

المنصات التعليمية ) تطبيقي الواتس آب   -
 والتليجرام( 

 ( 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

   -مقترحات تحسين المقرر : -6

مالحظات المراجعين الخارجيين )إن  -7
 وجدت ( 

1- 

2- 

3- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق 

 تم التنفيذ 

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

 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

مجاالت 
 التطوير 

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  

 

توفير مراجع 
 حديثة

توفير مراجع  حديثة في 
 مجال التخصص 

 قطاع الدراسات العليا   العام الدراسي

 

 أستاذ المقرر: أ.م.د/ سكره البريدي             رئيس القسم العلمي: أ.م.د/ هناء السيد

 



 

 

 

 

 قسم : ..اإلعالم التربوي  

 2017-2016 تقرير مقرر دراسي

 -معلومات أساسية : –أ 

 مقرر حلقة بحث اسم المقرر  1

 اعالم تربوي ) صحافة(   التخصص  2

 ماجستير    الفرقة / المستوي  3

 ( عملى    ( نظري) 3 )  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  4

 نظام المراجعة الداخلية  المتبع الختيار لجنة االمتحانات النظام  5

 ____________  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 ثالث أعضاء  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 طالبان عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالبان عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

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

النسبة المئوية % للناجحين طبقا   -
 للتقديرات الحاصلين عليها 

 ( جيد جدا    )    ( ممتاز   ) 

 ( مقبول    )       (%100)( جيد  2 ) 

 -تدريس المقرر : – 2

طرررو نمقاة ررة عقررانث  بحرروث فررا ارروء ااترا ررا  المعاصررر  - الموضوعات التي تم تدريسها  -
 للبحث العلما نالمرتبطة بتخصص ااعالم.

مقرررا أ نأسررراليب البحرررث العلمرررا )المرررقتأ التحليلرررا  الترررارثخا  -
 المقارن  المسحا  التررثبا(

 فرنض الدراسة.كيفية اختيار م كلة البحث نصياغة -
 طرق نأدنا  جمع البيانا -



 

 

 

 

 العيقة كيفية اختيار ا نتصميمتا نمعرفة أنواعتا نأحرامتا-
الدراسرررا  السرررابقة نكيفيرررة اختيار رررا نصرررياغتتا نتقسررريمتا نفقرررا -

 لمحانر الدراسة .
 أسس كتابة المراجع نالمصادر-
 كيفية تصميم خطة البحث نكتابتتا. -

المحتوي األساسي  % لما تم تدريسه من  -
 للمقرر 

98 % 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي   -
 المقرر 

 (      )  60    (       )60-84 

 (/    )>85 

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

 (    /    )>85 

 (تدرثب عملا (محاارا  نظرثة )    / )  أساليب التعليم والتعلم  -

 المحاار  المطور 

 إستراتيرية التعلم التعاننا

 إستراتيريا  التعلم الذاتا 

 اامتحان التحرثري - طريقة تقويم الطالب  -

 أعمال الفصل  -

 اامتحان ال فوي  -

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافر   المراجع العلمية  -

 متوافر   الوسائل المعينة-

 ( غير متوافر     )  متوافر  بدرجة محدند   المستلزمات والخامات -

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 

 % 98  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5



 

 

 

 

 تطبيق أبحاث جماعية إلثراء الدراسات اإلعالمية  -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  الموضوع  المجال 
 

 المسئول عن التنفيذ 
 

تطبيق أبحاث 
 جماعية 

تطبيق أبحاث جماعية 
 إلثراء الدراسا  اإلعالمية 

 الطالب بإشراف أستاذ الماد   خالل العام الدراسا 

 ناء السيد محمد أ.م.د/ دعاء فكري أ.م.د/ عصام عبد العزيز أ.م.د هاسم منسق المادة 

 
  



 

 

 

 

 2018-2017 تقرير مقرر دراسي

 -معلوما  أساسية : –أ 

 مقرر حلقة بحث اسم المقرر  1

 اعالم تربوي ) صحافة(   التخصص  2

 ماجستير    الفرقة / المستوي  3

 عملى     ( ( نظري) 3 )  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  4

 نظام المراجعة الداخلية  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 ____________  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضوان  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 1

 سبع طالب  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 سبع طالب  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

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

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -
 الحاصلين عليها 

 ( جيد جدا    )   (%100)( ممتاز   7) 

 ( مقبول   )      ( جيد  ) 

 -تدريس المقرر : – 2

طرررررو نمقاة ررررة عقررررانث  بحرررروث فررررا ارررروء ااترا ررررا  المعاصررررر  - الموضوعات التي تم تدريسها -
 للبحث العلما نالمرتبطة بتخصص ااعالم.

مقررررررا أ نأسرررررراليب البحررررررث العلمررررررا )المررررررقتأ التحليلررررررا  التررررررارثخا  -
 المقارن  المسحا  التررثبا(

 نصياغة فرنض الدراسة.كيفية اختيار م كلة البحث -
 طرق نأدنا  جمع البيانا -
 العيقة كيفية اختيار ا نتصميمتا نمعرفة أنواعتا نأحرامتا-



 

 

 

 

الدراسا  السابقة نكيفية اختيار ا نصياغتتا نتقسيمتا نفقرا لمحرانر -
 الدراسة .

 أسس كتابة المراجع نالمصادر-
 كيفية تصميم خطة البحث نكتابتتا. -

من المحتوي األساسي  % لما تم تدريسه  -
 للمقرر 

97 % 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي   -
 المقرر 

 (      )  60    (       )60-84 

 (/    )>85 

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

 (    /    )>85 

 المحاار  المطور  أساليب التعليم والتعلم  -

 إستراتيرية التعلم التعاننا

 إستراتيريا  التعلم الذاتا 

 اامتحان التحرثري  - طريقة تقويم الطالب  -

 أعمال الفصل  -

 اامتحان ال فوي  -

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافر   المراجع العلمية  -

 متوافر   الوسائل المعينة-

 ( غير متوافر     )  محدند  متوافر  بدرجة  المستلزمات والخامات -

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 

 % 96  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 توفير ةواعد بيانا  بحثية  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 -1مالحظات المراجعين الخارجيين )إن وجدت  -7



 

 

 

 

) 2- 

3- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8
 السابق 

 التقفيذ تم 
 

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

 ا توجد
 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 توةيت التطوثر  المواوع   المرال 
 

 المسئول ع  التقفيذ
 

توفير ةواعد  
 بيانا  

بحثية   توفير ةواعد بيانا 
للطالب لتستيل إجراء 

البحوث فا مرال  
 التخصص 

 إدار  الكلية  بداية العام الدراسا 

 

 أ.م.د  قاء السيد محمد   أمانا عبد المقصودأ.د/  اسم مقسق الماد  

 

  



 

 

 

 

 2019-2018 تقرير مقرر دراسي

 -معلومات أساسية : –أ 

 مقرر حلقة بحث اسم المقرر  1

 اعالم تربوي ) صحافة(   التخصص  2

 ماجستير    الفرقة / المستوي  3

 ( عملى    ( نظري) 3 )  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  4

 نظام المراجعة الداخلية  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 ____________  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو ناحد  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -: اإلحصائيات – 1

 ثالث طالب  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 ثالث طالب  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

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

النسبة المئوية % للناجحين طبقا   -
 للتقديرات الحاصلين عليها 

 ( %66,7) ( جيد جدا  2 )   ( %33,3)( ممتاز  1 ) 

 ( مقبول   )      ( جيد  )

 -تدرثس المقرر :  – 2

طرررو نمقاة ررة عقررانث  بحرروث فررا ارروء ااترا ررا  المعاصررر  - المواوعا  التا تم تدرثستا  -
 للبحث العلما نالمرتبطة بتخصص ااعالم.

مقرررا أ نأسررراليب البحرررث العلمرررا )المرررقتأ التحليلرررا  الترررارثخا  -
 المقارن  المسحا  التررثبا(

 اختيار م كلة البحث نصياغة فرنض الدراسة.كيفية -
 طرق نأدنا  جمع البيانا -
 العيقة كيفية اختيار ا نتصميمتا نمعرفة أنواعتا نأحرامتا-



 

 

 

 

الدراسرررا  السرررابقة نكيفيرررة اختيار رررا نصرررياغتتا نتقسررريمتا نفقرررا -
 لمحانر الدراسة .

 أسس كتابة المراجع نالمصادر -
المحتوي األساسي  % لما تم تدريسه من  -

 للمقرر 
99 % 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي   -
 المقرر 

 (      )  60    (       )60-84 

 (/    )>85 

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

 (    /    )>85 

 المحاار  المطور  أساليب التعليم والتعلم  -

 إستراتيرية التعلم التعاننا

 إستراتيريا  التعلم الذاتا 

 اامتحان التحرثري  - طريقة تقويم الطالب  -

 أعمال الفصل  -

 اامتحان ال فوي  -

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافر   المراجع العلمية  -

 متوافر   الوسائل المعينة-

 ( غير متوافر    / )  محدند  متوافر  بدرجة  المستلزمات والخامات -

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 

 % 97  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 تحديث المقرر -مقترحات تحسين المقرر : -6

مالحظات المراجعين الخارجيين )إن  -7
 وجدت ( 

1- 

2- 



 

 

 

 

3- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق 

 التقفيذ تم 

 
 

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

 ا توجد

 
 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 توةيت التطوثر    المواوع المرال 
 

 المسئول ع  التقفيذ
 

إاافة الرديد فا مرال   تحديث المقرر
 مقا أ نطرق البحث العلما

 المقرر أستاذ  بداية العام الدراسا 

 أ.م.د  قاء السيد محمد  سم مقسق الماد  ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 2020-2019 تقرير مقرر دراسي

 -معلومات أساسية : –أ 

 مقرر حلقة بحث اسم المقرر  1

 اعالم تربوي ) صحافة(   التخصص  2

 ماجستير    الفرقة / المستوي  3

 ( نظري) ( عملى    3 )  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  4

 نظام المراجعة الداخلية  الختيار لجنة االمتحانات النظام المتبع  5

 ____________  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 ثالثة أعضاء عدد القائمين بالتدريس 7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -: اإلحصائيات – 1

 ( طالب6) عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 ( طالب6) عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

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

النسبة المئوية % للناجحين طبقا   -
 للتقديرات الحاصلين عليها 

 ( %100( جيد جدا )   6 )  

 -تدرثس المقرر :  – 2

طرررو نمقاة ررة عقررانث  بحرروث فررا ارروء ااترا ررا  المعاصررر  - المواوعا  التا تم تدرثستا  -
 للبحث العلما نالمرتبطة بتخصص ااعالم.

مقرررا أ نأسررراليب البحرررث العلمرررا )المرررقتأ التحليلرررا  الترررارثخا  -
 المقارن  المسحا  التررثبا(

 كيفية اختيار م كلة البحث نصياغة فرنض الدراسة.-
 طرق نأدنا  جمع البيانا -



 

 

 

 

 العيقة كيفية اختيار ا نتصميمتا نمعرفة أنواعتا نأحرامتا-
الدراسرررا  السرررابقة نكيفيرررة اختيار رررا نصرررياغتتا نتقسررريمتا نفقرررا -

 لمحانر الدراسة .
 أسس كتابة المراجع نالمصادر -

حتوي األساسي  % لما تم تدريسه من الم -
 للمقرر 

99 % 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي   -
 المقرر 

 (      )  60    (       )60-84 

 (/    )>85 

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

 (    /    )>85 

 المحاار  المطور  أساليب التعليم والتعلم  -

 إستراتيرية التعلم التعاننا

 إستراتيريا  التعلم الذاتا 

 تطبيق الفيس بوك )مرموعة مغلقة(

 اامتحان التحرثري  - طريقة تقويم الطالب  -

 أعمال الفصل  -

 اامتحان ال فوي  -

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 متوافر   المراجع العلمية  -

 متوافر   الوسائل المعينة-

 ( غير متوافر    / )  متوافر  بدرجة محدند   المستلزمات والخامات -

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 

 % 97  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5



 

 

 

 

 تحديث المقرر -مقترحات تحسين المقرر : -6

مالحظات المراجعين الخارجيين )إن  -7
 وجدت ( 

 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -8
 العام السابق 

 تم التقفيذ 

 

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

 ا توجد

 

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  الموضوع  المجال 

إاافة الرديد فا مرال   تحديث المقرر
 مقا أ نطرق البحث العلما

 أستاذ المقرر  بداية العام الدراسا 

 , أ.م.د/ هشام رشدي , أ.م.د/ رباب صالح هناء السيد محمد د/أ.م.  منسق المقرر :

 هناء السيد محمد د/أ.م.رئيس القسم :    
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 تقرير مقرر دراسي 
7201/      6120للعام األكاديمي     

 

العلوم التربوية والنفسيةقسم :   
 

معلومات اساسية  -أ   

 احصاء  اسم المقرر ورمزه الكودى  -1
 جميع الشعب  التخصص  -2

 ماجستير  الفرقة / المستوى  -3
( عملي  / ( نظري + )  3)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -4  
  لجنة االمتحانات النظام المتبع الختيار  -5
(  متوافر     نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -6 )     

 عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس  -7

معلومات متخصصة  –ب   

 اإلحصائيات:  -1
 ( طالب 3)   عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
( طالب  1)  عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان -  

 نتيجة االمتحان  -

 
 عدد       %              عدد       %  

 ( راسب  -( ناجح        )    1)          
النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها
 %     0ممتاز  

    %1جيد جدا 
 ( ممتاز  %  -)      

 %      ( جيد جدا  1)  

 %        (جيد     -)  

 %    ( مقبول   - )
 تدريس المقرر: -2

          لتي تم تدريسهاالموضوعات ا



  
   

 

 

 

- 2 - 

 

  محتـــــوى المقــــــرر  -1
عدد 

 الســـاعات 

 
 االسبـــوع

 
 تعريف الطالب بمحتوى ومتطلبات المادة مثل:

مناقشة وطرح بعض األمثلة لعناوين بحوث في ضوء االتجاهات  
والمرتالمعاصرة للبحث العلمى بالتخصص )مجال اإلعالم(. ة

 االسبوع األول ساعتين

 وأساليب البحث العلمي: مناهج
 المنهج المقارن.

 منهج المسح.
 المنهج التجريبي.

االسبوع الثانى والثالث   ساعات  6
 والرابع

 االسبوع الخامس ساعتين كيفية اختيار مشكلة البحث
 بوع السادس اال ساعتين كيفية صياغة فروض البحث.

 طرق وأدوات جمع البيانات:توضيح 
 ة االستقصاء(أداة االستبانة )استمار 

 تحليل المضمون. 

 االسبوع السابع والثامن  ساعات  4

 تصميم العينة:تعريف الطالب ب
 تعريف الغينة 
 اختيار العينة
 أنواع العينات. 

 تحديد حجم العينة.

االسبوع التاسع والعاشر   ساعات  6
انى  والحادي عشر وال

عش 

يد موضوع البحث ومتغيراته والحدود  دتكليف الطالب بتح
 ناقشتها. لم

 االسبوع الثالث عشر ساعتين

مناقشة الطالب في الموضوعات التى تم اختيارها ومناقشة 
 متغيرات وحدود البحث.

 ع عشراباالسبوع الر  ساعتين

 عرض عناوين االبحاث من قبل كل طالب وطالبة: 
توجيه الطالب لجمع الدراسات العربية واألجنبية المرتبطة بمتغيرات 

 البحث.

االسبوع الخامس عشر   ساعات  4
 والسادس عشر 



  
   

 

 

 

- 3 - 

 

 

اغة المشكلة وتساؤالت وأهداف وأهمية طالب بصتكليف ال
 البحث.

 عرض مشكلة البحث وتساؤالته وفروضه وأهدافه وأهميته 
 تحديد مصطلحات البحث وصياغة التعريف االجرائي 

ب في كمساعدة الطل صياغة مقدمة البحث.   ي

االسبوع السابع عشر   ساعات  4
 امن عشر والث

تكليف الطالب في مجتمع البحث والعينة والمنهج المستخدم في  
 البحث .

 االسبوع التاسع عشر ساعتين

مناقشة الطالب في مجتمع البحث والعينة والمنهج المستخدم في  
 البحث .

 االسبوع العشرين ساعتين

 شريناالسبوع الحادى والع ساعتين لبحث واجراءاته أدوت تحديدتكليف الطالب 
االسبوع الثانى والعشرين  ساعات  4 مناقشة الطالب في أدوات البحث المستخدمة . 

 والثالث والعشرين
االسبوع الرابع والعشرين  ساعات  4 مناقشة األساليب االحصائية المناسبة لمعالجة بيانات البحث.

 والخامس والعشرين
عديالت مناقشة الخطط البحثية المقدمة من قبل الطالب  وعمل الت

 الالزمة عليها ان وجدت. 
االسبوع السادس والعشرين   ساعات  4

 والسابع والعشرين
 

 عمل تقييم نهائي للخطط المعدة.
 االسبوع الثامن والعشرين ساعتين

 ساعة  56 اجمالى عدد الساعات 
 اسبوع  28 اجمالى عدد االسابيع

% لما تم تدريسه من المحتوى   -
 األساسي المقرر 

% 

ام القائمين بالتدريس مدى التز  -
 بمحتوى المقرر

 )      (  <60         )      (60-84 

 (  ) >85 

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

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

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

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

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -3

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

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

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

  قيود إدارية وتنظيمية: -4

   %         نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5

يسية للتدريب على  عمل نماذج لمجموعات تدر  .1 مقترحات تحسين المقرر -6
 يسر التد

 
مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

 )إن وجدت( 
 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8
 في العام السابق

تقديم أنشطة متنوعة تتناسب مع األنماط المختلفة  .1
 للطالب   

 شراء كتب جديدة للمكتبة  .2
ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -9

 هي واألسباب(
 

 

 طوير للمقرر للعام القادم:خطة الت -10
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  
شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 

 للمكتبة 
 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر  

المحاضرون المساهمون فى   قبل تدريس المقررإعداد بنك أسئلة للمقرر   إمكانيات التدريس 
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لتدريب الطالب على  
  األنماط المختلفة للتقويم 

 تدريس المقرر

 اسم منسق المادة :   أ.م.د / سماح حلمى يس 

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تقرير مقرر دراسي 

8201/      7120للعام األكاديمي     
 

التربوية والنفسيةالعلوم قسم :   
 

معلومات اساسية  -أ   
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 احصاء  اسم المقرر ورمزه الكودى  -8
 جميع الشعب  التخصص  -9

 ماجستير  الفرقة / المستوى  -10
( نظري + ) / ( عملي  3)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -11  
  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -12
(  متوافر     نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -13 )    
 عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس  -14

معلومات متخصصة  –ب   

 اإلحصائيات:  -11
 ( طالب 9)   عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
( طالب  6)  عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان -  

 نتيجة االمتحان  -

 
(  6%          عدد       %            )   100عدد      

 سب( را   3ناجح        )   
النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها
 %    -ممتاز  

 %   -جيد جدا 
 ( ممتاز  % 3)      

 ( جيد جدا    % 2)  

 (جيد        %  1)  

 ( مقبول    %   -) 
 تدريس المقرر: -12

 الموضوعات التي تم تدريسها         

  محتـــــوى المقــــــرر  -2
عدد 

 الســـاعات 

 
 سبـــوعاال

 االسبوع األول ساعتين 
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 تعريف الطالب بمحتوى ومتطلبات المادة مثل:
مناقشة وطرح بعض األمثلة لعناوين بحوث في ضوء االتجاهات  

والمرتالمعاصرة للبحث العلمى ص )مجال اإلعالم(. ة بالتخ
 مناهج وأساليب البحث العلمي:

 المنهج المقارن.
 منهج المسح.

 المنهج التجريبي.

االسبوع الثانى والثالث   ساعات  6
 والرابع

 االسبوع الخامس ساعتين كيفية اختيار مشكلة البحث
 بوع السادس اال ساعتين كيفية صياغة فروض البحث.

 طرق وأدوات جمع البيانات:توضيح 
 أداة االستبانة )استمارة االستقصاء(

 تحليل المضمون. 

 االسبوع السابع والثامن  ساعات  4

 تصميم العينة:لطالب بتعريف ا
 تعريف الغينة 
 اختيار العينة
 أنواع العينات. 

 تحديد حجم العينة.

االسبوع التاسع والعاشر   ساعات  6
انى  والحادي عشر وال

عش 

يد موضوع البحث ومتغيراته والحدود  دتكليف الطالب بتح
 لمناقشتها. 

 االسبوع الثالث عشر ساعتين

تم اختيارها ومناقشة  مناقشة الطالب في الموضوعات التى
 دود البحث.متغيرات و

 ع عشراباالسبوع الر  ساعتين

 عرض عناوين االبحاث من قبل كل طالب وطالبة: 
توجيه الطالب لجمع الدراسات العربية واألجنبية المرتبطة بمتغيرات 

 البحث.
 تكليف الطالب بصياغة المشكلة وتساؤالت وأهداف وأهمية البحث.

لخامس عشاالسبوع ا ساعات  4  
 والسادس عشر 

 عرض مشكلة البحث وتساؤالته وفروضه وأهدافه وأهميته 
 تحديد مصطلحات البحث وصياغة التعريف االجرائي 

ب في كمساعدة الطل مقدمة البحث. ية صياغ

االسبوع السابع عشر   ساعات  4
 والثامن عشر 

تكليف الطالب في مجتمع البحث والعينة والمنهج المستخدم في  
 بحث .ال

 االسبوع التاسع عشر ساعتين
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مناقشة الطالب في مجتمع البحث والعينة والمنهج المستخدم في  
 البحث .

 االسبوع العشرين ساعتين

 االسبوع الحادى والعشرين ساعتين اجراءاتهأدوت البحث تحديدتكليف الطالب 
نى االسبوع الثا ساعات  4 مناقشة الطالب في أدوات البحث المستخدمة . 

والثالث  والعشرين
 والعشرين

االسبوع الرابع والعشرين  ساعات  4 مناقشة األساليب االحصائية المناسبة لمعالجة بيانات البحث.
 والخامس والعشرين

اقشة الخطط البحثية المقدمة من قبل الطالب  وعمل التعديالت م
 الالزمة عليها ان وجدت. 

االسبوع السادس والعشرين   ساعات  4
 بع والعشرينوالسا

 
 عمل تقييم نهائي للخطط المعدة.

 االسبوع الثامن والعشرين ساعتين

 ساعة  56 اجمالى عدد الساعات 
 اسبوع  28 اجمالى عدد االسابيع

% لما تم تدريسه من المحتوى   -
 األساسي المقرر 

% 

مدى التزام القائمين بالتدريس  -
 بمحتوى المقرر

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

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

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

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

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

 )       ( عملي 
 اإلمكانات المتاحة التدريس : -13

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

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

( متوافرة )     ( متوافرة بدرجة محدودة  )     ( غير    )   والخاماتالمستلزمات  -
   متوافرة

  قيود إدارية وتنظيمية: -14

    %         نتيجة تقويم الطالب لمقرر -15

 عمل نماذج لمجموعات تدريسية للتدريب على التدريس .2 مقترحات تحسين المقرر -16

 
مالحظات المراجعين الخارجيين   -17

 )إن وجدت( 
 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -18
 في العام السابق

تقديم أنشطة متنوعة تتناسب مع األنماط المختلفة  .3
 للطالب   

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

 
 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -20
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  

شراء مراجع حديثة  نيات التدريس إمكا
 للمكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر  

إعداد بنك أسئلة للمقرر   إمكانيات التدريس 
لتدريب الطالب على  

 األنماط المختلفة للتقويم  

المحاضرون المساهمون فى   قبل تدريس المقرر
 تدريس المقرر

                             قصود أ.د/ امانى عبد المد /    أستاذ المادة :  
 رئيس مجلس القسم : أ.د / ايمان عمار
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 تقرير مقرر دراسي 

9201/      8120للعام األكاديمي     
 

العلوم التربوية والنفسيةقسم :   
 

معلومات اساسية  -أ   

 االحصاء اسم المقرر ورمزه الكودى  -15
 جميع الشعب  التخصص  -16
 ماجستير  الفرقة / المستوى  -17
( نظري + ) / ( عملي  3)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -18  
  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -19
(  متوافر     نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -20 )    
 عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس  -21
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معلومات متخصصة  –ب   

 اإلحصائيات:  -21
 ( طالب 1)   عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
( طالب  1)  عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان -  

 نتيجة االمتحان  -

 
(   1%          عدد       %            )   100عدد      

 ناجح        )   دور ثاني  ( راسب
النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها
 %     0ممتاز  

 %   0جيد جدا 
 د        % (جي  -)     

 ( مقبول    %  -) 
 تدريس المقرر: -22

 الموضوعات التي تم تدريسها       
    

  محتـــــوى المقــــــرر  -3
عدد 

 الســـاعات 

 
 االسبـــوع

 
 تعريف الطالب بمحتوى ومتطلبات المادة مثل:

مناقشة وطرح بعض األمثلة لعناوين بحوث في ضوء االتجاهات  
 ة بالتخصص )مجال اإلعالم(. تبوالمر المعاصرة للبحث العلمى

 االسبوع األول ساعتين

 مناهج وأساليب البحث العلمي:
 المنهج المقارن.

 منهج المسح.
 المنهج التجريبي.

االسبوع الثانى والثالث   ساعات  6
 والرابع

 االسبوع الخامس ساعتين كيفية اختيار مشكلة البحث
 س بوع الساداال ساعتين كيفية صياغة فروض البحث.

 االسبوع السابع والثامن  ساعات  4 طرق وأدوات جمع البيانات:توضيح 
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 أداة االستبانة )استمارة االستقصاء(
 تحليل المضمون. 
 تصميم العينة:تعريف الطالب ب

 تعريف الغينة 
 اختيار العينة
 أنواع العينات. 

 تحديد حجم العينة.

االسبوع التاسع والعاشر   ساعات  6
انى  والحادي عشر وال

 شرع

ته والحدود  يد موضوع البحث ومتغيردتكليف الطالب بتح
 لمناقشتها. 

 االسبوع الثالث عشر ساعتين

مناقشة الطالب في الموضوعات التى تم اختيارها ومناقشة 
 متغيرات وحدود البحث.

 ع عشراباالسبوع الر  ساعتين

 عرض عناوين االبحاث من قبل كل طالب وطالبة: 
اسات العربية واألجنبية المرتبطة بمتغيرات توجيه الطالب لجمع الدر 

 البحث.
 تكليف الطالب بصياغة المشكلة وتساؤالت وأهداف وأهمية البحث.

االسبوع الخامس عشر   ساعات  4
 والسادس عشر 

 عرض مشكلة البحث وتساؤالته وفروضه وأهدافه وأهميته 
 تحديد مصطلحات البحث وصياغة التعريف االجرائي 

 ية صياغة مقدمة البحث.كيب في مساعدة الطل

االسبوع السابع عشر   ساعات  4
 والثامن عشر 

تكليف الطالب في مجتمع البحث والعينة والمنهج المستخدم في  
 البحث .

 االسبوع التاسع عشر ساعتين

مناقشة الطالب في مجتمع البحث والعينة والمنهج المستخدم في  
 البحث .

 االسبوع العشرين ساعتين

 االسبوع الحادى والعشرين ساعتين تحديد أدوت البحث واجراءاته ب تكليف الطال
االسبوع الثانى والعشرين  ساعات  4 مناقشة الطالب في أدوات البحث المستخدمة . 

 والثالث والعشرين
االسبوع الرابع والعشرين  ساعات  4 مناقشة األساليب االحصائية المناسبة لمعالجة بيانات البحث.

 ينوالخامس والعشر 
ن قبل الطالب  وعمل التعديالت مناقشة الخطط البحثية المقدمة  

 الالزمة عليها ان وجدت. 
االسبوع السادس والعشرين   ساعات  4

 والسابع والعشرين
 االسبوع الثامن والعشرين ساعتين 
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 عمل تقييم نهائي للخطط المعدة.
 ساعة  56 اجمالى عدد الساعات 
 اسبوع  28 اجمالى عدد االسابيع

% لما تم تدريسه من المحتوى   -
 األساسي المقرر 

% 

مدى التزام القائمين بالتدريس  -
 بمحتوى المقرر

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

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

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

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

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

 )       ( عملي 
 اإلمكانات المتاحة التدريس : -23

دة  )     ( غير  ( متوافرة بدرجة محدو   )     ( متوافرة )    المراجع العلمية   -
   متوافرة

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

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

  قيود إدارية وتنظيمية: -24

    %          نتيجة تقويم الطالب لمقرر -25

 عمل نماذج لمجموعات تدريسية للتدريب على التدريس .3 مقترحات تحسين المقرر -26

 
مالحظات المراجعين الخارجيين   -27

 )إن وجدت( 
 ال يوجد
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ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -28
 في العام السابق

تقديم أنشطة متنوعة تتناسب مع األنماط المختلفة  .4
 للطالب   

)ما  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات -29
 هي واألسباب(

 
 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -30
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  
شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 

 للمكتبة 
 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر  

إعداد بنك أسئلة للمقرر   إمكانيات التدريس 
لى  لتدريب الطالب ع

 األنماط المختلفة للتقويم  

المحاضرون المساهمون فى   قبل تدريس المقرر
 تدريس المقرر

                             أ.د / أمانى عبد المقصود أستاذ المادة :
 رئيس مجلس القسم : أ.د / ايمان عمار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
   

 

 

 

- 15 - 

 

 تقرير مقرر دراسي 

 قسم : ..العلوم التربوية والنفسية 

 -معلومات أساسية : –أ 

 االحصاء وتطبيقات الحاسب   اسم المقرر 1

 جميع التخصصات  التخصص  2

 ماجيستير /االثاني الفرقة / المستوي  3

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

 نظام المراجعة الداخلية  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 ____________ نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو فقط عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -

  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

)         ( ناجح   )            %       عدد          %       عدد  نتيجة االمتحان  -

 ( راسب    

النسبة المئوية % للناجحين طبقا   -

 للتقديرات الحاصلين عليها 

 ( جيد جدا   )   ( ممتاز   ) 

 ( مقبول   )      (جيد   ) 

 -تدريس المقرر : – 2

 تعريف اإلحصاء ووظيفتها. -1-4 الموضوعات التي تم تدريسها  -

 التوزيع التكراري. -4-2

 التمثيل البياني.  -4-3

 –المنوال  –الوسيط  –اإلحصاء الوصفي )المتوسط  -4-4

 االنحراف المعياري(. 

 معامل االرتباط.  -اإلحصاء االستداللي )اختبار ت(  -4-5

 اإلحصائية.  SPSSامات برنامج الـ استخد -4-6

 % 100 ما تم تدريسه من المحتوي األساسي 

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  -
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 ( أنشطة فصلية  )       ( دراسة حالة     ) 

  األعمال الفصلية )تذكر( : 

  التعلم  –التعلم الذاتي –العصف الذهني -المناقشة والحوار  

التعلم باستخدام التكنولوجيا   –التعلم بالمحاولة والخطأ –المبرمج 

 الحديثة.. 

 . SPSSعمل ورش عمل عن استخدام البرنامج اإلحصائي  -

عمل منصة إلكترونية عبر مواقع التواصل االجتماعى   -

 الفيسبوك 

 ( 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- 

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 

 هشام رشدى خيرللا  .د.م.  أ

    

    

 

 هشام رشدى خيرللا  .د.م.  أاسم منسق المادة 

 /    /    : التاريخ      خيرللا  هشام رشدى .د.م.  أالتوقيع: 

 
 


