
الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

الدبلوم الخاص في التربیة النوعیة
التصمیم التعلیمي)(

16٢٠/ 15٢٠للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
تكنولوجیا التعلیمقسم: 

معلومات  أساسیة":

التصمیم التعلیمياسم البرنامج:-١

التصمیم التعلیميالتخصص:-٢

سنتینعدد السنوات الدراسیة:-٣

) عملي ١٠)   نظري + (39(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
20عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -

%90معدل النجاح في البرنامج (٪):-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

مزاید           ثابت        متناقص √

√
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النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالفرقةنتائج االمتحان النهائي:-
9%1%1050االولى

%111%840الثانیة
ــــــــــــــــد ممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- جی

جدا
مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
التي اكتسبها في التصمیم التعلیميقواعد وأسس تطبیق -١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

ممارسته المهنیة.
لها.حلوالواقتراحالصعوبات التقنیة للتصمیمتحدید-٢
التكنولوجیةالوسائلاستخدامومهارات البحث العلميإتقان-٣

وأدوات البحث ومعالجة البیانات وتحلیلها وتفسیرها المناسبة
وعالج هذه التصمیم لتشخیص المشكالت المرتبطة بمجاالت 

المهنیة.ممارستهفيالمشكالت
المهنيالعملاللخنمعمل التصمیمفرقوقیادةل التواص-٤

المنظومي.
المتاحة.المعلوماتضوءفيالتصمیمیةتنفید االرشادات -٥
المتاحةالخاصة بمجاالت التصمیم مصادر المعلومات توظیف-٦

بكفاءة.
مهنة وقواعدوالمصداقیةبالنزاهةااللتزامیعكسبماالتصرف-٧

والمحاسبة.المسائلةوتقبلالمصمم التعلیم
في المستمرالتعلمفياالنخراطوذاتهتنمیةضرورةإدراك-٨

.التصمیممجال 
األجنبیة للتمكن من اللغاتوبإحدىسلیمةعربیةبلغةالتواصل-٩

.االطالع علي الدوریات والمجالت األجنبیة
التعلیم والتعلمتوظیف نظریات علم النفس التعلیمي في عملیة -١٠
یة.المهنممارساتهفيالنفسيوالتربويالتوجیهواإلرشادآلیاتو

لتصمیم.النظریاتواألساسیاتوالمعارفالمتخصصةفیمجاال-١المعلومات والمفاھیم:-
لتصمیم التعلیمي.المبادئاألخالقیةوالقانونیةللممارسةالمهنیةفیمجاال-٢
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لتصمیم التعلیمي مبادئوأساسیاتالجودةفیالممارسةالمهنیةفیمجاال-٣
من خالل التعلیمیة والحفاظ علیها علىالبیئةالتصمیم التعلیمیتأثیر -٤

قراءاته المتنوعة باللغة العربیة واألجنبیة.
التي اكتسبها في ممارسته المهنیة.التصمیم التعلیمیقواعد وأسس -٥
طها المختلفة ونظم إدارتهامصادر المعلومات بأنما-٦
نظریاتاإلرشادالتربویوالنفسي.و 
طرق ومنهجیات البحث العلمى عند اعداده للبحوث فى مجال -٧

تخصصه.
الخاصة بالتصمیم التعلیمي.اقتراح االرشادات -١المھارات الذھنیة: ـ

بالتصمیم التعلیمي.القراءةالتحلیلیةلألبحاثوالمواضیعذاتالعالقة-٢
التصمیمیات التعلیمیة.تقییم-٣
التي تواجة التصمیم اقتراح تمارین تكنیكیة لتذلیل الصعوبات - ٤

فیضوءالمعلوماتالمتاحةالتعلیمی
لتعلبم.فیمجاالالتصمیم التعلیمیتطبیقمهارات-١المھارات المھنیة:-

للصعوبات المقترحة.التصمیمیةالتمارین واالرشادات كتابة-٢
صفات القیادة الناجحة ومهارة الذكاء االجتماعي في اكتساب-٣

.التصمیم التعلیميعمل ادارة فرق 
التصمیمیة.التمارین واالرشادات یقیم نتائج -٤
في إدارة مصادر المعلومات.المشاركة-٥
.ي والتوجیه النفسيأسس اإلرشاد التربو توظیف-٦

التواصاللفعالبأنواعهالمختلفة-١المھارات العامة:-
استخدامتكنولوجیاالمعلوماتبمایخدمتطویرالممارسةالمهنیة-٢
التقییمالذاتیوتحدیداحتیاجاتهالتعلمیةالشخصیة-٣
استخدامالمصادرالمختلفةللحصولعلىالمعلوماتوالمعارف-٤
العملفیفریقوٕادارةالوقت-٥
قیادةفریقفیسیاقاتمهنیةمألوفة-٦
التعلمالذاتیوالمستمر-٧

طرق دعم الطالب (ذوى -
ودة القدرات المحد

والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

متوافر         غیر متوافرنظام المراجعة الدوریة -

√

√

√
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سنوي         أكثر من سنة     للبرنامج

مدي توافق الھیكل األكادیمي -
مع المستھدف من للبرنامج 

التعلیم

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع عدد سنوات 

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

اكتساب المستھدف من التعلیم:تقویم طالب لقیاس مدي -٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

على اجھزة حاسب آلى وذلك الحتواء معامل الكلیة 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 
وتعین الطالب على تطبیق الجانب العملى البحاثھم .

مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -
فرص التدریب للطالب:

ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر 
بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 

√

√

√

√

√
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العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 
والطالب والموظفین

المراجعة الداخلیة في مدي فاعلیة نظام -
تطویر البرنامج:

فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 
التعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات 

المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

عین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :المراج
تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 

ومخرجات التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-

تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-
العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٧-٢٠١٦العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:                     التاریخ:       /     /
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)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

الدبلوم الخاص في التربیة النوعیة
التصمیم التعلیمي)(

17٢٠/ 16٢٠للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
تكنولوجیا التعلیم: قسم

معلومات  أساسیة":

التصمیم التعلیمياسم البرنامج:-١

التصمیم التعلیميالتخصص:-٢

سنتینعدد السنوات الدراسیة:-٣

) عملي ١٠)   نظري + (٣٩(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
٢٠عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%٩٠معدل النجاح في البرنامج (٪):-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

مزاید           ثابت        متناقص √

√
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النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالفرقةنتائج االمتحان النهائي:-
%١١٠%١١٩٠االولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%٨١٠٠الثانیة

ــــــــــــــــد ممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- جی
جدا

مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
التي اكتسبها في التصمیم التعلیميقواعد وأسس تطبیق -١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

ممارسته المهنیة.
لها.حلوالواقتراحالصعوبات التقنیة للتصمیمتحدید-٢
التكنولوجیةالوسائلواستخداممهارات البحث العلميإتقان-٣

وأدوات البحث ومعالجة البیانات وتحلیلها وتفسیرها المناسبة
وعالج هذه التصمیم ت لتشخیص المشكالت المرتبطة بمجاال

المهنیة.ممارستهفيالمشكالت
المهنيالعملخاللمنعمل التصمیمفرقوقیادةالتواصل-٤

المنظومي.
المتاحة.المعلوماتضوءفيالتصمیمیةتنفید االرشادات -٥
المتاحةالخاصة بمجاالت التصمیم مصادر المعلومات توظیف-٦

بكفاءة.
مهنة وقواعدوالمصداقیةبالنزاهةااللتزامیعكسبماالتصرف-٧

والمحاسبة.المسائلةوتقبلالمصمم التعلیم
في مجال المستمرالتعلمفيواالنخراطذاتهتنمیةضرورةإدراك-٨

.التصمیم
األجنبیة للتمكن من اللغاتوبإحدىسلیمةعربیةبلغةالتواصل-٩

.االطالع علي الدوریات والمجالت األجنبیة
نظریات علم النفس التعلیمي في عملیة التعلیم والتعلمتوظیف -١٠
یة.المهنممارساتهفيوالنفسيالتربويوالتوجیهاإلرشادآلیاتو

مجالفيالمتخصصةوالمعارفواألساسیاتالنظریات-١المعلومات والمفاھیم:-
التصمیم.
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مجالفيالمهنیةللممارسةوالقانونیةاألخالقیةالمبادئ-٢
التصمیم التعلیمي.

مجالفيالمهنیةالممارسةفيالجودةوأساسیاتمبادئ-٣
التصمیم التعلیمي 

من التعلیمیة والحفاظ علیها البیئةعلىالتصمیم التعلیميتأثیر-٤
خالل قراءاته المتنوعة باللغة العربیة واألجنبیة.

ممارسته التي اكتسبها في التصمیم التعلیميقواعد وأسس -٥
المهنیة.

نظریاتو مصادر المعلومات بأنماطها المختلفة ونظم إدارتها-٦
والنفسي.التربوياإلرشاد

طرق ومنهجیات البحث العلمى عند اعداده للبحوث فى مجال -٧
تخصصه.

الخاصة بالتصمیم التعلیمي.اقتراح االرشادات -١المھارات الذھنیة: ـ
بالتصمیم العالقةذاتوالمواضیعلألبحاثالتحلیلیةالقراءة-٢

التعلیمي.
التصمیمیات التعلیمیة.تقییم-٣
التي تواجة التصمیم اقتراح تمارین تكنیكیة لتذلیل الصعوبات - ٤

المتاحةالمعلوماتضوءفيالتعلیمي
التعلبم.مجالفيالتصمیم التعلیميمهاراتتطبیق-١المھارات المھنیة:-

للصعوبات المقترحة.التصمیمیةالتمارین واالرشادات كتابة-٢
صفات القیادة الناجحة ومهارة الذكاء االجتماعي في اكتساب-٣

.التصمیم التعلیميعمل فرق ادارة 
.التصمیمیةالتمارین واالرشادات یقیم نتائج -٤
في إدارة مصادر المعلومات.المشاركة-٥
.والتوجیه النفسيي أسس اإلرشاد التربو توظیف-٦

المختلفةبأنواعهالفعالالتواصل-١المھارات العامة:-
الممارسةتطویریخدمبماالمعلوماتتكنولوجیااستخدام-٢

المهنیة
الشخصیةالتعلمیةاحتیاجاتهوتحدیدالذاتيالتقییم-٣
المعلوماتعلىللحصولالمختلفةالمصادراستخدام-٤

والمعارف
الوقتوٕادارةفریقفيالعمل-٥
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مألوفةمهنیةسیاقاتفيفریققیادة-٦
والمستمرالذاتيالتعلم-٧

طرق دعم الطالب (ذوى -
القدرات المحدودة 

والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
عدد سنوات لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع 

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 

العملى البحاثھم .وتعین الطالب على تطبیق الجانب 
مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -

فرص التدریب للطالب:
ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-

√

√

√

√

√

√
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إدارة الجودة والتطویر-١١
فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-

لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)
تصدر من خالل جمیع القوانین والقرارات التى 

بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین
مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -

تطویر البرنامج:
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 

لتعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات ا
المراجعین 

مالحظات المراجعین الخارجیین بما -
یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 

تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 
المراجعین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :

تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 
ومخرجات التعلم 

مقترحات تطویر البرنامج:-١٢
زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٨-٢٠١٧العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

التوقیع:                     التاریخ:       /     /المسئول عن البرنامج:                       

√

√
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)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

الدبلوم الخاص في التربیة النوعیة
التصمیم التعلیمي)(
جامعة: المنیا١٨٢٠/ ١٧٢٠للعام األكادیمي  

جامعة: المنیا               
كلیة : التربیة النوعیة

تكنولوجیا التعلیمقسم: 
معلومات  أساسیة":

التعلیميالتصمیم اسم البرنامج:-١

التصمیم التعلیميالتخصص:-٢

سنتینعدد السنوات الدراسیة:-٣

) عملي ١٠)   نظري + (٣٩(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
٤٠عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%٩٥معدل النجاح في البرنامج (٪):-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

مزاید           ثابت        متناقص √

√
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النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالفرقةنتائج االمتحان النهائي:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%٢٠١٠٠االولى
ـ%٢١٠%١٨٩٠الثانیة

ــــــــــــــــد ممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- جی
جدا

مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
التي اكتسبها في التصمیم التعلیميقواعد وأسس تطبیق -١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

ممارسته المهنیة.
واقتراححلواللها.الصعوبات التقنیة للتصمیمتحدید-٢
واستخدامالوسائاللتكنولوجیةالمناسبةمهارات البحث العلمیإتقان-٣

وأدوات البحث ومعالجة البیانات وتحلیلها وتفسیرها لتشخیص 
عالج هذه و التصمیم المشكالت المرتبطة بمجاالت 

فیممارستهالمهنیة.المشكالت
منخالاللعماللمهنیالمنظومي.عمل التصمیمالتواصلوقیادةفرق-٤
فیضوءالمعلوماتالمتاحة.التصمیمیةتنفید االرشادات -٥
الخاصة بمجاالت التصمیم مصادر المعلومات توظیف-٦

المتاحةبكفاءة.
المصمم مهنة التصرفبمایعكسااللتزامبالنزاهةوالمصداقیةوقواعد-٧

وتقباللمسائلةوالمحاسبة.التعلیم
في مجال إدراكضرورةتنمیةذاتهواالنخراطفیالتعلمالمستمر-٨

.التصمیم
التواصلبلغةعربیةسلیمةوبإحدىاللغاتاألجنبیة للتمكن من االطالع -٩

.علي الدوریات والمجالت األجنبیة
توظیف نظریات علم النفس التعلیمي في عملیة التعلیم والتعلم-١٠
یة.آلیاتاإلرشادوالتوجیهالتربویوالنفسیفیممارساتهالمهنو

لتصمیم.النظریاتواألساسیاتوالمعارفالمتخصصةفیمجاال-١المعلومات والمفاھیم:-
لتصمیم التعلیمي.المبادئاألخالقیةوالقانونیةللممارسةالمهنیةفیمجاال-٢
لتصمیم التعلیمي مبادئوأساسیاتالجودةفیالممارسةالمهنیةفیمجاال-٣
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من خالل التعلیمیة والحفاظ علیها علىالبیئةالتصمیم التعلیمیتأثیر -٤
قراءاته المتنوعة باللغة العربیة واألجنبیة.

التي اكتسبها في ممارسته المهنیة.التصمیم التعلیمیقواعد وأسس -٥
مصادر المعلومات بأنماطها المختلفة ونظم إدارتها-٦
تربویوالنفسي.نظریاتاإلرشادالو 
طرق ومنهجیات البحث العلمى عند اعداده للبحوث فى مجال -٧

تخصصه.
الخاصة بالتصمیم التعلیمي.اقتراح االرشادات -١المھارات الذھنیة: ـ

بالتصمیم التعلیمي.القراءةالتحلیلیةلألبحاثوالمواضیعذاتالعالقة-٢
التصمیمیات التعلیمیة.تقییم-٣
التي تواجة التصمیم اقتراح تمارین تكنیكیة لتذلیل الصعوبات - ٤

فیضوءالمعلوماتالمتاحةالتعلیمی
لتعلبم.فیمجاالالتصمیم التعلیمیتطبیقمهارات-١المھارات المھنیة:-

للصعوبات المقترحة.التصمیمیةالتمارین واالرشادات كتابة-٢
صفات القیادة الناجحة ومهارة الذكاء االجتماعي في اكتساب-٣

.التصمیم التعلیميعمل ادارة فرق 
التصمیمیة.التمارین واالرشادات یقیم نتائج -٤
في إدارة مصادر المعلومات.المشاركة-٥
.ي والتوجیه النفسيأسس اإلرشاد التربو توظیف-٦

التواصاللفعالبأنواعهالمختلفة-١المھارات العامة:-
استخدامتكنولوجیاالمعلوماتبمایخدمتطویرالممارسةالمهنیة-٢
التقییمالذاتیوتحدیداحتیاجاتهالتعلمیةالشخصیة-٣
استخدامالمصادرالمختلفةللحصولعلىالمعلوماتوالمعارف-٤
العملفیفریقوٕادارةالوقت-٥
قیادةفریقفیسیاقاتمهنیةمألوفة-٦
التعلمالذاتیوالمستمر-٧

طرق دعم الطالب (ذوى -
ودة القدرات المحد

والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

√

√

√
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مدي توافق الھیكل األكادیمي -
مع المستھدف من للبرنامج 

التعلیم

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع عدد سنوات 

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

اكتساب المستھدف من التعلیم:تقویم طالب لقیاس مدي -٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

على اجھزة حاسب آلى وذلك الحتواء معامل الكلیة 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 
وتعین الطالب على تطبیق الجانب العملى البحاثھم .

مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -
فرص التدریب للطالب:

ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر 
بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین

√

√

√

√

√
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المراجعة الداخلیة في مدي فاعلیة نظام -
تطویر البرنامج:

فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 
التعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات 

المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

عین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :المراج
تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 

ومخرجات التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٩-٢٠١٨العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:                     التاریخ:       /     /
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)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

مرحلة الماجستیر
التصمیم التعلیمي)(

16٢٠/ 15٢٠للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
تكنولوجیا التعلیمقسم: 

معلومات  أساسیة":

التصمیم التعلیمياسم البرنامج:-١

التعلیميالتصمیم التخصص:-٢

فصل دراسىعدد السنوات الدراسیة:-٣

) عملي ٤)   نظري + (٢(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
9عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -

%١٠٠معدل النجاح في البرنامج (٪):-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

√مزاید           ثابت        متناقص

√
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النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالفرقةاالمتحان النهائي:نتائج -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%9١٠٠االولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١٠٠ــــــــــــــــــــــــــالثانیة

مقبولجیدجید جداممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
التي اكتسبها في ممارسته التصمیم التعلیميقواعد وأسس تطبیق -١المرجعیة:المعاییر األكادیمیة - 

المهنیة.
واقتراححلواللها.الصعوبات التقنیة للتصمیمتحدید-٢
واستخدامالوسائاللتكنولوجیةالمناسبةمهارات البحث العلمیإتقان-٣

وأدوات البحث ومعالجة البیانات وتحلیلها وتفسیرها لتشخیص 
وعالج هذه التصمیم مجاالت المشكالت المرتبطة ب

فیممارستهالمهنیة.المشكالت
منخالاللعماللمهنیالمنظومي.عمل التصمیمالتواصلوقیادةفرق-٤
فیضوءالمعلوماتالمتاحة.التصمیمیةتنفید االرشادات -٥
الخاصة بمجاالت التصمیم مصادر المعلومات توظیف-٦

المتاحةبكفاءة.
المصمم مهنة التصرفبمایعكسااللتزامبالنزاهةوالمصداقیةوقواعد-٧

وتقباللمسائلةوالمحاسبة.التعلیم
.التصمیمفي مجال إدراكضرورةتنمیةذاتهواالنخراطفیالتعلمالمستمر-٨
التواصلبلغةعربیةسلیمةوبإحدىاللغاتاألجنبیة للتمكن من االطالع -٩

.علي الدوریات والمجالت األجنبیة
ونظریات علم النفس التعلیمي في عملیة التعلیم والتعلمتوظیف -١٠

یة.آلیاتاإلرشادوالتوجیهالتربویوالنفسیفیممارساتهالمهن

لتصمیم.النظریاتواألساسیاتوالمعارفالمتخصصةفیمجاال-١المعلومات والمفاھیم:-
لتصمیم التعلیمي.المبادئاألخالقیةوالقانونیةللممارسةالمهنیةفیمجاال-٢
لتصمیم التعلیمي مبادئوأساسیاتالجودةفیالممارسةالمهنیةفیمجاال-٣
من خالل التعلیمیة والحفاظ علیها علىالبیئةالتصمیم التعلیمیتأثیر -٤

قراءاته المتنوعة باللغة العربیة واألجنبیة.
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التي اكتسبها في ممارسته المهنیة.التصمیم التعلیمیقواعد وأسس -٥
بأنماطها المختلفة ونظم إدارتهامصادر المعلومات -٦
نظریاتاإلرشادالتربویوالنفسي.و 
طرق ومنهجیات البحث العلمى عند اعداده للبحوث فى مجال -٧

تخصصه.
الخاصة بالتصمیم التعلیمي.اقتراح االرشادات -١المھارات الذھنیة: ـ

بالتصمیم التعلیمي.القراءةالتحلیلیةلألبحاثوالمواضیعذاتالعالقة-٢
التصمیمیات التعلیمیة.تقییم-٣
التي تواجة التصمیم اقتراح تمارین تكنیكیة لتذلیل الصعوبات - ٤

فیضوءالمعلوماتالمتاحةالتعلیمی
لتعلبم.فیمجاالالتصمیم التعلیمیتطبیقمهارات-١المھارات المھنیة:-

للصعوبات المقترحة.التصمیمیةالتمارین واالرشادات كتابة-٢
ادارة صفات القیادة الناجحة ومهارة الذكاء االجتماعي في اكتساب-٣

.التصمیم التعلیميعمل فرق 
التصمیمیة.التمارین واالرشادات یقیم نتائج -٤
في إدارة مصادر المعلومات.المشاركة-٥
.ي والتوجیه النفسيأسس اإلرشاد التربو توظیف-٦

التواصاللفعالبأنواعهالمختلفة-١المھارات العامة:-
استخدامتكنولوجیاالمعلوماتبمایخدمتطویرالممارسةالمهنیة-٢
التقییمالذاتیوتحدیداحتیاجاتهالتعلمیةالشخصیة-٣
استخدامالمصادرالمختلفةللحصولعلىالمعلوماتوالمعارف-٤
العملفیفریقوٕادارةالوقت-٥
قیادةفریقفیسیاقاتمهنیةمألوفة-٦
التعلمالذاتیوالمستمر-٧

طرق دعم الطالب (ذوى -
ودة القدرات المحد

والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع عدد سنوات الخبرة 

√

√

√
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الكبیرة نسبیاً التعلیم
تنظیمیة ال توجد معوقات اداریة أو المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 
وتعین الطالب على تطبیق الجانب العملى البحاثھم .

مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -
فرص التدریب للطالب:

ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)
تصدر من خالل جمیع القوانین والقرارات التى 

بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین
مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -

تطویر البرنامج:
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 

لتعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات ا

√

√

√

√

√
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المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

المراجعین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :
تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 

ومخرجات التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-

تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-
العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٧-٢٠١٦العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

التوقیع:                     التاریخ:       /     /المسئول عن البرنامج:                       
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)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

مرحلة الماجستیر
التصمیم التعلیمي)(

17٢٠/ 16٢٠للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
تكنولوجیا التعلیمقسم: 

معلومات  أساسیة":

التصمیم التعلیمياسم البرنامج:-١

التعلیميالتصمیم التخصص:-٢

فصل دراسىعدد السنوات الدراسیة:-٣

) عملي ٢)   نظري + (٤(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
٤عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%٧٥معدل النجاح في البرنامج (٪):-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

مزاید           ثابت        متناقص √

√
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النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالفرقةاالمتحان النهائي:نتائج -
%ـ٢٥ـ١%٣٧٥االولى

ــــــــــــــــد ممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- جی
جدا

مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
التي اكتسبها في التصمیم التعلیميقواعد وأسس تطبیق -١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

ممارسته المهنیة.
واقتراححلواللها.الصعوبات التقنیة للتصمیمتحدید-٢
واستخدامالوسائاللتكنولوجیةالمناسبةمهارات البحث العلمیإتقان-٣

وأدوات البحث ومعالجة البیانات وتحلیلها وتفسیرها لتشخیص 
وعالج هذه التصمیم المشكالت المرتبطة بمجاالت 

فیممارستهالمهنیة.المشكالت
منخالاللعماللمهنیالمنظومي.عمل التصمیمالتواصلوقیادةفرق-٤
فیضوءالمعلوماتالمتاحة.تصمیمیةالتنفید االرشادات -٥
الخاصة بمجاالت التصمیم مصادر المعلومات توظیف-٦

المتاحةبكفاءة.
المصمم مهنة التصرفبمایعكسااللتزامبالنزاهةوالمصداقیةوقواعد-٧

وتقباللمسائلةوالمحاسبة.التعلیم
في مجال إدراكضرورةتنمیةذاتهواالنخراطفیالتعلمالمستمر-٨

.التصمیم
التواصلبلغةعربیةسلیمةوبإحدىاللغاتاألجنبیة للتمكن من االطالع -٩

.علي الدوریات والمجالت األجنبیة
توظیف نظریات علم النفس التعلیمي في عملیة التعلیم والتعلم-١٠
یة.آلیاتاإلرشادوالتوجیهالتربویوالنفسیفیممارساتهالمهنو

لتصمیم.النظریاتواألساسیاتوالمعارفالمتخصصةفیمجاال-١المعلومات والمفاھیم:-
لتصمیم التعلیمي.المبادئاألخالقیةوالقانونیةللممارسةالمهنیةفیمجاال-٢
لتصمیم التعلیمي مبادئوأساسیاتالجودةفیالممارسةالمهنیةفیمجاال-٣
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من خالل التعلیمیة والحفاظ علیها علىالبیئةالتصمیم التعلیمیتأثیر -٤
متنوعة باللغة العربیة واألجنبیة.قراءاته ال

التي اكتسبها في ممارسته المهنیة.التصمیم التعلیمیقواعد وأسس -٥
مصادر المعلومات بأنماطها المختلفة ونظم إدارتها-٦
نظریاتاإلرشادالتربویوالنفسي.و 
طرق ومنهجیات البحث العلمى عند اعداده للبحوث فى مجال -٧

تخصصه.
الخاصة بالتصمیم التعلیمي.اقتراح االرشادات -١المھارات الذھنیة: ـ

بالتصمیم التعلیمي.القراءةالتحلیلیةلألبحاثوالمواضیعذاتالعالقة-٢
التصمیمیات التعلیمیة.تقییم-٣
التي تواجة التصمیم اقتراح تمارین تكنیكیة لتذلیل الصعوبات - ٤

فیضوءالمعلوماتالمتاحةالتعلیمی
لتعلبم.فیمجاالالتصمیم التعلیمیتطبیقمهارات-١یة:المھارات المھن-

للصعوبات المقترحة.التصمیمیةالتمارین واالرشادات كتابة-٢
صفات القیادة الناجحة ومهارة الذكاء االجتماعي في اكتساب-٣

.التصمیم التعلیميعمل ادارة فرق 
التصمیمیة.التمارین واالرشادات یقیم نتائج -٤
في إدارة مصادر المعلومات.المشاركة-٥
.ي والتوجیه النفسيأسس اإلرشاد التربو توظیف-٦

التواصاللفعالبأنواعهالمختلفة-١المھارات العامة:-
استخدامتكنولوجیاالمعلوماتبمایخدمتطویرالممارسةالمهنیة-٢
التقییمالذاتیوتحدیداحتیاجاتهالتعلمیةالشخصیة-٣
استخدامالمصادرالمختلفةللحصولعلىالمعلوماتوالمعارف-٤
العملفیفریقوٕادارةالوقت-٥
قیادةفریقفیسیاقاتمهنیةمألوفة-٦
التعلمالذاتیوالمستمر-٧

طرق دعم الطالب (ذوى -
القدرات المحدودة 

والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

المراجعة الدوریة نظام -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

√

√

√
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مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع عدد سنوات لتنوع 

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 

العملى البحاثھم .وتعین الطالب على تطبیق الجانب 
مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -

فرص التدریب للطالب:
ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)
تصدر من خالل جمیع القوانین والقرارات التى 

بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین

√

√

√

√

√
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مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -
تطویر البرنامج:

فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 
لتعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات ا

المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

المراجعین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :
تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 

ومخرجات التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٨-٢٠١٧العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

التوقیع:                     التاریخ:       /     /المسئول عن البرنامج:                       
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)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

مرحلة الماجستیر
التصمیم التعلیمي)(

١٨٢٠/ ١٧٢٠للعام األكادیمي 
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
تكنولوجیا التعلیمقسم: 

معلومات  أساسیة":

التصمیم التعلیمياسم البرنامج:-١

التعلیميالتصمیم التخصص:-٢

فصل دراسىعدد السنوات الدراسیة:-٣

) عملي 2)   نظري + (4(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
8عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -

%87معدل النجاح في البرنامج (٪):-
اتجــاه االلتحــاق بالبرنــامج (منســوبة إلــي األعــداد -

سنوات)٣الملتحقة بالبرنامج خالل آخر 
مزاید           ثابت        متناقص

النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالفرقة

√

√
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13%1%787االولىاالمتحان النهائي:نتائج -

ــــــــــــــــد ممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- جی
جدا

مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى

المعاییر األكادیمیة:-٨
التي اكتسبها في ممارسته التصمیم التعلیميقواعد وأسس تطبیق -١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

المهنیة.
واقتراححلواللها.الصعوبات التقنیة للتصمیمتحدید-٢
واستخدامالوسائاللتكنولوجیةالمناسبةمهارات البحث العلمیإتقان-٣

وأدوات البحث ومعالجة البیانات وتحلیلها وتفسیرها لتشخیص 
وعالج هذه التصمیم المشكالت المرتبطة بمجاالت 

فیممارستهالمهنیة.المشكالت
منخالاللعماللمهنیالمنظومي.عمل التصمیمالتواصلوقیادةفرق-٤
فیضوءالمعلوماتالمتاحة.التصمیمیةتنفید االرشادات -٥
الخاصة بمجاالت التصمیم مصادر المعلومات توظیف-٦

المتاحةبكفاءة.
المصمم مهنة التصرفبمایعكسااللتزامبالنزاهةوالمصداقیةوقواعد-٧

وتقباللمسائلةوالمحاسبة.التعلیم
.التصمیمفي مجال إدراكضرورةتنمیةذاتهواالنخراطفیالتعلمالمستمر-٨
التواصلبلغةعربیةسلیمةوبإحدىاللغاتاألجنبیة للتمكن من االطالع علي -٩
.لدوریات والمجالت األجنبیةا

وتوظیف نظریات علم النفس التعلیمي في عملیة التعلیم والتعلم-١٠
یة.آلیاتاإلرشادوالتوجیهالتربویوالنفسیفیممارساتهالمهن

لتصمیم.النظریاتواألساسیاتوالمعارفالمتخصصةفیمجاال-١المعلومات والمفاھیم:-
لتصمیم التعلیمي.المبادئاألخالقیةوالقانونیةللممارسةالمهنیةفیمجاال-٢
لتصمیم التعلیمي مبادئوأساسیاتالجودةفیالممارسةالمهنیةفیمجاال-٣
من خالل التعلیمیة والحفاظ علیها علىالبیئةالتصمیم التعلیمیتأثیر -٤

قراءاته المتنوعة باللغة العربیة واألجنبیة.
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التي اكتسبها في ممارسته المهنیة.یم التعلیمیالتصمقواعد وأسس -٥
مصادر المعلومات بأنماطها المختلفة ونظم إدارتها-٦
نظریاتاإلرشادالتربویوالنفسي.و 
طرق ومنهجیات البحث العلمى عند اعداده للبحوث فى مجال -٧

تخصصه.
الخاصة بالتصمیم التعلیمي.اقتراح االرشادات -١المھارات الذھنیة: ـ

بالتصمیم التعلیمي.القراءةالتحلیلیةلألبحاثوالمواضیعذاتالعالقة-٢
التصمیمیات التعلیمیة.تقییم-٣
التي تواجة التصمیم اقتراح تمارین تكنیكیة لتذلیل الصعوبات - ٤

فیضوءالمعلوماتالمتاحةالتعلیمی
لتعلبم.فیمجاالالتصمیم التعلیمیتطبیقمهارات-١المھارات المھنیة:-

للصعوبات المقترحة.التصمیمیةالتمارین واالرشادات كتابة-٢
ادارة صفات القیادة الناجحة ومهارة الذكاء االجتماعي في اكتساب-٣

.التصمیم التعلیميعمل فرق 
التصمیمیة.التمارین واالرشادات یقیم نتائج -٤
في إدارة مصادر المعلومات.المشاركة-٥
.ه النفسيي والتوجیأسس اإلرشاد التربو توظیف-٦

التواصاللفعالبأنواعهالمختلفة-١المھارات العامة:-
استخدامتكنولوجیاالمعلوماتبمایخدمتطویرالممارسةالمهنیة-٢
التقییمالذاتیوتحدیداحتیاجاتهالتعلمیةالشخصیة-٣
استخدامالمصادرالمختلفةللحصولعلىالمعلوماتوالمعارف-٤
العملفیفریقوٕادارةالوقت-٥
قیادةفریقفیسیاقاتمهنیةمألوفة-٦
التعلمالذاتیوالمستمر-٧

طرق دعم الطالب (ذوى -
القدرات المحدودة 

والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع عدد سنوات الخبرة 

√

√

√
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الكبیرة نسبیاً التعلیم
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة داریة والتنظیمیةالمعوقات اإل-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 
وتعین الطالب على تطبیق الجانب العملى البحاثھم .

مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -
فرص التدریب للطالب:

ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)
تصدر من خالل جمیع القوانین والقرارات التى 

بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین
مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -

تطویر البرنامج:
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 

لتعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات ا

√

√

√

√

√
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المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

المراجعین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :
تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 

ومخرجات التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-

تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-
العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٩-٢٠١٨العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

التوقیع:                     التاریخ:       /     /المسئول عن البرنامج:                       
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)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

الدكتوراهمرحلة 
التصمیم التعلیمي)(

16٢٠/ 15٢٠للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
تكنولوجیا التعلیمقسم: 

معلومات  أساسیة":

التصمیم التعلیمياسم البرنامج:-١

التعلیميالتصمیم التخصص:-٢

فصل دراسىعدد السنوات الدراسیة:-٣

) عملي ٤)   نظري + (٢(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
ــــــــــــــــــــــــــعدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
ــــــــــــــــــــــــــمعدل النجاح في البرنامج (٪):-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

مزاید           ثابت        متناقص √

√
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النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالفرقةنتائج االمتحان النهائي:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١٠٠ــــــــــــــــــــــــــاالولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١٠٠ـــــــــــــــــــــــــالثانیة

ــــــــــــــــد ممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- جی
جدا

مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
التي اكتسبها في التصمیم التعلیميقواعد وأسس تطبیق -١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

ممارسته المهنیة.
واقتراححلواللها.الصعوبات التقنیة للتصمیمتحدید-٢
واستخدامالوسائاللتكنولوجیةالمناسبةمهارات البحث العلمیإتقان-٣

وأدوات البحث ومعالجة البیانات وتحلیلها وتفسیرها لتشخیص 
وعالج هذه التصمیم المشكالت المرتبطة بمجاالت 

فیممارستهالمهنیة.المشكالت
منخالاللعماللمهنیالمنظومي.عمل التصمیمالتواصلوقیادةفرق-٤
تاحة.فیضوءالمعلوماتالمالتصمیمیةتنفید االرشادات -٥
الخاصة بمجاالت التصمیم مصادر المعلومات توظیف-٦

المتاحةبكفاءة.
المصمم مهنة التصرفبمایعكسااللتزامبالنزاهةوالمصداقیةوقواعد-٧

وتقباللمسائلةوالمحاسبة.التعلیم
في مجال إدراكضرورةتنمیةذاتهواالنخراطفیالتعلمالمستمر-٨

.التصمیم
التواصلبلغةعربیةسلیمةوبإحدىاللغاتاألجنبیة للتمكن من االطالع -٩

.علي الدوریات والمجالت األجنبیة
توظیف نظریات علم النفس التعلیمي في عملیة التعلیم والتعلم-١٠
یة.آلیاتاإلرشادوالتوجیهالتربویوالنفسیفیممارساتهالمهنو

لتصمیم.النظریاتواألساسیاتوالمعارفالمتخصصةفیمجاال-١المعلومات والمفاھیم:-
لتصمیم التعلیمي.المبادئاألخالقیةوالقانونیةللممارسةالمهنیةفیمجاال-٢
لتصمیم التعلیمي مبادئوأساسیاتالجودةفیالممارسةالمهنیةفیمجاال-٣
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من خالل التعلیمیة والحفاظ علیها علىالبیئةالتصمیم التعلیمیتأثیر -٤
متنوعة باللغة العربیة واألجنبیة.قراءاته ال

التي اكتسبها في ممارسته المهنیة.التصمیم التعلیمیقواعد وأسس -٥
مصادر المعلومات بأنماطها المختلفة ونظم إدارتها-٦
نظریاتاإلرشادالتربویوالنفسي.و 
طرق ومنهجیات البحث العلمى عند اعداده للبحوث فى مجال -٧

تخصصه.
الخاصة بالتصمیم التعلیمي.اقتراح االرشادات -١المھارات الذھنیة: ـ

بالتصمیم التعلیمي.القراءةالتحلیلیةلألبحاثوالمواضیعذاتالعالقة-٢
التصمیمیات التعلیمیة.تقییم-٣
التي تواجة التصمیم اقتراح تمارین تكنیكیة لتذلیل الصعوبات - ٤

فیضوءالمعلوماتالمتاحةالتعلیمی
لتعلبم.فیمجاالالتصمیم التعلیمیتطبیقمهارات-١یة:المھارات المھن-

للصعوبات المقترحة.التصمیمیةالتمارین واالرشادات كتابة-٢
صفات القیادة الناجحة ومهارة الذكاء االجتماعي في اكتساب-٣

.التصمیم التعلیميعمل ادارة فرق 
التصمیمیة.التمارین واالرشادات یقیم نتائج -٤
في إدارة مصادر المعلومات.المشاركة-٥
.ي والتوجیه النفسيأسس اإلرشاد التربو توظیف-٦

التواصاللفعالبأنواعهالمختلفة-١المھارات العامة:-
استخدامتكنولوجیاالمعلوماتبمایخدمتطویرالممارسةالمهنیة-٢
التقییمالذاتیوتحدیداحتیاجاتهالتعلمیةالشخصیة-٣
استخدامالمصادرالمختلفةللحصولعلىالمعلوماتوالمعارف-٤
العملفیفریقوٕادارةالوقت-٥
قیادةفریقفیسیاقاتمهنیةمألوفة-٦
التعلمالذاتیوالمستمر-٧

طرق دعم الطالب (ذوى -
القدرات المحدودة 

والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

المراجعة الدوریة نظام -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

√

√

√
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مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع عدد سنوات لتنوع 

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 

العملى البحاثھم .وتعین الطالب على تطبیق الجانب 
مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -

فرص التدریب للطالب:
ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)
تصدر من خالل جمیع القوانین والقرارات التى 

بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین

√

√

√

√

√
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مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -
تطویر البرنامج:

فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 
لتعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات ا

المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

المراجعین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :
تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 

ومخرجات التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٧-٢٠١٦العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

التوقیع:                     التاریخ:       /     /المسئول عن البرنامج:                       
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)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

الدكتوراهمرحلة 
التصمیم التعلیمي)(

17٢٠/ 16٢٠للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
تكنولوجیا التعلیمقسم: 

معلومات  أساسیة":

التصمیم التعلیمياسم البرنامج:-١

التعلیميالتصمیم التخصص:-٢

فصل دراسىعدد السنوات الدراسیة:-٣

) عملي ٤)   نظري + (٢(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
١عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%١٠٠معدل النجاح في البرنامج (٪):-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

مزاید           ثابت        متناقص √

√
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النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالفرقةاالمتحان النهائي:نتائج -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١١٠٠االولى

ــــــــــــــــد ممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- جی
جدا

مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
التي اكتسبها في التصمیم التعلیميقواعد وأسس تطبیق -١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

ممارسته المهنیة.
واقتراححلواللها.التقنیة للتصمیمالصعوباتتحدید-٢
واستخدامالوسائاللتكنولوجیةالمناسبةمهارات البحث العلمیإتقان-٣

وأدوات البحث ومعالجة البیانات وتحلیلها وتفسیرها لتشخیص 
وعالج هذه التصمیم المشكالت المرتبطة بمجاالت 

فیممارستهالمهنیة.المشكالت
لمهنیالمنظومي.منخالاللعمالعمل التصمیمالتواصلوقیادةفرق-٤
فیضوءالمعلوماتالمتاحة.التصمیمیةتنفید االرشادات -٥
الخاصة بمجاالت التصمیم مصادر المعلومات توظیف-٦

المتاحةبكفاءة.
المصمم مهنة التصرفبمایعكسااللتزامبالنزاهةوالمصداقیةوقواعد-٧

وتقباللمسائلةوالمحاسبة.التعلیم
في مجال إدراكضرورةتنمیةذاتهواالنخراطفیالتعلمالمستمر-٨

.التصمیم
التواصلبلغةعربیةسلیمةوبإحدىاللغاتاألجنبیة للتمكن من االطالع -٩

.علي الدوریات والمجالت األجنبیة
توظیف نظریات علم النفس التعلیمي في عملیة التعلیم والتعلم-١٠
یة.آلیاتاإلرشادوالتوجیهالتربویوالنفسیفیممارساتهالمهنو

لتصمیم.النظریاتواألساسیاتوالمعارفالمتخصصةفیمجاال-١المعلومات والمفاھیم:-
لتصمیم التعلیمي.المبادئاألخالقیةوالقانونیةللممارسةالمهنیةفیمجاال-٢
لتصمیم التعلیمي مبادئوأساسیاتالجودةفیالممارسةالمهنیةفیمجاال-٣
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من خالل التعلیمیة والحفاظ علیها علىالبیئةالتصمیم التعلیمیتأثیر -٤
متنوعة باللغة العربیة واألجنبیة.قراءاته ال

التي اكتسبها في ممارسته المهنیة.التصمیم التعلیمیقواعد وأسس -٥
مصادر المعلومات بأنماطها المختلفة ونظم إدارتها-٦
نظریاتاإلرشادالتربویوالنفسي.و 
طرق ومنهجیات البحث العلمى عند اعداده للبحوث فى مجال -٧

تخصصه.
الخاصة بالتصمیم التعلیمي.اقتراح االرشادات -١المھارات الذھنیة: ـ

بالتصمیم التعلیمي.القراءةالتحلیلیةلألبحاثوالمواضیعذاتالعالقة-٢
التصمیمیات التعلیمیة.تقییم-٣
التي تواجة التصمیم اقتراح تمارین تكنیكیة لتذلیل الصعوبات - ٤

فیضوءالمعلوماتالمتاحةالتعلیمی
لتعلبم.فیمجاالالتصمیم التعلیمیتطبیقمهارات-١یة:المھارات المھن-

للصعوبات المقترحة.التصمیمیةالتمارین واالرشادات كتابة-٢
صفات القیادة الناجحة ومهارة الذكاء االجتماعي في اكتساب-٣

.التصمیم التعلیميعمل ادارة فرق 
التصمیمیة.التمارین واالرشادات یقیم نتائج -٤
في إدارة مصادر المعلومات.المشاركة-٥
.ي والتوجیه النفسيأسس اإلرشاد التربو توظیف-٦

التواصاللفعالبأنواعهالمختلفة-١المھارات العامة:-
استخدامتكنولوجیاالمعلوماتبمایخدمتطویرالممارسةالمهنیة-٢
التقییمالذاتیوتحدیداحتیاجاتهالتعلمیةالشخصیة-٣
استخدامالمصادرالمختلفةللحصولعلىالمعلوماتوالمعارف-٤
العملفیفریقوٕادارةالوقت-٥
قیادةفریقفیسیاقاتمهنیةمألوفة-٦
التعلمالذاتیوالمستمر-٧

طرق دعم الطالب (ذوى -
القدرات المحدودة 

والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

المراجعة الدوریة نظام -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

√

√

√
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مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع عدد سنوات لتنوع 

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 

العملى البحاثھم .وتعین الطالب على تطبیق الجانب 
مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -

فرص التدریب للطالب:
ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)
تصدر من خالل جمیع القوانین والقرارات التى 

بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین

√

√

√

√

√
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مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -
تطویر البرنامج:

فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 
لتعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات ا

المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

المراجعین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :
تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 

ومخرجات التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٨-٢٠١٧العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

التوقیع:                     التاریخ:       /     /المسئول عن البرنامج:                       
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)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

الدكتوراهمرحلة 
التصمیم التعلیمي)(
جامعة: المنیا١٨٢٠/ ١٧٢٠للعام األكادیمي  

جامعة: المنیا               
كلیة : التربیة النوعیة

تكنولوجیا التعلیمقسم: 
معلومات  أساسیة":

التصمیم التعلیمياسم البرنامج:-١

التصمیم التعلیميالتخصص:-٢

فصل دراسىعدد السنوات الدراسیة:-٣

) عملي ٤)   نظري + (٢(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
٨عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%١٠٠معدل النجاح في البرنامج (٪):-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

مزاید           ثابت        متناقص √

√
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النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالفرقةنتائج االمتحان النهائي:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%٨١٠٠االولى

ــــــــــــــــد ممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- جی
جدا

مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
التي اكتسبها في التعلیميالتصمیم قواعد وأسس تطبیق -١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

ممارسته المهنیة.
واقتراححلواللها.الصعوبات التقنیة للتصمیمتحدید-٢
واستخدامالوسائاللتكنولوجیةالمناسبةمهارات البحث العلمیإتقان-٣

وأدوات البحث ومعالجة البیانات وتحلیلها وتفسیرها لتشخیص 
وعالج هذه التصمیم المشكالت المرتبطة بمجاالت 

ممارستهالمهنیة.فیالمشكالت
منخالاللعماللمهنیالمنظومي.عمل التصمیمالتواصلوقیادةفرق-٤
فیضوءالمعلوماتالمتاحة.التصمیمیةتنفید االرشادات -٥
الخاصة بمجاالت التصمیم مصادر المعلومات توظیف-٦

المتاحةبكفاءة.
المصمم مهنة التصرفبمایعكسااللتزامبالنزاهةوالمصداقیةوقواعد-٧

وتقباللمسائلةوالمحاسبة.التعلیم
في مجال إدراكضرورةتنمیةذاتهواالنخراطفیالتعلمالمستمر-٨

.التصمیم
التواصلبلغةعربیةسلیمةوبإحدىاللغاتاألجنبیة للتمكن من االطالع -٩

.علي الدوریات والمجالت األجنبیة
توظیف نظریات علم النفس التعلیمي في عملیة التعلیم والتعلم-١٠
یة.آلیاتاإلرشادوالتوجیهالتربویوالنفسیفیممارساتهالمهنو

لتصمیم.النظریاتواألساسیاتوالمعارفالمتخصصةفیمجاال-١المعلومات والمفاھیم:-
لتصمیم التعلیمي.المبادئاألخالقیةوالقانونیةللممارسةالمهنیةفیمجاال-٢
لتصمیم التعلیمي مبادئوأساسیاتالجودةفیالممارسةالمهنیةفیمجاال-٣
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من خالل التعلیمیة والحفاظ علیها علىالبیئةالتصمیم التعلیمیتأثیر -٤
قراءاته المتنوعة باللغة العربیة واألجنبیة.

التي اكتسبها في ممارسته المهنیة.التصمیم التعلیمیقواعد وأسس -٥
مصادر المعلومات بأنماطها المختلفة ونظم إدارتها-٦
تربویوالنفسي.نظریاتاإلرشادالو 
طرق ومنهجیات البحث العلمى عند اعداده للبحوث فى مجال -٧

تخصصه.
الخاصة بالتصمیم التعلیمي.اقتراح االرشادات -١المھارات الذھنیة: ـ

بالتصمیم التعلیمي.القراءةالتحلیلیةلألبحاثوالمواضیعذاتالعالقة-٢
التصمیمیات التعلیمیة.تقییم-٣
التي تواجة التصمیم اقتراح تمارین تكنیكیة لتذلیل الصعوبات - ٤

فیضوءالمعلوماتالمتاحةالتعلیمی
لتعلبم.فیمجاالالتصمیم التعلیمیتطبیقمهارات-١المھارات المھنیة:-

للصعوبات المقترحة.التصمیمیةالتمارین واالرشادات كتابة-٢
صفات القیادة الناجحة ومهارة الذكاء االجتماعي في اكتساب-٣

.التصمیم التعلیميعمل ادارة فرق 
التصمیمیة.التمارین واالرشادات یقیم نتائج -٤
في إدارة مصادر المعلومات.المشاركة-٥
.ي والتوجیه النفسيأسس اإلرشاد التربو توظیف-٦

التواصاللفعالبأنواعهالمختلفة-١المھارات العامة:-
استخدامتكنولوجیاالمعلوماتبمایخدمتطویرالممارسةالمهنیة-٢
التقییمالذاتیوتحدیداحتیاجاتهالتعلمیةالشخصیة-٣
استخدامالمصادرالمختلفةللحصولعلىالمعلوماتوالمعارف-٤
العملفیفریقوٕادارةالوقت-٥
قیادةفریقفیسیاقاتمهنیةمألوفة-٦
التعلمالذاتیوالمستمر-٧

طرق دعم الطالب (ذوى -
ودة القدرات المحد

والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

√

√

√
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مدي توافق الھیكل األكادیمي -
مع المستھدف من للبرنامج 

التعلیم

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع عدد سنوات 

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

اكتساب المستھدف من التعلیم:تقویم طالب لقیاس مدي -٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

على اجھزة حاسب آلى وذلك الحتواء معامل الكلیة 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 
وتعین الطالب على تطبیق الجانب العملى البحاثھم .

مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -
فرص التدریب للطالب:

ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر 
بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین

√

√

√

√

√



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

المراجعة الداخلیة في مدي فاعلیة نظام -
تطویر البرنامج:

فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 
التعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات 

المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

عین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :المراج
تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 

ومخرجات التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٩-٢٠١٨العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:                     التاریخ:       /     /



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٥/٢٠١٦دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
اللغة العربیة وأدابهاالكودىورمزةالمقرراسم- ١
جمیع التخصصاتالتخصص- ٢
الفرقة األولى ـ دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(       المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
(خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء مـــن االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةتمعلوما–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد- 

بالمقرر
اللذینالطالبعدد- 

االمتحانأدوا
راسبناجحعدداالمتحاننتیجة- 

%المئویةالنسبة- 
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

علیها

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠



: المقرریستدر -٢
تـــــمالتـــــىالموضـــــوعات- 

تدریسها
تقدیم المعرفة الخاصة باللغة العربیة 

تقدیم تعریف بالتراث والثقافة العربیة 

التعبیر والعالمات الترقیمیة 

كتابة الفقرة 

كتابة المقال 

رسم الهمزة في أول الكلمة وآخرها 

صفات األلفاظ واختیارها واستعمالها 

ألدب العربي الدراسة العلمیة ل

فن الخطابة 

دراسة األسالیب 

دراسة المؤكدات 

دراسة العدد 

همزة القطع والوصل

ما یستجد من موضوعات

مـــنتدریســـهتـــملمـــا%- 
ـــــــــــــوى األساســـــــــــــيالمحت

المقرر

١٠٠%

ـــــــزاممـــــــدى-  ـــــــائمینالت الق
ــــــــــــــدریس ــــــــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠



االمتحــــانتغطیــــةدىمــــ- 
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

الذاتيالتعلیم نظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب- 
التعلیم المباشرالحوار ومناقشة 

شفويتحریرياختبار الطالبتقویمطریقة- 

أعمال سنةفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات-٣

:التدریس
.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع- 
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
الطــــــالبتقــــــویمنتیجــــــة-٥

لمقرر
%

تحســــــــــــــــینمقترحــــــــــــــــات-٦
المقرر

ع.١ تبیانتوزی ررعنالطالبرضاءاس ىالمق المحاضرةف
االخیرة

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات-٧
إن( الخارجیین

)وجدت

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مــــــــــنذهتنفیـــــــــتـــــــــممـــــــــا-٨
فــــيالتطــــویرمقترحــــات

السابقالعام

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا-٩
هــــــــيمــــــــا( مقترحــــــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣























:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
مجاالت

توقیتالتطویرتوصیفالتطویر
التنفیذعنالمسئولالتطویر

ویر تط
وى محت

المقرر

استاذ المقررالمقرراستاذ ة الفروق الفردیةامراع

طرقتطویر
تدریس
المقرر

ة اتمناقش وابطاخالقی ةوض الدراس
الطالبمعواالمتحانات

استاذ المقرراستاذ المقرر

تقویمتطویر
المقرر

البتشجیع ىالط یمعل رةتقی المحاض
بانتظامالتدریس وطریقة

استاذ المقرراستاذ المقرر

یحتصحخاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداء

استاذ المقرراستاذ المقرر

تنفیذتطویر
المقرر

ع یفتوزی ررتوص ىالمق البعل الط
األولىالمحاضرةفى

استاذ المقرراستاذ المقرر

فىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرة

استاذ المقرراستاذ المقرر

عنالطالبرضاءاستبیانتوزیع
خیرةاالالمحاضرةفىالمقرر

استاذ المقرراستاذ المقرر

وحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمان

استاذ المقرراستاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
علم النفس التعلیميالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٢(       المعتمدةالساعات/الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
اللذینالطالبددع-

االمتحانأدوا
راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

نظرىالالمحتوىأوال

التعلم: معناه وشروطه والفرق بینه وبین التربیة والتعلیم.

.لنظریات التعلم في جمیع المدارسمقدمة

سكنر) وتطبیقاتها في المجال ،جاثريظریات التعلم السلوكیة (ثورندیك،ن
التعلیمي.

تولمان) وتطبیقاتها في المجال التعلیمي.ریات التعلم المعرفیة (الجشطالت،نظ

ریات التعلم االجتماعیة (باندورا) وتطبیقاتها في المجال التعلیمي.نظ

.نظریات التعلم البنائیة (بیاجیة) وتطبیقاتها في المجال التعلیمي

برونر) وتطبیقاتها في المجال التعلیمي.نظریات التعلم الحدیثة (جانییه،

.انتقال أثر التعلم

.ما یستجد من موضوعات

المحتوى العلمي



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

المناظرةنظریةمحاضرات
تعلم تعاونيمناقشة ال







 





شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

تاحـــــــةالماإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعــــنالطـــــالبرضــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
لىاالو 

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
ىاالول

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢













الطالب
التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣

بانتظام
مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩

هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتبكرةالمالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
مجاالت

التطویر
توصیف

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتویرتطال

ویر تط
وى محت

المقرر

ة  مراع
روق  الف

الفردیة

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرر

طرقتطویر
تدریس
المقرر

ة مناقش
ات اخالقی
وابط وض
ة الدراس

متحاناتواال
الطالبمع

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرر

تطویر
تقویم

المقرر

جیعت ش
علىالطالب
یم تقی

رة المحاض
ة وطریق
دریس الت

بانتظام

جیعت البش الط
ى یمعل تقی

وطریقةالمحاضرة
بانتظامالتدریس

استاذ المقرر

تغذیةتقدیم
منراجعة

لخال
تصحیح

االداء

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرر

تنفیذتطویر
المقرر

ع توزی
یف توص

علىالمقرر
الب ىالط ف

رة المحاض
األولى

ع یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرر

مناقشھ
توصیف
المقرر
فىشفھیا

فتوصیمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرر



المحاضرة
األولى
توزیع

استبیان
رضاء

عنالطالب
فىالمقرر

المحاضرة
االخیرة

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقرر

تقریرملء
المقرر

الىوتسلیمھ
ضمانوحدة

الجودة
بالكلیة

المقررتقریرملء
وحدةلىاوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر فى تطبیقات مادة التخصصالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٢(       المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

لمقررباالملتحقین
٣٩

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٣٩

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٣٠
٩

٢٦،٢

٢٠٥٣،٨٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىالأو

مناقشـــة الطـــالب حـــول أهـــداف مشـــروع –توقعـــات الطـــالب حـــول مشـــروع التخـــرج 
التخرج.

.مناقشة الطالب في طریقة اختیار مشروع التخرج

.تحدید استراتیجیة العمل–تشكیل فریق المشروع 

.تحدید موضوع المشروع كل مجموعة–مناقشة المشروعات 

اســناد المراجــع للطــالب للقــراءة عــن –علــي حــدة عمــل دراســة جــدوي لكــل مشــروع 
.المشروع

.وضع جدول زمني لذلك–مناقشة الطالب في الطرق الالزمة لبناء المشروع 

.تنفیذ المشروعات وفق الجدول الزمني

.متابعة ما تم تنفیذه بشكل دوري

.شرح نظري لطریقة بناء وكتابة المشروع وٕاعداد التقریر

.رض الطالب لما تم انجازهمناقشة مفتوحة لع

.التقییم المبدئي للمشروعات وتعدیلها–عرض مبدئي لمخرجات المشروع 

.تسلیم المشروع النهائيـعرض نهائي للمشروع 

وما یستجد من موضوعات

%١٠٠تدریســــــهتــــــملمــــــا%-



المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن
المقرراألساسي

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

االمتحـانتغطیـةمدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عصف ذهنينظریةمحاضرات
تعاوني تعلم مناقشة

شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

، معامل كمبیوتر.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعــــنالطـــــالبرضــــاءاســـــتبیانیــــعتوز .١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

























المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيبالطالاراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
مجاالت

التطویر
توصیف

التنفیذعنسئولالمالتطویرتوقیتویرتطال

ویر تط
وى محت

المقرر

ة  مراع
روق  الف

الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
تدریس
المقرر

ة مناقش
ات اخالقی
وابط وض
ة الدراس

واالمتحانات
الطالبمع

استاذ المقرراثناء التدریس

تطویر
تقویم

المقرر

جیعت ش
علىالطالب
یم تقی

رة المحاض

استاذ المقرراثناء التدریس



ة وطریق
دریسالت

بانتظام
تغذیةتقدیم

منراجعة
خالل

تصحیح
االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع توزی
یف توص

علىالمقرر
الب ىالط ف

رة المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

مناقشھ
توصیف
المقرر
فىشفھیا

المحاضرة
ىاألول

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توزیع
استبیان

رضاء
عنالطالب
فىالمقرر

المحاضرة
االخیرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

تقریرملء
المقرر

الىوتسلیمھ
ضمانوحدة

الجودة
بالكلیة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
٢مقرر  فى التخصص الكودىورمزةالمقرراسم-١

التصمیم التعلیميالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٣(      المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٣٩

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٣٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٣٠
٩

٣٦٫٨

٠٢٦٫٦٣٦٫٦



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىوىالمحتأوال

الحاسب اآللى :

نشأة الحاسب اآللى.-
مكونات الحاسب اآللى.-
أنظمة الحاسب اآللى.-

مجاالت تكنولوجیا التعلیم:

التصمیم.-
مجاالت تكنولوجیا التعلیم:

.اإلنتاج-
مجاالت تكنولوجیا التعلیم:

.االستخدام-
مجاالت تكنولوجیا التعلیم:

.اإلدارة-
م:مجاالت تكنولوجیا التعلی

.التقویم-
استخدام الحاسب فى المجاالت المختلفة: 

الحیاة والتسوق.–إدارة –تعلیم 

ما یستجد من موضوعات



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

االمتحـانتغطیـةمدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عصف ذهنينظریةمحاضرات
للمجموعات الكبیرة تعلم تعاونيمناقشة

شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

، معامل كمبیوتر.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعــــنالطـــــالبرضــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢

























بالكلیةالجودة
المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣

االولى
مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةةالنتیجإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( حــــاتمقتر 

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
مجاالت

التطویر
توصیف

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتویرتطال

ویر تط
وى محت

ررالمق

ة  مراع
روق  الف

الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
تدریس
المقرر

ة مناقش
ات اخالقی
وابط وض
ة الدراس

واالمتحانات
الطالبمع

استاذ المقرراثناء التدریس

تطویر
تقویم

المقرر

جیعت ش
علىالطالب
یم تقی

رة المحاض

المقرراستاذاثناء التدریس



ة وطریق
دریس الت

بانتظام
تغذیةتقدیم

منراجعة
خالل

تصحیح
االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع توزی
یف توص

علىالمقرر
الب ىالط ف

رة المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

مناقشھ
توصیف
المقرر
فىشفھیا

المحاضرة
األولى

راستاذ المقربدایة العام الدراسى

توزیع
استبیان

رضاء
عنالطالب
فىالمقرر

المحاضرة
االخیرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

تقریرملء
المقرر

الىوتسلیمھ
ضمانوحدة

الجودة
بالكلیة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر اختیارىالكودىورمزةالمقرراسم-١

التصمیم التعلیميالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٣(      المعتمدةساعاتال/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
اللذینلطالباعدد-

االمتحانأدوا
راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

التصمیم التعلیمي: مدخل إلى التصمیم التعلیمي

التصمیم التعلیمي: أسس التصمیم التعلیمي 
مراحل التصمیم التعلیمي: مرحلة التحلیل (تحلیل االحتیاجات 
التعلیمیة، تحلیل المحتوى، تحلیل خصائص المتعلمین، تحلیل 

مھمة التعلم)
األھداف مراحل التصمیم التعلیمي: مرحلة التصمیم (وضع 

التعلیمیة، بناء االختبار، تحدید استراتیجیة التعلیم، اختیار 
مصادر التعلم أو تصمیمھا)

مراحل التصمیم التعلیمي: مرحلة التطویر (اإلنتاج)
مراحل التصمیم التعلیمي: مرحلة االستخدام

مراحل التصمیم التعلیمي: مرحلة التقویم
ما یستجد من موضوعات

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥





المقرر
االمتحـانتغطیـةمدى-

المقررلموضوعات
 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
موالتعل

عصف ذهنينظریةمحاضرات
تعلم تعاونيمناقشة

شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

، معامل كمبیوتر.عرضهزةبأجالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةریةاداقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعــــنالطـــــالبرضــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى























مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
مجاالت

التطویر
توصیف

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتویرتطال

ویر تط
وى محت

المقرر

ة  مراع
روق  الف

الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
تدریس
المقرر

ة مناقش
ات اخالقی
وابط وض
ة الدراس

واالمتحانات
الطالبمع

استاذ المقرراء التدریساثن

تطویر
تقویم

المقرر

جیعت ش
علىالطالب
یم تقی

رة المحاض
ة وطریق
دریس الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

تغذیةتقدیم
منراجعة

استاذ المقرراثناء التدریس



خالل
تصحیح

االداء
تنفیذتطویر
المقرر

ع توزی
یف توص

علىالمقرر
الب ىالط ف

رة المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

مناقشھ
توصیف
المقرر
فىشفھیا

المحاضرة
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر فى التخصص باللغة اإلنجلیزیةالكودىورمزةالمقرراسم-١

التصمیم التعلیميالتخصص-٢

اصـ دبلوم خاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٣(       المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررتحقینالمل
٣٩

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٣٩

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٢٨
١١

١٨

٧،١٤٦،٤٢٨،٥



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

ریسهاتدتم

النظرىالمحتوىأوال

مقدمة فى توظیف البرامج المختلفة فى التخصص " باللغة 
اإلنجلیزیة".

.Adobe InDesignبرنامج  -
.Adobe photpshopبرنامج -
.Manga studioبرنامج -

قراءة ودراسة مقاالت متنوعة فى مجال تكنولوجیا التعلیم.

إلنجلیزیة.قراءات فى مختلف فروع التخصص باللغة ا

التدریب على مھارات االستماع فى مجال التخصص باللغة 
اإلنجلیزیة.

التدریب على مھارات التعامل مع واجھات البرامج المختلفة 
باللغةاإلنجلیزیة. 

التدریب على اللھجة األمریكیة فى الجزء السماعى فى مجال 
التخصص نظرا التساع نطاق الثقافة األمریكیة فى مجال 

ولوجیا التعلیم.تكن

التدریب على قراءة وترجمة مقاالت فى كافة فروع التخصص 
باللغة اإلنجلیزیة.

التعرف عل جدید المصطلحات فى مجال تكنولوجیا التعلیم 
باللغة اإلنجلیزیة.

ما یستجد من موضوعات.



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینمالتـــزامـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عصف ذهنينظریةمحاضرات
تعلم تعاوني للمجموعات الكبیرةشةمناق

شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

























وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعــــنالطـــــالبرضــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةقیــیمتعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
مجاالت

التطویر
توصیف

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتویرتطال

ویر ة تط استاذ المقرربدایة العام الدراسىمراع



وى محت
المقرر

روق  الف
الفردیة

طرقتطویر
تدریس
المقرر

ة مناقش
ات اخالقی
وابط وض
ة الدراس

واالمتحانات
الطالبمع

استاذ المقرراثناء التدریس

تطویر
تقویم

المقرر

جیعت ش
علىالطالب
یم تقی

رة المحاض
ة وطریق
دریس الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

تغذیةتقدیم
منراجعة
خالل

تصحیح
االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع توزی
یف توص

علىالمقرر
الب ىالط ف

رة المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

مناقشھ
توصیف

لمقررا
فىشفھیا

المحاضرة
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توزیع
استبیان

رضاء
عنالطالب
فىالمقرر

المحاضرة
االخیرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

تقریرملء
المقرر

الىوتسلیمھ
ضمانوحدة

الجودة
بالكلیة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر فى تطبیقات مادة التخصصالكودىورمزةالمقرراسم-١

التصمیم التعلیميالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٣(       المعتمدةالساعات/ الوحداتددع-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٣٩

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٣٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٣٠
٩

٣٦،٨

٦٫٦٤٠١٦،٦



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

الثقافة : 

أبعاد الثقافة –معاییر الثقافة الرقمیة –تعریفات الثقافة الرقمیة 
مھارات ذوى الثقافة –اتجاھات الثقافة الرقمیة –الرقمیة 

الرقمیة .

الثقافة :

الثقافة الرقمیة –نموذج الثقافة الرقمیة –فوائد القافة الرقمیة 
نثر الثقافة الرقمیة.مثال ل–فى التعلیم 

–التعلیم والتعلم –تعریف أنماط التعلم –تعریف النمط 
محكات النمط التعلیمیى الجید–خصائص النمط التعلیمى 

تأثیر أنماط –نماذج تفسیر التعلیم –تصنیفات أنماط التعلم 
التعلم على العملیة التعلیمیة .

الخریطة الذھنیة مبتكر –الخریطة الذھنیة –تعریف الخریطة 
فوائد استخدام –الفرضیة التى تقوم علیھا خرائط المفھوم –

الخرائط الذھنیة حسب تونى بوزان 

–مكونات الحرائط الذھنیة –فوائد استخدام الخرائط الذھنیة 
ممیزات الخرائط الذھنیة –خطوات رسم خریطة ذھنیة 

ة خصاائص الخرائط الذھنیة اإللكترونی–اإللكترونیة 

الفوائد التربویة للخریطة الذھنیة –استخدامات الخرائط الذھنیة 
تطبیقات الخرائط –انتبھ ألمور قبل رسم الخریطة الذھنیة –

البرامج المستخدمة فى إنتاج الخرائط الذھنیة –الذھنیة 

أنواع القصص الر –مفھوم القصة الرقمیة –مفھوم القصة 
محكات اختیار –مصدر للتعلم أھمیة استخدام القصة ك–قمیة 

–كیفیة كتابة القصة الرقمیة –عناصر بناء القصة –القصة 
أسس إنتاج القصة الرقمیة .

العوامل التى تساھم فى –القصص الرقمیة كأداة تعلیمیة فعالة 



–القصة الرقمیة وتنمیة ثقافات الطالب –نجاح القصة الرقمیة 
ل إنتاج وتطویر القصة مراح–أدوات إنتاج القصة الرقمیة 

مواقع نشر القصة الرقمیة.–الرقمیة 

ما یستجد من موضوعات

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

االمتحـانتغطیـةمدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عصف ذهنينظریةمحاضرات
تعلم تعاوني للمجموعات الكبیرةمناقشة

شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال



















المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

، معامل كمبیوتر.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیردودةمحبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعــــنالطـــــالبرضــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنهتنفیــــــذتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام









مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
مجاالت

التطویر
توصیف

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتویرتطال

ویر تط
وى محت

المقرر

ة  مراع
روق  الف

الفردیة

استاذ المقررالعام الدراسىبدایة 

طرقتطویر
تدریس
المقرر

ة مناقش
ات اخالقی
وابط وض
ة الدراس

ات واالمتحان
الطالبمع

استاذ المقرراثناء التدریس

تطویر
تقویم

المقرر

جیعت ش
الب ىالط عل
یم تقی

رة المحاض
ة وطریق
دریس الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

تغذیةتقدیم
منراجعة
تصحیحخالل
االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع توزی
یف توص

رر ىالمق عل
الب ىالط ف

رة المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

مناقشھ
توصیف
شفھیاالمقرر

المحاضرةفى
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توزیع
استبیان

الطالبرضاء
المقررعن
المحاضرةفى

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



االخیرة
تقریرملء

المقرر
الىوتسلیمھ

ضمانوحدة
بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
١مقرر في التخصص الكودىورمزةالمقرراسم-١

التصمیم التعلیميالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٣(      المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٣٩

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٣١

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٢٩
١٠

٢٠،١

٣٣٫٣١٦٫٦٣٠
٧٩



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىىالمحتوأوال

المستحدثات التكنولوجیة:

.ماھیة المستحدثات التكنولوجیة-
.الخصائص الظاھریة للمستحدثات التكنولوجیة-

النص اإللكترونى.

الكتاب اإللكترونى.

الویكى.

المدونات.

تطبیقات جوجل التعلیمیة.

الحوسبة السحابیة.

ما یستجد من موضوعات

هتدریســــــتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

> ٨٤-٦٠٦٠< القـــائمینالتـــزاممـــدى- 



ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت
المقرر

٨٥

االمتحـانتغطیـةمدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عصف ذهنينظریةتمحاضرا
للمجموعات الكبیرة تعلم تعاونيمناقشة

شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

، معامل كمبیوتر.عرضبأجهزةةالمجهز القاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعــــنالطـــــالبرضــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى























مالحظات-٧
الخارجیینلمراجعینا

)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطخالقیاتامناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىتالمتحاناالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
مجاالت

التطویر
توصیف

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتویرتطال

ویر تط
وى محت

المقرر

ة  مراع
روق  الف

الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
تدریس
المقرر

ة مناقش
ات اخالقی
وابط وض
ة الدراس

واالمتحانات
طالبالمع

استاذ المقرراثناء التدریس

تطویر
تقویم

المقرر

جیعت ش
علىالطالب
یم تقی

رة المحاض
ة وطریق
دریس الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

تغذیةتقدیم
منراجعة

استاذ المقرراثناء التدریس



خالل
تصحیح

االداء
تنفیذتطویر
المقرر

ع توزی
یف توص

علىالمقرر
الب ىالط ف

رة المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

مناقشھ
توصیف
المقرر
فىشفھیا

المحاضرة
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توزیع
استبیان

رضاء
عنالطالب
فىالمقرر

المحاضرة
االخیرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

تقریرملء
المقرر

الىوتسلیمھ
ضمانوحدة

الجودة
بالكلیة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٦/ ٢٠١٥دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مناهج البحث الكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٢(       المعتمدةالساعات/ داتالوحعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

ربالمقر الملتحقین
٣٩

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٣٩

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٣٠
٩

٦٦٫٦

٣٫٣٤٠٢٣٫٣



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المعرفة الخاصة باللغة العربیة تقدیم 

تقدیم تعریف بالتراث والثقافة العربیة 

التعبیر والعالمات الترقیمیة 

كتابة الفقرة 

كتابة المقال 

رسم الهمزة في أول الكلمة وآخرها 

صفات األلفاظ واختیارها واستعمالها 

الدراسة العلمیة لألدب العربي 

فن الخطابة 

دراسة األسالیب 

ة المؤكدات دراس

دراسة العدد 

همزة القطع والوصل

ما یستجد من موضوعات

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- ٨٥> ٨٤-٦٠٦٠< تغطی







االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
المقررلموضوعات

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

العصف الذهنينظریةمحاضرات
تعلم تعاونيمناقشة ال

شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعــــنالطـــــالبرضــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣





















للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىرالمقر توصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلنتداباالباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
مجاالت

التطویر
توصیف

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتویرتطال

ویر تط
وى محت

المقرر

ة  مراع
روق  الف

الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
تدریس
المقرر

ةمناقش
ات اخالقی
وابط وض
ة الدراس

واالمتحانات
الطالبمع

استاذ المقرراثناء التدریس

تطویر
تقویم

المقرر

جیعت ش
علىالطالب
یم تقی

رة المحاض
ة وطریق
دریس الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

تغذیةتقدیم
منراجعة
خالل

تصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس



االداء
یذتنفتطویر
المقرر

ع توزی
یف توص

علىالمقرر
الب ىالط ف

رة المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

مناقشھ
توصیف
المقرر
فىشفھیا

المحاضرة
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توزیع
استبیان

رضاء
عنالطالب
فىالمقرر

المحاضرة
االخیرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

المقرراستاذ 

تقریرملء
المقرر

الىوتسلیمھ
ضمانوحدة

الجودة
بالكلیة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التربیةأصولالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     مدةالمعتالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
١٠

لذینالالطالبعدد-
االمتحانأدوا

١٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١٠
٠

٣٠

١٠٣٠٣٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

بیة والمجتمع.التر 

التربیة والثقافة.

التربیة والتغیر االجتماعي.

التنشئة االجتماعیة والتربیة.

التربیة والضبط االجتماعي.

ما یستجد من موضوعات

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(











٣

تعلم تعاوني
للمجموعات الكبیرة

)Cooperative

Learning.(

٤
Brainعصف ذهني (

Storming.(

أعمال سنةالطالبتقویمطریقة-

تحضیر محاضرات.-
عمل أبحاث وتكلیفات.-

امتحانات شفویة وتحریریة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعــــنالطـــــالبرضــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣













االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

جعالمراتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
بالطال

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
مجاالت

التطویر
توصیف

التطویر
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیت

ویر تط
وى محت

المقرر

ة  مراع
روق  الف

الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
تدریس
المقرر

ة مناقش
ات اخالقی
وابط وض
ة الدراس

واالمتحانات
الطالبمع

استاذ المقرراثناء التدریس

تطویر
تقویم

المقرر

جیعت ش
علىالطالب
یم تقی

رة المحاض

استاذ المقرراثناء التدریس



ة وطریق
دریس الت

بانتظام
تغذیةتقدیم

منراجعة
خالل

تصحیح
االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع توزی
یف توص

علىالمقرر
الب ىالط ف

رة المحاض
األولى

قرراستاذ المبدایة العام الدراسى

مناقشھ
توصیف
المقرر
فىشفھیا

المحاضرة
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توزیع
استبیان

رضاء
عنالطالب
فىالمقرر

المحاضرة
االخیرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

تقریرملء
المقرر

الىوتسلیمھ
ضمانوحدة

الجودة
بالكلیة

ام  ة الع نھای
الدراسى

المقرراستاذ



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
اإلحصاء التربويالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     معتمدةالالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
١٠

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

١٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١٠
٠

٣٠

٠٣٠٤٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

.اإلحصاء وأهمیتها واستخداماتها في البحث التربويهیة ما١

.مقاییس النزعة المركزیة٢

.مقاییس التشتت٣

.معامل االرتباط٤

.شروط بناء الفرض اإلحصائيأنواع المتغیرات والمقاییس و ٥

وأنواعها.العینات ٦

.برامج الحاسب المستخدمة في االحصاءأمثلة ل٧

.وعاتما یستجد من موض٨

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــاســـــــــــــــالیب- یمالتعل
والتعلم

االسلوبم

محاضرات ١
)Lectures(.









٢
مناقشة 

)Discussion.(

تعلم تعاونى٣

الطالبتقویمطریقة-
أعمال سنة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعــــنالطـــــالبرضــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى



















مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطوركبةموا.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبعتشــجی.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
مجاالت

التطویر
توصیف

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویر

ویر تط
وى محت

المقرر

ة  مراع
روق  الف

الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
تدریس
المقرر

ة مناقش
ات اخالقی
وابط وض
ة الدراس

واالمتحانات
الطالبمع

استاذ المقرراثناء التدریس

تطویر
تقویم

المقرر

جیعت ش
علىالطالب
یم تقی

رة المحاض
ة وطریق
دریس الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

تغذیةتقدیم
منراجعة

استاذ المقرراثناء التدریس



خالل
تصحیح

االداء
تنفیذتطویر
المقرر

ع توزی
یف توص

علىالمقرر
الب ىالط ف

رة المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

اقشھمن
توصیف
المقرر
فىشفھیا

المحاضرة
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توزیع
استبیان

رضاء
عنالطالب
فىالمقرر

المحاضرة
االخیرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

تقریرملء
المقرر

الىوتسلیمھ
ضمانوحدة

الجودة
بالكلیة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التوجیه التعلیمي واالرشاد النفسيالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/ حداتالو عدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

رربالمقالملتحقین
١٠

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

١٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١٠
٠

٠

٤٠٦٠٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
حتوى النظرىالمم

١
ماهیة االرشاد النفسي، والفرق بین االرشاد والتوجیه النفسي 

والعلوم المتصلة بهما.

أسس االرشاد النفسي.٢

٣

نظریات التوجیه واالرشاد النفسي:

ـ نظریة التحلیل النفسي لفروید في مجال االرشاد.

ـ النظریة السلوكیة في مجال االرشاد.   

المعرفیة في مجال االرشاد.   ـ النظریة

ـ النظریة العقالنیة في مجال االرشاد.   

تكامل نظریات التوجیة واالرشاد النفسي.٤

.ما یستجد من موضوعات٥

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- االسلوبمالتعل







١والتعلم
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣
تعلم تعاوني

)Cooperative

Learning.(

الطالبقویمتطریقة-
أعمال سنة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیردودةمحبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعــــنالطـــــالبرضــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــرررتقریـــــمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣



















االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنیــــــذهتنفتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالببغیا.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
مجاالت

التطویر
توصیف

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویر

ویر تط
وى محت

المقرر

ة  مراع
روق  الف

الفردیة

استاذ المقررالعام الدراسىبدایة 

طرقتطویر
تدریس
المقرر

ة مناقش
ات اخالقی
وابط وض
ة الدراس

واالمتحانات
الطالبمع

استاذ المقرراثناء التدریس

تطویر
تقویم

المقرر

جیعت ش
علىالطالب
یم تقی

رة المحاض

استاذ المقرراثناء التدریس



ة وطریق
دریس الت

بانتظام
تغذیةتقدیم

منراجعة
خالل

تصحیح
االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع توزی
یف توص

علىالمقرر
الب ىالط ف

رة المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

مناقشھ
توصیف
المقرر
فىشفھیا

المحاضرة
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توزیع
استبیان

رضاء
عنالطالب
فىالمقرر

المحاضرة
االخیرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

تقریرملء
المقرر

الىوتسلیمھ
ضمانوحدة

الجودة
بالكلیة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
تكنولوجیا التربیةالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
١٣

اللذینبالطالعدد-
االمتحانأدوا

١٣

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١٣
٠

٣٨٫٧

٧٫٦٣٠٫٧٢٣



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

مفهوم تكنولوجیا التربیة.–ماهیة تكنولوجیا التربیة 

الفرق بین تكنولوجیا التربیة وتكنولوجیا التعلیم.

الفرق بین تكنولوجیا التربیة وتكنولوجیا اإلعالم.

تكنولوجیا التربیة من حیث:

األهداف.ـالخصائص ـاألسس 

دور المعلم والمتعلم فى تتكنولوجیا التربیة.

ال التكنولوجیا التربویة.تطور مج

منظومة تكنولوجیا التربیة.

.ما یستجد من موضوعات

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

رالمقر لموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم







١
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣
تعلم تعاوني

)Cooperative

Learning.(

الطالبتقویمطریقة-
أعمال سنة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةتوافرةممتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعــــنالطـــــالبرضــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیارالمقــــــر توصــــــیفمناقشــــــه.٣



















االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
مجاالت

التطویر
توصیف

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویر

ویر تط
وى محت

المقرر

ة  مراع
روق  الف

الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
تدریس
المقرر

ة مناقش
اتاخالقی

وابط وض
ة الدراس

واالمتحانات
الطالبمع

استاذ المقرراثناء التدریس

تطویر
تقویم

المقرر

جیعت ش
علىالطالب
یم تقی

رة المحاض

استاذ المقرراثناء التدریس



ة وطریق
دریس الت

بانتظام
تغذیةتقدیم

منراجعة
خالل

تصحیح
االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
رالمقر

ع توزی
یف توص

علىالمقرر
الب ىالط ف

رة المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

مناقشھ
توصیف
المقرر
فىشفھیا

المحاضرة
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توزیع
استبیان

رضاء
عنالطالب
فىالمقرر

المحاضرة
االخیرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

تقریرملء
المقرر

الىوتسلیمھ
ضمانوحدة

الجودة
بالكلیة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
طرق تدریس مادة التخصصالكودىورمزةالمقرراسم-١

التصمیم التعلیميالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     المعتمدةلساعاتا/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
١٣

اللذینالطالبددع-
االمتحانأدوا

١٣

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١٣
٠

١٥٫٣

٢٣١٥٫٣٤٦٫١



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

كیفیة البحث في مصادر التعلم عن موضوعات المقرر.

مناقشة أبرز المفاھیم والمصطلحات المرتبطة بطرائق 
التدریس.

مناقشة أبرز المفاھیم والمصطلحات المرتبطة بطرائق 
التدریس.

عرض موضوع المنھج قدیما وحدیثاً وعناصره.

عرض ومناقشة موضوع عناصر المنھج.

ع عناصر المنھج.تكملة موضو

عرض موضوع طرائق واستراتیجیات التدریس الشائعة.

تكملة لموضوع طرائق واستراتیجیات التدریس الشائعة.

عرض ومناقشة موضوع طرائق واستراتیجیات التدریس 
الحدیثة.

تكملة لموضوع طرائق واستراتیجیات التدریس الحدیثة.

مناقشة موضوع مداخل التدریس.

امة لما سبق.مراجعة ع

تقویم مرحلي.

عرض ومناقشة موضوع أنماط التعلم، وخصائص كل نمط.

تكملة موضوع أنماط التعلم، وخصائص كل نمط.

عرض موضوع األنشطة التعلیمیة وأھمیتھا، وأنواعھا، 
ومواصفات النشاط الجید.



تكملة موضوع األنشطة التعلیمیة، االتجاھات الحدیثة في مجال 
تقییم أداء المعلم لألنشطة.األنشطة، 

عرض ومناقشة موضوع مھارات التدریس وكیفیة تطبیقھا.

تكملة موضوع مھارات التدریس وكیفیة تطبیقھا.

عرض ومناقشة موضوع اإلعداد المھني للمعلم.

ما یستجد من موضوعات.

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات 

)Cooperative
Learning.(













٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

تعلم تشاركي.٥

تعلم إلكتروني.٦

الطالبتقویمطریقة-
في موضوعات وتقاریر أبحاث 

مرتبطة بالمقرر

عروض تقدیمیة واختبار الشفوي

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةتوافرةممتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعــــنالطـــــالبرضــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیارالمقــــــر توصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى





















مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
مجاالت

التطویر
توصیف

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویر

ویر تط
وى محت

المقرر

ة  مراع
روق  الف

الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
تدریس
المقرر

ة مناقش
اتاخالقی

وابط وض
ة الدراس

واالمتحانات
الطالبمع

استاذ المقرراثناء التدریس

تطویر
تقویم

المقرر

جیعت ش
علىالطالب
یم تقی

رة المحاض
ة وطریق
دریس الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

تغذیةتقدیم
منراجعة

استاذ المقرراثناء التدریس



خالل
تصحیح

االداء
تنفیذتطویر
رالمقر

ع توزی
یف توص

علىالمقرر
الب ىالط ف

رة المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

مناقشھ
توصیف
المقرر
فىشفھیا

المحاضرة
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توزیع
استبیان

رضاء
عنالطالب
فىالمقرر

المحاضرة
االخیرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

تقریرملء
المقرر

الىوتسلیمھ
ضمانوحدة

الجودة
بالكلیة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مشروع تطبیقيالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     مدةالمعتالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
١٣

لذینالالطالبعدد-
االمتحانأدوا

١٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١٢
١

٥٨٫٤

٢٥٨٫٣٨٫٣



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

١
مناقشة الطالب حول –ت الطالب حول مشروع التخرج توقعا

أهداف مشروع التخرج.

.مناقشة الطالب في طریقة اختیار مشروع التخرج٢

.تحدید استراتیجیة العمل–تشكیل فریق المشروع ٣

.تحدید موضوع المشروع كل مجموعة–مناقشة المشروعات ٤

٥
لمراجــع اســناد ا–عمــل دراســة جــدوي لكــل مشــروع علــي حــدة 

.للطالب للقراءة عن المشروع

٦
وضــع –مناقشــة الطــالب فــي الطــرق الالزمــة لبنــاء المشــروع 

.جدول زمني لذلك

.تنفیذ المشروعات وفق الجدول الزمني٧

.متابعة ما تم تنفیذه بشكل دوري٨

.شرح نظري لطریقة بناء وكتابة المشروع وٕاعداد التقریر٩

.طالب لما تم انجازهمناقشة مفتوحة لعرض ال١٠

١١
التقییم المبدئي –عرض مبدئي لمخرجات المشروع 

.للمشروعات وتعدیلها

.تسلیم المشروع النهائيـعرض نهائي للمشروع ١٢

وما یستجد من موضوعات١٣

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

١٠٠%



المقرراألساسي
القـــائمینالتـــزاممـــدى-

ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت
المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(

تعلم تعاوني
)Cooperative

Learning.(

٣
Brainعصف ذهني (

Storming.(

الحضـــــــــور واألداء لمناقشـــــــــة الطـــــــــالب الطالبتقویمطریقة-
حــول: أهــداف المــادة، مفهــوم المشــروع، 

تقدیمه، كتابته،..."

تحدید دراسـة جـدوي لكـل مجموعـة علـى 
حدة.

إعـــــداد تقریـــــر أســـــبوعي لمتابعـــــة تنفیـــــذ 
بتهالمشروع لتقییم أداء المشروع وكتا



















التقییم المبدئي للمشروع.

التقییم النهائي للمشروع.

الحضـــــــــور واألداء لمناقشـــــــــة الطـــــــــالب 
حــول: أهــداف المــادة، مفهــوم المشــروع، 

تقدیمه، كتابته،..."

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

البالطــتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعــــنالطـــــالبرضــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤















مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التمجا

التطویر
توصیف

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویر

ویر تط
وى محت

المقرر

ة  مراع
روق  الف

الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
تدریس
المقرر

ة مناقش
ات اخالقی
وابط وض
ة الدراس

واالمتحانات
الطالبمع

استاذ المقرراثناء التدریس

تطویر
تقویم

ررالمق

جیعت ش
علىالطالب
یم تقی

رة المحاض
ة وطریق
دریس الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

تغذیةتقدیم
منراجعة
خالل

تصحیح
االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع توزی
یف توص

علىالمقرر
الب ىالط ف

استاذ المقرربدایة العام الدراسى



رة المحاض
األولى

مناقشھ
توصیف
المقرر
فىشفھیا

المحاضرة
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توزیع
استبیان

رضاء
عنالطالب
فىالمقرر

المحاضرة
االخیرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

تقریرملء
المقرر

الىوتسلیمھ
ضمانوحدة

الجودة
بالكلیة

ام  ة الع نھای
الدراسى

قرراستاذ الم



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مصادر المعلوماتالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     معتمدةالالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
١٣

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

١٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١٢
١

١٦٫٧

٣٣٫٣٢٥٢٥



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

تطورها.ومراحلالمعلومات،مصادرهوممف١

تصنیف مصادر المعلومات (التقلیدیة، واإللكترونیة)٢

أشكال مصادر المعلومات-أهمیة مصادر المعلومات ٣

٤
طــرق الحصــول علــى مصــادر -مفهــوم إدارة مصــادر المعلومــات 

المعلومات

٥
المتخصصــــة فــــي العلــــوم و مصـــادر المعلومــــات المرجعیــــة العامــــة 

المصـــــادر الســـــمعیة والبصـــــریة و والتقنیـــــة الجتماعیـــــة واإلنســـــانیةا
والوسائط المتعددة

٦
االنترنــت ومحركــات -المكتبــة  اإللكترونیــة كمصــدر للمعلومــات 

البحث كمصدر للمعلومات

طرق تنمیة مصادر المعلومات-طرق إدارة مصادر المعلومات٧

المعلوماتیةالتعاون والتكتالت -تقییم مصادر المعلومات ٨

.ما یستجد من موضوعات٩

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- ٨٥> ٨٤-٦٠٦٠< تغطی







االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
المقررلموضوعات

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(

تكلیفات٣

الطالبتقویمطریقة-
أعمال سنة

تطبیقياختبار 

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

لخاصــــــةاالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

%





















تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعــــنالطـــــالبرضــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
ارجیینالخالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةبطوضوااخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرةخط-١٠
مجاالت

التطویر
توصیف

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویر

ویر تط
وى محت

المقرر

ة  مراع
روق  الف

الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
تدریس
المقرر

ة مناقش
ات اخالقی
وابط وض
ة الدراس

واالمتحانات

استاذ المقرردریساثناء الت



الطالبمع
تطویر
تقویم

المقرر

جیعت ش
علىالطالب
یم تقی

رة المحاض
ة وطریق
دریس الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

تغذیةتقدیم
منراجعة
خالل

تصحیح
االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع توزی
یف توص

علىالمقرر
الب ىالط ف

رة المحاض
ىاألول

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

مناقشھ
توصیف
المقرر
فىشفھیا

المحاضرة
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توزیع
استبیان

رضاء
عنالطالب
فىالمقرر

المحاضرة
االخیرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

تقریرملء
المقرر

الىوتسلیمھ
ضمانوحدة

الجودة
لكلیةبا

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر اختیارىالكودىورمزةالمقرراسم-١

التصمیم التعلیميالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٣(     معتمدةالالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
١٣

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

١٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١٢
١

٨٫٢

٣٣٫٣٣٣٫٣٤١٫٦



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
الموضوعم

صمیم التعلیمي (المفھوم، التصنیفات)نماذج الت١

النموذج العام للتصمیم التعلیمي٢

نموذج جیرالك وإیلي، (نماذج التدریس/ التعلیم٣
ونموذج كمب وموریس، ونموذج ریزر ودیك)

٤
نموذج برجمان ومور، (نماذج تطویر منتجات

ونموذج فان باتن، ونموذج لیشن وبولوك 
)سكووراجلیوث، ونموذج سیلز وجال

نموذج دیك وكاري، (نماذج تطویر النظم٥
)ونموذج سمیث وراجان

نماذج تصمیم التعلم المدمج (نموذج محمد ٦
إبراھیم الدسوقي)

نموذج نماذج تصمیم التعلم اإللكتروني (٧
مصطفى جودت، نموذج الموسى والمبارك)

تصمیم وحدة تعلیمیة/ تدریبیة٨

ما یستجد من موضوعات٩

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠







ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣
تعلم تعاوني

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

الطالبتقویمطریقة-
أعمال سنة

تحریرىاختبار 

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةعامــــــلالم،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

%





















تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعــــنالطـــــالبرضــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــرررتقریـــــمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنیــــــذهتنفتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالببغیا.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
مجاالت

التطویر
توصیف

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویر

ویر تط
وى محت

المقرر

ة  مراع
روق  الف

الفردیة

استاذ المقررالعام الدراسىبدایة 

طرقتطویر
تدریس
المقرر

ة مناقش
ات اخالقی
وابط وض
ة الدراس

واالمتحانات

استاذ المقرراثناء التدریس



الطالبمع
تطویر
تقویم

المقرر

جیعت ش
علىالطالب
یم تقی

رة المحاض
ة وطریق
دریس الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

تغذیةتقدیم
منراجعة
خالل

تصحیح
االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع توزی
یف توص

علىالمقرر
الب ىالط ف

رة المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

مناقشھ
توصیف
المقرر
فىشفھیا

المحاضرة
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توزیع
استبیان

رضاء
عنالطالب
فىالمقرر

المحاضرة
االخیرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

تقریرملء
المقرر

الىوتسلیمھ
ضمانوحدة

الجودة
بالكلیة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
باللغة اإلنجلیزیة٢مقرر فى التخصصالكودىورمزةالمقرراسم-١

التصمیم التعلیميالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٣(     المعتمدةالساعات/ الوحداتدعد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
١٣

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

١٣

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١٣
٠

٠

٧٫٦٩٢٫٣٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
الموضوعم

١

adaptive learning

Introduction  What Knewton means by
‘adaptive learning’- Theories & approaches
behind Knewton recommendations - Why the
Knewton Adaptive Learning PlatformTM is so
effective - Big data & adaptive infrastructure
- Knewton Adaptive Learning in the
classroom - How Knewton Adaptive Learning
engages students - How Knewton Adaptive
Learning empowers teachers

٢

1 Introduc on - Visualization Pipeline-
Information Structure - Overview Strategies -
Navigation Strategies - Interaction Strategies

٣

 1History
o 1.1Precursors
o 1.2Early approaches
o 1.3cMOOCs and xMOOCs

 2Emergence of MOOC providers
o 2.1Notable providers
o 2.2Emergence of innovative

courses
 3Student experience and pedagogy

o 3.1Students served
o 3.2Educator experience
o 3.3Completion rates
o 3.4Instructional design

 4Industry
o 4.1Fee opportunities

 5Challenges and criticisms

٤

INTRODUCTION- What types of
learning problems does assistive
technology address؟

- What kinds of assistive technology
tools are available؟



٥

What Is Flipped Learning? -. How does it

work?-. Who’s doing it?-. Why is it
significant?-. What are the downsides?-.
Where is it going?  -What are the implications
for teaching and learning?

٦

INTRODUCTION -what's "AUGMENT

REALITY"- HOW TO "AUGMENT REALITY"-
Augment the user- Augment the object-
Augment the environment INTERACTIVE
PAPER

٧
Introduction- What: Definitions and Uses-
How: Goals and Techniques  -Why Bother:
Risks and Benefits -

٨

What's Involved in an Instructional
Design Certification Program7-؟

Tips for Choosing the Right
Instructional Design Certificate

Program .

- COURSE DESCRIPTION

LEARNING OUTCOMES

ما یستجد من موضوعات٩

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥





المقرر
ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی

االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
المقررلموضوعات

 >٨٥>٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات ( 

Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

تعلم تعاوني
للمجموعات 

الكبیرة
)Cooperative

Learning.(

٣
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

الطالبتقویمطریقة-
أعمال سنة

تكلیفات

تحریرىاختبار 

المتاحـــــــةانـــــــاتاإلمك-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل























متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعــــنالطـــــالبرضــــاءبیاناســـــتتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
العتبارافيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
مبانتظا

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتتوصیفمجاالت





التطویرالتطویر
ویر تط
وى محت

المقرر

ة  مراع
روق  الف

الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
تدریس
المقرر

ة مناقش
ات اخالقی
وابط وض
ة الدراس

واالمتحانات
الطالبمع

استاذ المقرراثناء التدریس

تطویر
تقویم

المقرر

جیعت ش
علىالطالب
یم تقی

رة المحاض
ة وطریق
دریس الت

نتظامبا

استاذ المقرراثناء التدریس

تغذیةتقدیم
منراجعة
خالل

تصحیح
االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع توزی
یف توص

علىالمقرر
الب ىالط ف

رة المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

مناقشھ
توصیف
المقرر
فىشفھیا

المحاضرة
األولى

استاذ المقررالعام الدراسىبدایة 

توزیع
استبیان

رضاء
عنالطالب
فىالمقرر

المحاضرة
االخیرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

تقریرملء
المقرر

الىوتسلیمھ
ضمانوحدة

الجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



بالكلیة



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
)١(مقررفى التخصصالكودىورمزةالمقرراسم-١

التصمیم التعلیميالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     المعتمدةاتالساع/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
١٠

اللذینلطالباعدد-
االمتحانأدوا

١٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١٠
٠

١٠

٠٥٠٤٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
والتطبیقىالمحتوى النظرىم

المستودعات الرقمیة١

الطاولة التفاعلیة٢

الرسومات المعلوماتیة٣

التعلم المدمج٤

الثقافة الرقمیة٥

الخرائط الذھنیة٦

الحوسبة السحابیة٧

الھندسة االجتماعیة٨

بیئات التعلم االفتراضیة٩

ما یستجد من موضوعات١٠

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقررألساسيا

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- االسلوبمالتعل







١والتعلم
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

تعلم تعاوني
)Cooperative

Learning.(

٣
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

الطالبتقویمطریقة-
أعمال سنة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةراجعالم-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعــــنالطـــــالبرضــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

نضـــــماوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢





















بالكلیةالجودة
المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣

االولى
مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقامالعفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
مجاالت

التطویر
توصیف

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویر

ویر تط
وى محت

المقرر

ة  مراع
روق  الف

الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقطویرت
تدریس
المقرر

ة مناقش
ات اخالقی
وابط وض
ة الدراس

واالمتحانات
الطالبمع

استاذ المقرراثناء التدریس

تطویر
تقویم

المقرر

جیعت ش
علىالطالب
یم تقی

رة المحاض

استاذ المقرراثناء التدریس



ة وطریق
دریس الت

بانتظام
تغذیةتقدیم

منراجعة
خالل

تصحیح
االداء

استاذ المقررریساثناء التد

تنفیذتطویر
المقرر

ع توزی
یف توص

علىالمقرر
الب ىالط ف

رة المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

مناقشھ
توصیف
المقرر
فىشفھیا

المحاضرة
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توزیع
استبیان

رضاء
عنالطالب
فىالمقرر

المحاضرة
االخیرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

تقریرملء
المقرر

الىوتسلیمھ
ضمانوحدة

الجودة
بالكلیة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التطبیقات الحدیثة لتكنولوجیا التعلیمالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
ماجستیرالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) + (نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٢٠

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٢٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١٧
٣

.

٧٥٢٥.



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

ماھیة المستحدثات التكنولوجیة.١

المبررات التي دعت إلي ظھور المستحدثات ٢
التكنولوجیة.

ممیزات استخدام المستحدثات التكنولوجیة.٣

خطـوات ومبادئ تصمیم المستحدثات ٤
التكنولوجیة.

طرق توظیف المستحدثات التكنولوجیة وتقییم ٥
الجدوي منھا.

دثات التكنولوجیة في متطلبات توظیف المستح٦
التعلیم.

مراحل تطبیق المستحدثات التكنولوجیة في ٧
التعلیم ومعوقات توظیفھا.

مھارات التعامل مع المستحدثات التكنولوجیة.٨

أمثلة ونماذج لبعض المستحدثات التكنولوجیة.٩

ما یستجد من موضوعات١٠

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥





ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
المناقشة والحوار 
المنظم المتفاعل 

)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات الكبیرة

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

٥

ي ا ان العمل لبی
)Practical

Demonstration
.(

الطالبتقویمطریقة-
بحث علمينظري

اختبار تحریريسنةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.بالكمبیوتر
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-



















متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

ال یوجد 

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعــــنالطـــــالبرضــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣







:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
مجاالت

التطویر
توصیف

التطویر
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیت

ویر تط
وى محت

المقرر

ة  مراع
روق  الف

الفردیة

استاذ المقررایة العام الدراسىبد

طرقتطویر
تدریس
المقرر

ة مناقش
ات اخالقی
وابط وض
ة الدراس

واالمتحانات
الطالبمع

استاذ المقرراثناء التدریس

تطویر
تقویم

المقرر

جیعت ش
علىالطالب
یم تقی

رة المحاض
ة وطریق
دریس الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

تغذیةتقدیم
منةراجع
خالل

تصحیح
االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع توزی
یف توص

علىالمقرر
الب ىالط ف

رة المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

مناقشھ
توصیف
المقرر
فىشفھیا

المحاضرة
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توزیع
استبیان

رضاء
عنالبالط

فىالمقرر
المحاضرة

االخیرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

ام تقریرملء ة الع استاذ المقررنھای



المقرر
الىوتسلیمھ

ضمانوحدة
الجودة
بالكلیة

الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مجاالت تكنولوجیا التعلیم.الكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
ماجستیرالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) + (نظري) ٤(     معتمدةالالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٢٠

یناللذالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٢٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١٧
٣

٥

٣٥٥٥٥



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرى والتطبیقىم

مجاالت التصمیم التعلیمى:١

التحلیل.-

مجاالت التصمیم التعلیمى:٢

التصمیم.-

مجاالت التصمیم التعلیمى:٣

اإلنتاج.-

مجاالت التصمیم التعلیمى:٤

التقویم.-

مجاالت التصمیم التعلیمى:٥

االستخدام.-
نموذج الجزار للتصمیم التعلیمي.٦

٧

تحلیل الرسائل العلمیة:

–تغیر المستقل و المتغیر التابع تحدید الم
العینة.

ما یستجد من موضوعات٨

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠







المقررلموضوعات
ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل

والتعلم
االسلوبم

١
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات الكبیرة

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

الطالبتقویمطریقة-
تقییمياختبارنظري

اختبار تحریريسنةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

%























تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعــــنالطـــــالبرضــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةةالمحاضر 

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
يهــــمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
مجاالت

التطویر
توصیف

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویر

ویر تط
وى محت

المقرر

ة  مراع
روق الف

الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
تدریس
المقرر

ة مناقش
ات اخالقی
وابط وض
ة الدراس

واالمتحانات

استاذ المقرراثناء التدریس



الطالبمع
تطویر
تقویم

المقرر

جیعت ش
علىالطالب
یم تقی

رة المحاض
ة وطریق
دریس الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

تغذیةدیمتق
منراجعة
خالل

تصحیح
االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع توزی
یف توص

علىالمقرر
الب ىالط ف

رة المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

مناقشھ
توصیف
المقرر
فىشفھیا

المحاضرة
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توزیع
تبیاناس

رضاء
عنالطالب
فىالمقرر

المحاضرة
االخیرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

تقریرملء
المقرر

الىوتسلیمھ
ضمانوحدة

الجودة
بالكلیة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
الحاسب اآللىالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
دكتوراهالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ٢+ ( نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٢

اللذینالطالبعدد-
متحاناالأدوا

٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٢
٠

٠

١٠٠٠٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرى والتطبیقىم

١
أھمیتھ فى العملیة –الكمبیوتر مقدمة عن 

مبررات ودواعى استخدام الكمبیوتر - التعلیمیة
فى العملیة التعلیمیة.

مھارات القرن الحادى والعشرین٢

٣
:٢تقنیات الویب

Rss-الویكى- المدونات

٤
:٢تقنیات الویب

یوتیوب-تویتر–الفیس بوك 

٥
توظیف تقنیات الویب فى تكنولوجیا التعلیم.

االستخدامات التعلیمیة  لتقنیات الویب

٦

االختبارات : مفھومھا وأنواعھا.

أنواع االختبارات الموضوعیة.

٧
االختبارات اإللكترونیة.

أنواع االختبارات اإللكترونیة

٨
ممیزات االختبارات اإللكترونیة.

القیمة التربویة لالختبارات اإللكترونیة.

Quiz Creatorبرنامج ٩

ما یستجد من موضوعات١٠

%١٠٠تدریســــــهتــــــملمــــــا%-



المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن
المقرراألساسي

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥>٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات ( 

Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات 

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

الطالبتقویمطریقة-
اختبار تقییمىنظري

اختبار تحریريسنةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،



















متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةفرةمتواالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعــــنالطـــــالبرضــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةلمحاضرةا

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررنهائیةالالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام









مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
مجاالت

التطویر
توصیف

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویر

ویر تط
وى محت

المقرر

ة مرا ع
روق  الف

الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
تدریس
المقرر

ة مناقش
ات اخالقی
وابط وض
ة الدراس

واالمتحانات
الطالبمع

استاذ المقرراثناء التدریس

تطویر
تقویم

المقرر

جیعت ش
علىالطالب
یم تقی

رة المحاض
ة وطریق
دریس الت

بانتظام

راستاذ المقراثناء التدریس

تغذیةتقدیم
منراجعة
خالل

تصحیح
االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع توزی
یف توص

علىالمقرر
الب ىالط ف

رة المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

مناقشھ
توصیف
المقرر
فىشفھیا

المحاضرة
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

زیعتو
استبیان

رضاء

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



عنالطالب
فىالمقرر

المحاضرة
االخیرة

تقریرملء
المقرر

الىوتسلیمھ
ضمانوحدة

الجودة
بالكلیة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
تقنیات الویبالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
دكتوراهالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) + (نظري) ٤(    المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٢

اللذینالطالبعدد-
حاناالمتأدوا

٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٢
٠

٥٠٥٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

مفھوم الویب ١

بین مفھوم الویب واإلنترنتالفرق٢

٣
ب  الفرق بین تقنیات الویب وخدمات الوی

مواقع الویب

٤
ا،  ائص، المزای ب (الخص ال الوی أجی

المكونات)

٥
ب  ة ( وی ب المختلف الفرق بین أجیال الوی

)3.0، ویب 2.0، ویب 1.0

٦

الفرق بین تقنیات/ أدوات الویب المختلفة 
ویكي، (البرید  اإللكتروني، المنتدیا ت، ال

ب  دونات، الوی ة، الم بكات االجتماعی الش
الداللي، ...)

أھم تطبیقات الویب في التعلیم ٧

٨
ة  زات، قائم ب (المی ات الوی تطبیق
ة،  ب العربی ات الوی ات، تطبیق التطبیق

مستقبل تطبیقات الویب)

٩
دة  ب المفی ات الوی ل أدوات وتطبیق أفض

في مجال التعلیم 

وعاتما یستجد من موض١٠

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

یوجدال



المقرراألساسي
القـــائمینالتـــزاممـــدى-

ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت
المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیمالاســـــــــــــــالیب- تعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات 

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

عروض تقدیمیة

الطالبتقویمطریقة-
بحث علمينظري

اختبار تحریريسنةعمالأ
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــاتالمتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣























.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،:التدریس
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةرةمتوافالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعــــنالطـــــالبرضــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةمحاضرةال

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررهائیةالنالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام









مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا(مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
مجاالت

التطویر
توصیف

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویر

ویر تط
وى محت

المقرر

ة مراع
روق  الف

الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
تدریس
المقرر

ة مناقش
ات اخالقی
وابط وض
ة الدراس

واالمتحانات
الطالبمع

استاذ المقرراثناء التدریس

تطویر
تقویم

المقرر

جیعت ش
علىالطالب
یم تقی

رة المحاض
ة وطریق
دریس الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

تغذیةتقدیم
منراجعة
خالل

تصحیح
االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع توزی
یف توص

علىالمقرر
الب ىالط ف

رة المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

مناقشھ
توصیف
المقرر
فىشفھیا

المحاضرة
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

یعتوز
استبیان

رضاء

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



عنالطالب
فىالمقرر

المحاضرة
االخیرة

تقریرملء
المقرر

الىوتسلیمھ
ضمانوحدة

الجودة
بالكلیة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
اللغة العربیة وأدابهاالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٢(       المعتمدةالساعات/ تالوحداعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
اللذینالطالبعدد-

االمتحانأدوا
راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

تقدیم المعرفة الخاصة باللغة العربیة 

تقدیم تعریف بالتراث والثقافة العربیة 

التعبیر والعالمات الترقیمیة 

كتابة الفقرة 

كتابة المقال 

رسم الهمزة في أول الكلمة وآخرها 

صفات األلفاظ واختیارها واستعمالها 

الدراسة العلمیة لألدب العربي 

ة فن الخطاب

دراسة األسالیب 

دراسة المؤكدات 

دراسة العدد 

همزة القطع والوصل

ما یستجد من موضوعات



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

الذاتيالتعلیم نظریةمحاضرات
التعلیم المباشرالحوار ومناقشة

شفويار تحریرياختبالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-





















متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعــــنالطـــــالبرضــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــرریـــــرتقر مـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنفیــــــذهتنتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبابغی.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣







:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرریة العام الدراسىبدا

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنبالطالرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
علم النفس التعلیميالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٢(       المعتمدةالساعات/الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
اللذینالطالبددع-

االمتحانأدوا
راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

نظرىالالمحتوىأوال

التعلم: معناه وشروطه والفرق بینه وبین التربیة والتعلیم.

.لنظریات التعلم في جمیع المدارسمقدمة

سكنر) وتطبیقاتها في المجال ،جاثريظریات التعلم السلوكیة (ثورندیك،ن
التعلیمي.

تولمان) وتطبیقاتها في المجال التعلیمي.ریات التعلم المعرفیة (الجشطالت،نظ

ریات التعلم االجتماعیة (باندورا) وتطبیقاتها في المجال التعلیمي.نظ

.نظریات التعلم البنائیة (بیاجیة) وتطبیقاتها في المجال التعلیمي

برونر) وتطبیقاتها في المجال التعلیمي.نظریات التعلم الحدیثة (جانییه،

.انتقال أثر التعلم

.ما یستجد من موضوعات

المحتوى العلمي



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

المناظرةنظریةمحاضرات
تعلم تعاونيمناقشة ال







 





شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

تاحـــــــةالماإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٨٠%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعــــنالطـــــالبرضــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
ولىاال

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
ولىاال

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢













الطالب
التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣

بانتظام
مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩

هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتلمبكرةاالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التطویرمجاالت

توصیف
ال
تط
وی
ر

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیت

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقررلدراسىبدایة العام ا

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
صحیحتخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى



استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء

فىررالمق
االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر فى تطبیقات مادة التخصصالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٢(       المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

لمقررباالملتحقین
اللذینالطالبعدد-

االمتحانأدوا
راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



0

0



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىلمحتوىاأوال

مناقشـــة الطـــالب حـــول أهـــداف مشـــروع –توقعـــات الطـــالب حـــول مشـــروع التخـــرج 
التخرج.

.مناقشة الطالب في طریقة اختیار مشروع التخرج

.تحدید استراتیجیة العمل–تشكیل فریق المشروع 

.تحدید موضوع المشروع كل مجموعة–مناقشة المشروعات 

اســناد المراجــع للطــالب للقــراءة عــن –حــدة عمــل دراســة جــدوي لكــل مشــروع علــي 
.المشروع

.وضع جدول زمني لذلك–مناقشة الطالب في الطرق الالزمة لبناء المشروع 

.تنفیذ المشروعات وفق الجدول الزمني

.متابعة ما تم تنفیذه بشكل دوري

.شرح نظري لطریقة بناء وكتابة المشروع وٕاعداد التقریر

.لطالب لما تم انجازهمناقشة مفتوحة لعرض ا

.التقییم المبدئي للمشروعات وتعدیلها–عرض مبدئي لمخرجات المشروع 

.تسلیم المشروع النهائيـعرض نهائي للمشروع 

وما یستجد من موضوعات

%١٠٠تدریســــــهتــــــملمــــــا%-



المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن
المقرراألساسي

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

االمتحـانتغطیـةمدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عصف ذهنينظریةمحاضرات
ني تعلم تعاو مناقشة

شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

، معامل كمبیوتر.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعــــنالطـــــالبرضــــاءســـــتبیاناتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

























المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
ظامبانت

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

استاذ المقرراثناء التدریس



االداء
عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص

الطالبعلىالمقرر
ى رةف المحاض

األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرریة العام الدراسىبدا

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
٢مقرر  فى التخصص الكودىورمزةالمقرراسم-١

التصمیم التعلیميالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٣(      المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
6

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

6

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



4
2

16.6

033.3316.6



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

الحاسب اآللى :

نشأة الحاسب اآللى.-
مكونات الحاسب اآللى.-
أنظمة الحاسب اآللى.-

مجاالت تكنولوجیا التعلیم:

التصمیم.-
مجاالت تكنولوجیا التعلیم:

.اإلنتاج-
مجاالت تكنولوجیا التعلیم:

.االستخدام-
مجاالت تكنولوجیا التعلیم:

.اإلدارة-
مجاالت تكنولوجیا التعلیم:

.التقویم-
استخدام الحاسب فى المجاالت المختلفة: 

الحیاة والتسوق.–إدارة –تعلیم 

ما یستجد من موضوعات



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

االمتحـانتغطیـةمدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عصف ذهنينظریةمحاضرات
للمجموعات الكبیرة تعلم تعاونيمناقشة

شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

، معامل كمبیوتر.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

62.2%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢

























بالكلیةالجودة
المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣

االولى
مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس



عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

المقرراستاذ بدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر اختیارىالكودىورمزةالمقرراسم-١

التصمیم التعلیميالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٣(      المعتمدةساعاتال/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
اللذینلطالباعدد-

االمتحانأدوا
راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

التصمیم التعلیمي: مدخل إلى التصمیم التعلیمي

التصمیم التعلیمي: أسس التصمیم التعلیمي 
مراحل التصمیم التعلیمي: مرحلة التحلیل (تحلیل االحتیاجات 
التعلیمیة، تحلیل المحتوى، تحلیل خصائص المتعلمین، تحلیل 

مھمة التعلم)
األھداف مراحل التصمیم التعلیمي: مرحلة التصمیم (وضع 

التعلیمیة، بناء االختبار، تحدید استراتیجیة التعلیم، اختیار 
مصادر التعلم أو تصمیمھا)

مراحل التصمیم التعلیمي: مرحلة التطویر (اإلنتاج)
مراحل التصمیم التعلیمي: مرحلة االستخدام

مراحل التصمیم التعلیمي: مرحلة التقویم
ما یستجد من موضوعات

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥





المقرر
االمتحـانتغطیـةمدى-

المقررلموضوعات
 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
موالتعل

عصف ذهنينظریةمحاضرات
تعلم تعاونيمناقشة

شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

، معامل كمبیوتر.عرضهزةبأجالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى























مالحظات-٧
الخارجیینعینالمراج

)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاتاخالقیمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
ملىالعالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقررناء التدریساث

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رف ةالمحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى



استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

جودةالضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر فى التخصص باللغة اإلنجلیزیةالكودىورمزةالمقرراسم-١

التصمیم التعلیميالتخصص-٢

اصـ دبلوم خاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٣(       المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررتحقینالمل
اللذینالطالبعدد-

االمتحانأدوا
راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

اتدریسهتم

النظرىالمحتوىأوال

مقدمة فى توظیف البرامج المختلفة فى التخصص " باللغة 
اإلنجلیزیة".

.Adobe InDesignبرنامج  -
.Adobe photpshopبرنامج -
.Manga studioبرنامج -

قراءة ودراسة مقاالت متنوعة فى مجال تكنولوجیا التعلیم.

لیزیة.قراءات فى مختلف فروع التخصص باللغة اإلنج

التدریب على مھارات االستماع فى مجال التخصص باللغة 
اإلنجلیزیة.

التدریب على مھارات التعامل مع واجھات البرامج المختلفة 
باللغةاإلنجلیزیة. 

التدریب على اللھجة األمریكیة فى الجزء السماعى فى مجال 
التخصص نظرا التساع نطاق الثقافة األمریكیة فى مجال 

یا التعلیم.تكنولوج

التدریب على قراءة وترجمة مقاالت فى كافة فروع التخصص 
باللغة اإلنجلیزیة.

التعرف عل جدید المصطلحات فى مجال تكنولوجیا التعلیم 
باللغة اإلنجلیزیة.

ما یستجد من موضوعات.



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

قـــائمینالالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عصف ذهنينظریةمحاضرات
تعلم تعاوني للمجموعات الكبیرةمناقشة

شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

























وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالثتحدیفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتطویرالتتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى



طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یمتق رةی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر فى تطبیقات مادة التخصصالكودىورمزةالمقرراسم-١

التصمیم التعلیميالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٣(       المعتمدةالساعات/ الوحداتددع-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
اللذینالطالبعدد-

االمتحانأدوا
راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

الثقافة : 

أبعاد الثقافة –معاییر الثقافة الرقمیة –تعریفات الثقافة الرقمیة 
مھارات ذوى الثقافة –اتجاھات الثقافة الرقمیة –الرقمیة 

الرقمیة .

الثقافة :

الثقافة الرقمیة –نموذج الثقافة الرقمیة –فوائد القافة الرقمیة 
الثقافة الرقمیة.مثال لنثر –فى التعلیم 

–التعلیم والتعلم –تعریف أنماط التعلم –تعریف النمط 
محكات النمط التعلیمیى الجید–خصائص النمط التعلیمى 

تأثیر أنماط –نماذج تفسیر التعلیم –تصنیفات أنماط التعلم 
التعلم على العملیة التعلیمیة .

یطة الذھنیة مبتكر الخر–الخریطة الذھنیة –تعریف الخریطة 
فوائد استخدام –الفرضیة التى تقوم علیھا خرائط المفھوم –

الخرائط الذھنیة حسب تونى بوزان 

–مكونات الحرائط الذھنیة –فوائد استخدام الخرائط الذھنیة 
ممیزات الخرائط الذھنیة –خطوات رسم خریطة ذھنیة 

خصاائص الخرائط الذھنیة اإللكترونیة –اإللكترونیة 

الفوائد التربویة للخریطة الذھنیة –استخدامات الخرائط الذھنیة 
تطبیقات الخرائط –انتبھ ألمور قبل رسم الخریطة الذھنیة –

البرامج المستخدمة فى إنتاج الخرائط الذھنیة –الذھنیة 

أنواع القصص الر –مفھوم القصة الرقمیة –مفھوم القصة 
محكات اختیار –للتعلم أھمیة استخدام القصة كمصدر–قمیة 

–كیفیة كتابة القصة الرقمیة –عناصر بناء القصة –القصة 
أسس إنتاج القصة الرقمیة .

العوامل التى تساھم فى –القصص الرقمیة كأداة تعلیمیة فعالة 



–القصة الرقمیة وتنمیة ثقافات الطالب –نجاح القصة الرقمیة 
تاج وتطویر القصة مراحل إن–أدوات إنتاج القصة الرقمیة 

مواقع نشر القصة الرقمیة.–الرقمیة 

ما یستجد من موضوعات

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

االمتحـانتغطیـةمدى-
المقررضوعاتلمو 

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عصف ذهنينظریةمحاضرات
تعلم تعاوني للمجموعات الكبیرةمناقشة

شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال



















المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

، معامل كمبیوتر.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهررالمقـــــتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام









مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكرربالطالغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقررالدراسىبدایة العام 

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء

فىقررالم
االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
١مقرر في التخصص الكودىورمزةالمقرراسم-١

التصمیم التعلیميالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٣(      المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
اللذینالطالبددع-

االمتحانأدوا
راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

نظرىالالمحتوىأوال

المستحدثات التكنولوجیة:

.ماھیة المستحدثات التكنولوجیة-
.الخصائص الظاھریة للمستحدثات التكنولوجیة-

النص اإللكترونى.

الكتاب اإللكترونى.

الویكى.

المدونات.

تطبیقات جوجل التعلیمیة.

الحوسبة السحابیة.

ما یستجد من موضوعات

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

> ٨٤-٦٠٦٠< القـــائمینالتـــزاممـــدى- 



ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت
المقرر

٨٥

االمتحـانتغطیـةمدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عصف ذهنيریةنظمحاضرات
للمجموعات الكبیرة تعلم تعاونيمناقشة

شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

، معامل كمبیوتر.عرضجهزةبأالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى























مالحظات-٧
الخارجیینعینالمراج

)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاتاخالقیمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
ملىالعالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقررناء التدریساث

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رف ةالمحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى



استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

جودةالضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
اللغة العربیة وأدابهاالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٢(       المعتمدةالساعات/ تالوحداعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
اللذینالطالبعدد-

االمتحانأدوا
راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

تقدیم المعرفة الخاصة باللغة العربیة 

تقدیم تعریف بالتراث والثقافة العربیة 

التعبیر والعالمات الترقیمیة 

كتابة الفقرة 

كتابة المقال 

رسم الهمزة في أول الكلمة وآخرها 

صفات األلفاظ واختیارها واستعمالها 

الدراسة العلمیة لألدب العربي 

ة فن الخطاب

دراسة األسالیب 

دراسة المؤكدات 

دراسة العدد 

همزة القطع والوصل

ما یستجد من موضوعات



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

العصف الذهنينظریةمحاضرات
تعلم تعاونيمناقشة ال

شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-





















متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىتســـــلیمهو المقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویررحــــــــاتمقت
السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنلمتكرراالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣







:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرراسىبدایة العام الدر

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
حتصحیخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التربیةأصولالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     مدةالمعتالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
یناللذالطالبعدد-

االمتحانأدوا
راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

والمجتمع.التربیة 

التربیة والثقافة.

التربیة والتغیر االجتماعي.

التنشئة االجتماعیة والتربیة.

التربیة والضبط االجتماعي.

ما یستجد من موضوعات

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(











٣

تعلم تعاوني
للمجموعات الكبیرة

)Cooperative

Learning.(

٤
Brainعصف ذهني (

Storming.(

أعمال سنةالطالبتقویمطریقة-

تحضیر محاضرات.-
عمل أبحاث وتكلیفات.-

امتحانات شفویة وتحریریة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣













االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطوركبةموا.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبعتشــجی.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس



عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفاقشھمن
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
اإلحصاء التربويالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     معتمدةالالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
للذیناالطالبعدد-

االمتحانأدوا
راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

.اإلحصاء وأهمیتها واستخداماتها في البحث التربويماهیة ١

.مقاییس النزعة المركزیة٢

.مقاییس التشتت٣

.معامل االرتباط٤

.شروط بناء الفرض اإلحصائيأنواع المتغیرات والمقاییس و ٥

وأنواعها.العینات ٦

.برامج الحاسب المستخدمة في االحصاءأمثلة ل٧

.ما یستجد من موضوعات٨

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
التعلمو 

االسلوبم

محاضرات ١
)Lectures(.









٢
مناقشة 

)Discussion.(

تعلم تعاونى٣

الطالبتقویمطریقة-
أعمال سنة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةافرةمتو العلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى



















مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيطورالتمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىبالطــالتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىطالبالشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

صیفتومناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى



استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التوجیه التعلیمي واالرشاد النفسيالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/ حداتالو عدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

رربالمقالملتحقین
اللذینالطالبعدد-

االمتحانأدوا
راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
النظرىالمحتوىم

١
ماهیة االرشاد النفسي، والفرق بین االرشاد والتوجیه النفسي 

والعلوم المتصلة بهما.

أسس االرشاد النفسي.٢

٣

نظریات التوجیه واالرشاد النفسي:

ـ نظریة التحلیل النفسي لفروید في مجال االرشاد.

ـ النظریة السلوكیة في مجال االرشاد.   

عرفیة في مجال االرشاد.   ـ النظریة الم

ـ النظریة العقالنیة في مجال االرشاد.   

تكامل نظریات التوجیة واالرشاد النفسي.٤

.ما یستجد من موضوعات٥

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- االسلوبمالتعل







١والتعلم
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣
تعلم تعاوني

)Cooperative

Learning.(

الطالبتقویمطریقة-
أعمال سنة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهمقـــــررالتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣



















االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررطالبالغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقررم الدراسىبدایة العا

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحلخالمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس



عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء

فىلمقررا
االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
تكنولوجیا التربیةالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
اللذینالطالبعدد-

االمتحانأدوا
راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

مفهوم تكنولوجیا التربیة.–یة تكنولوجیا التربیة ماه

الفرق بین تكنولوجیا التربیة وتكنولوجیا التعلیم.

الفرق بین تكنولوجیا التربیة وتكنولوجیا اإلعالم.

تكنولوجیا التربیة من حیث:

األهداف.ـالخصائص ـاألسس 

دور المعلم والمتعلم فى تتكنولوجیا التربیة.

لتكنولوجیا التربویة.تطور مجال ا

منظومة تكنولوجیا التربیة.

.ما یستجد من موضوعات

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم







١
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣
تعلم تعاوني

)Cooperative

Learning.(

الطالبتقویمطریقة-
أعمال سنة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:دریسالت

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاررالمقــــــتوصــــــیفمناقشــــــه.٣



















االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتاخالقمناقش ی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس



عررالمقتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
طرق تدریس مادة التخصصالكودىورمزةالمقرراسم-١

التصمیم التعلیميالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     المعتمدةلساعاتا/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
30

اللذینالطالبددع-
االمتحانأدوا

28

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول
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علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

كیفیة البحث في مصادر التعلم عن موضوعات المقرر.

مناقشة أبرز المفاھیم والمصطلحات المرتبطة بطرائق 
التدریس.

مناقشة أبرز المفاھیم والمصطلحات المرتبطة بطرائق 
التدریس.

عرض موضوع المنھج قدیما وحدیثاً وعناصره.

عرض ومناقشة موضوع عناصر المنھج.

ع عناصر المنھج.تكملة موضو

عرض موضوع طرائق واستراتیجیات التدریس الشائعة.

تكملة لموضوع طرائق واستراتیجیات التدریس الشائعة.

عرض ومناقشة موضوع طرائق واستراتیجیات التدریس 
الحدیثة.

تكملة لموضوع طرائق واستراتیجیات التدریس الحدیثة.

مناقشة موضوع مداخل التدریس.

امة لما سبق.مراجعة ع

تقویم مرحلي.

عرض ومناقشة موضوع أنماط التعلم، وخصائص كل نمط.

تكملة موضوع أنماط التعلم، وخصائص كل نمط.

عرض موضوع األنشطة التعلیمیة وأھمیتھا، وأنواعھا، 
ومواصفات النشاط الجید.



تكملة موضوع األنشطة التعلیمیة، االتجاھات الحدیثة في مجال 
تقییم أداء المعلم لألنشطة.األنشطة، 

عرض ومناقشة موضوع مھارات التدریس وكیفیة تطبیقھا.

تكملة موضوع مھارات التدریس وكیفیة تطبیقھا.

عرض ومناقشة موضوع اإلعداد المھني للمعلم.

ما یستجد من موضوعات.

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات 

)Cooperative
Learning.(













٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

تعلم تشاركي.٥

تعلم إلكتروني.٦

الطالبتقویمطریقة-
في موضوعات وتقاریر أبحاث 

مرتبطة بالمقرر

عروض تقدیمیة واختبار الشفوي

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةتوافرةممتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیارالمقــــــر توصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى





















مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتاخالقیمناقش
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عرالمقرتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى



استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مشروع تطبیقيالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     مدةالمعتالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
30

لذینالالطالبعدد-
االمتحانأدوا

28

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول
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علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

١
مناقشة الطالب حول –ت الطالب حول مشروع التخرج توقعا

أهداف مشروع التخرج.

.مناقشة الطالب في طریقة اختیار مشروع التخرج٢

.تحدید استراتیجیة العمل–تشكیل فریق المشروع ٣

.تحدید موضوع المشروع كل مجموعة–مناقشة المشروعات ٤

٥
لمراجــع اســناد ا–عمــل دراســة جــدوي لكــل مشــروع علــي حــدة 

.للطالب للقراءة عن المشروع

٦
وضــع –مناقشــة الطــالب فــي الطــرق الالزمــة لبنــاء المشــروع 

.جدول زمني لذلك

.تنفیذ المشروعات وفق الجدول الزمني٧

.متابعة ما تم تنفیذه بشكل دوري٨

.شرح نظري لطریقة بناء وكتابة المشروع وٕاعداد التقریر٩

.طالب لما تم انجازهمناقشة مفتوحة لعرض ال١٠

١١
التقییم المبدئي –عرض مبدئي لمخرجات المشروع 

.للمشروعات وتعدیلها

.تسلیم المشروع النهائيـعرض نهائي للمشروع ١٢

وما یستجد من موضوعات١٣

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

١٠٠%



المقرراألساسي
القـــائمینالتـــزاممـــدى-

ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت
المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(

تعلم تعاوني
)Cooperative

Learning.(

٣
Brainعصف ذهني (

Storming.(

الحضـــــــــور واألداء لمناقشـــــــــة الطـــــــــالب الطالبتقویمطریقة-
حــول: أهــداف المــادة، مفهــوم المشــروع، 

تقدیمه، كتابته،..."

تحدید دراسـة جـدوي لكـل مجموعـة علـى 
حدة.

إعـــــداد تقریـــــر أســـــبوعي لمتابعـــــة تنفیـــــذ 
بتهالمشروع لتقییم أداء المشروع وكتا



















التقییم المبدئي للمشروع.

التقییم النهائي للمشروع.

الحضـــــــــور واألداء لمناقشـــــــــة الطـــــــــالب 
حــول: أهــداف المــادة، مفهــوم المشــروع، 

تقدیمه، كتابته،..."

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

البالطــتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

71.83%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

اجعالمر تحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤















مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
بالطال

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

مقرراستاذ البدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان

ذ المقرراستانھایة العام الدراسى



بالكلیة



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مصادر المعلوماتالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     معتمدةالالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
30

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

28

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول
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علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

تطورها.ومراحلالمعلومات،مصادرهوممف١

تصنیف مصادر المعلومات (التقلیدیة، واإللكترونیة)٢

أشكال مصادر المعلومات-أهمیة مصادر المعلومات ٣

٤
طــرق الحصــول علــى مصــادر -مفهــوم إدارة مصــادر المعلومــات 

المعلومات

٥
المتخصصــــة فــــي العلــــوم و مصــــادر المعلومــــات المرجعیــــة العامــــة 

المصـــــادر الســـــمعیة والبصـــــریة و والتقنیـــــة الجتماعیـــــة واإلنســـــانیةا
والوسائط المتعددة

٦
االنترنــت ومحركـــات -المكتبــة  اإللكترونیــة كمصــدر للمعلومــات 

البحث كمصدر للمعلومات

طرق تنمیة مصادر المعلومات-طرق إدارة مصادر المعلومات٧

المعلوماتیةالتعاون والتكتالت -تقییم مصادر المعلومات ٨

.ما یستجد من موضوعات٩

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

٨٥> ٨٤-٦٠٦٠< تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-







االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
المقررلموضوعات

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(

تكلیفات٣

الطالبتقویمطریقة-
أعمال سنة

تطبیقياختبار 

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

لخاصــــــةاالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

76%





















تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
لخارجییناالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوابطوضاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقررلتدریساثناء ا

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت

استاذ المقرراثناء التدریس



بانتظام
راجعةتغذیةتقدیم

تصحیحخاللمن
االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
ولىاأل

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر اختیارىالكودىورمزةالمقرراسم-١

التصمیم التعلیميالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٣(     معتمدةالالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
30

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

28

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



24
4
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علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
الموضوعم

صمیم التعلیمي (المفھوم، التصنیفات)نماذج الت١

النموذج العام للتصمیم التعلیمي٢

نموذج جیرالك وإیلي، (نماذج التدریس/ التعلیم٣
ونموذج كمب وموریس، ونموذج ریزر ودیك)

٤
نموذج برجمان ومور، (نماذج تطویر منتجات

ونموذج فان باتن، ونموذج لیشن وبولوك 
)سكووراجلیوث، ونموذج سیلز وجال

نموذج دیك وكاري، (نماذج تطویر النظم٥
)ونموذج سمیث وراجان

نماذج تصمیم التعلم المدمج (نموذج محمد ٦
إبراھیم الدسوقي)

نموذج نماذج تصمیم التعلم اإللكتروني (٧
مصطفى جودت، نموذج الموسى والمبارك)

تصمیم وحدة تعلیمیة/ تدریبیة٨

ما یستجد من موضوعات٩

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠







ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣
تعلم تعاوني

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

الطالبتقویمطریقة-
أعمال سنة

تحریرىاختبار 

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةعامــــــلالم،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

67.52%





















تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینلمراجعینا

)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطخالقیاتامناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىتالمتحاناالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
بالطال

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت

استاذ المقرراثناء التدریس



بانتظام
راجعةتغذیةتقدیم

تصحیحخاللمن
االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةالف محاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةانضم
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
باللغة اإلنجلیزیة٢مقرر فى التخصصالكودىورمزةالمقرراسم-١

التصمیم التعلیميالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٣(     المعتمدةالساعات/ الوحداتدعد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
30

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

28

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول
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علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
الموضوعم

١

adaptive learning

Introduction  What Knewton means by
‘adaptive learning’- Theories & approaches
behind Knewton recommendations - Why the
Knewton Adaptive Learning PlatformTM is so
effective - Big data & adaptive infrastructure -
Knewton Adaptive Learning in the classroom
- How Knewton Adaptive Learning engages
students - How Knewton Adaptive Learning
empowers teachers

٢

1 Introduc on - Visualization Pipeline-
Information Structure - Overview Strategies -
Navigation Strategies - Interaction Strategies

٣

 1History
o 1.1Precursors
o 1.2Early approaches
o 1.3cMOOCs and xMOOCs

 2Emergence of MOOC providers
o 2.1Notable providers
o 2.2Emergence of innovative

courses
 3Student experience and pedagogy

o 3.1Students served
o 3.2Educator experience
o 3.3Completion rates
o 3.4Instructional design

 4Industry
o 4.1Fee opportunities

 5Challenges and criticisms

٤

INTRODUCTION- What types of
learning problems does assistive
technology address؟

- What kinds of assistive technology
tools are available؟



٥

What Is Flipped Learning? -. How does it

work?-. Who’s doing it?-. Why is it
significant?-. What are the downsides?-.
Where is it going?  -What are the implications
for teaching and learning?

٦

INTRODUCTION -what's "AUGMENT

REALITY"- HOW TO "AUGMENT REALITY"-
Augment the user- Augment the object-
Augment the environment INTERACTIVE
PAPER

٧
Introduction- What: Definitions and Uses-
How: Goals and Techniques  -Why Bother:
Risks and Benefits -

٨

What's Involved in an Instructional
Design Certification Program7-؟

Tips for Choosing the Right
Instructional Design Certificate

Program .

- COURSE DESCRIPTION

LEARNING OUTCOMES

ما یستجد من موضوعات٩

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

یوجدال

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥





المقرر
تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-

االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات ( 

Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

تعلم تعاوني
للمجموعات 

الكبیرة
)Cooperative

Learning.(

٣
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

الطالبتقویمطریقة-
أعمال سنة

تكلیفات

تحریرىاختبار 

المتاحـــــــةإلمكانـــــــاتا-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل























متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

68.61%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
یةبالكلالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفزیعتو .١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىبالطالانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت





ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

رراستاذ المقاثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررلدراسىنھایة العام ا

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
)١(مقررفى التخصصالكودىورمزةالمقرراسم-١

التصمیم التعلیميالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     المعتمدةاتالساع/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
اللذینالبالطعدد-

االمتحانأدوا
راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
طبیقىوالتالمحتوى النظرىم

المستودعات الرقمیة١

الطاولة التفاعلیة٢

الرسومات المعلوماتیة٣

التعلم المدمج٤

الثقافة الرقمیة٥

الخرائط الذھنیة٦

الحوسبة السحابیة٧

الھندسة االجتماعیة٨

بیئات التعلم االفتراضیة٩

ما یستجد من موضوعات١٠

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقررسياألسا

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- االسلوبمالتعل







١والتعلم
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

تعلم تعاوني
)Cooperative

Learning.(

٣
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

الطالبتقویمطریقة-
أعمال سنة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢





















بالكلیةالجودة
المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣

االولى
مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:ادمالقللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

قویمتتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس



عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

ذ المقرراستابدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التطبیقات الحدیثة لتكنولوجیا التعلیمالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
ماجستیرالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) + (نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
7

اللذینلطالباعدد-
االمتحانأدوا

7

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول
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علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

ماھیة المستحدثات التكنولوجیة.١

المبررات التي دعت إلي ظھور المستحدثات ٢
التكنولوجیة.

ممیزات استخدام المستحدثات التكنولوجیة.٣

خطـوات ومبادئ تصمیم المستحدثات ٤
التكنولوجیة.

طرق توظیف المستحدثات التكنولوجیة وتقییم ٥
الجدوي منھا.

ات التكنولوجیة في متطلبات توظیف المستحدث٦
التعلیم.

مراحل تطبیق المستحدثات التكنولوجیة في ٧
التعلیم ومعوقات توظیفھا.

مھارات التعامل مع المستحدثات التكنولوجیة.٨

أمثلة ونماذج لبعض المستحدثات التكنولوجیة.٩

ما یستجد من موضوعات١٠

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

/



ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
مناقشة والحوار ال

المنظم المتفاعل 
)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات الكبیرة

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

٥

ي ا ان العمل لبی
)Practical

Demonstration
.(

الطالبتقویمطریقة-
بحث علمينظري

اختبار تحریريسنةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.بالكمبیوتر
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-



















متوافرةغیرحدودةمبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعــــنالطـــــالبرضــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــرریـــــرتقر مـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنفیــــــذهتنتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبابغی.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣







:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
مجاالت

التطویر
توصیف

التطویر
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیت

ویر تط
وى محت

المقرر

ة  مراع
روق  الف

الفردیة

استاذ المقررالعام الدراسىبدایة

طرقتطویر
تدریس
المقرر

ة مناقش
ات اخالقی
وابط وض
ة الدراس

واالمتحانات
الطالبمع

استاذ المقرراثناء التدریس

تطویر
تقویم

المقرر

جیعت ش
علىالطالب
یم تقی

رة المحاض
ة وطریق
دریس الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

تغذیةتقدیم
نمراجعة
خالل

تصحیح
االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع توزی
یف توص

علىالمقرر
الب ىالط ف

رة المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

مناقشھ
توصیف
المقرر
فىشفھیا

المحاضرة
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توزیع
استبیان

رضاء
عنالطالب
فىالمقرر

المحاضرة
االخیرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

ام تقریرملء ة الع استاذ المقررنھای



المقرر
الىوتسلیمھ

ضمانوحدة
الجودة
بالكلیة

الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مجاالت تكنولوجیا التعلیم.الكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
ماجستیرالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) + (نظري) ٤(     معتمدةالالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
7

ناللذیالطالبعدد-
االمتحانأدوا

7

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



7
٠

0

250



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرى والتطبیقىم

مجاالت التصمیم التعلیمى:

التحلیل.-

مجاالت التصمیم التعلیمى:٢

التصمیم.-

مجاالت التصمیم التعلیمى:٣

اإلنتاج.-

مجاالت التصمیم التعلیمى:٤

التقویم.-

مجاالت التصمیم التعلیمى:٥

االستخدام.-
نموذج الجزار للتصمیم التعلیمي.٦

٧

تحلیل الرسائل العلمیة:

–یر المستقل و المتغیر التابع تحدید المتغ
العینة.

ما یستجد من موضوعات٨

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠







المقررلموضوعات
ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل

والتعلم
االسلوبم

١
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات الكبیرة

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

الطالبتقویمطریقة-
تقییمياختبارنظري

اختبار تحریريسنةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

83.86%























تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعــــنالطـــــالبرضــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةاضرةالمح

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررئیةالنهاالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيامــــ( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

روق مراع ة الف
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس



تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانیعتوز
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
الحاسب اآللىالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
دكتوراهالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ٢+ ( نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
اللذینالطالبعدد-

تحاناالمأدوا
راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرى والتطبیقىم

١
أھمیتھ فى العملیة –كمبیوتر مقدمة عن ال

مبررات ودواعى استخدام الكمبیوتر - التعلیمیة
فى العملیة التعلیمیة.

مھارات القرن الحادى والعشرین٢

٣
:٢تقنیات الویب

Rss-الویكى- المدونات

٤
:٢تقنیات الویب

یوتیوب-تویتر–الفیس بوك 

٥
توظیف تقنیات الویب فى تكنولوجیا التعلیم.

الستخدامات التعلیمیة  لتقنیات الویبا

٦

االختبارات : مفھومھا وأنواعھا.

أنواع االختبارات الموضوعیة.

٧
االختبارات اإللكترونیة.

أنواع االختبارات اإللكترونیة

٨
ممیزات االختبارات اإللكترونیة.

القیمة التربویة لالختبارات اإللكترونیة.

Quiz Creatorبرنامج ٩

ما یستجد من موضوعات١٠

%١٠٠تدریســــــهتــــــملمــــــا%-



المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن
المقرراألساسي

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات ( 

Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات 

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

الطالبتقویمطریقة-
اختبار تقییمىنظري

اختبار تحریريسنةعمالأ
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،



















متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةرةمتوافالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعــــنالطـــــالبرضــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةمحاضرةال

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررهائیةالنالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام









مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا(مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

روق مر ة الف اع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

رراستاذ المقاثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانوزیعت
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
تقنیات الویبالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
دكتوراهالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) + (نظري) ٤(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
اللذینالطالبعدد-

ناالمتحاأدوا
راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

مفھوم الویب ١

ن مفھوم الویب واإلنترنتالفرق بی٢

٣
ب  الفرق بین تقنیات الویب وخدمات الوی

مواقع الویب

٤
ا،  ائص، المزای ب (الخص ال الوی أجی

المكونات)

٥
ب  ة ( وی ب المختلف الفرق بین أجیال الوی

)3.0، ویب 2.0، ویب 1.0

٦

الفرق بین تقنیات/ أدوات الویب المختلفة 
ویكي، (البرید  اإللكتروني، المنتدیات،  ال

ب  دونات، الوی ة، الم بكات االجتماعی الش
الداللي، ...)

أھم تطبیقات الویب في التعلیم ٧

٨
ة  زات، قائم ب (المی ات الوی تطبیق
ة،  ب العربی ات الوی ات، تطبیق التطبیق

مستقبل تطبیقات الویب)

٩
دة  ب المفی ات الوی ل أدوات وتطبیق أفض

في مجال التعلیم 

تما یستجد من موضوعا١٠

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

یوجدال



المقرراألساسي
القـــائمینالتـــزاممـــدى-

ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت
المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــاســـــــــــــــالیب- یمالتعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات 

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

عروض تقدیمیة

الطالبتقویمطریقة-
بحث علمينظري

اختبار تحریريسنةلأعما
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــاتالمتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣























.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،:التدریس
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةرةالمحاض

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررةالنهائیالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام









مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ة ال روق مراع ف
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةقدیمت
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

ستبیاناتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التعلیم االلكتروني الكودىورمزةالمقرراسم-١

التصمیم التعلیميالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٣(      المعتمدةالساعات/ اتالوحدعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٨٠

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٨٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٦٩
١١

١١٫٢٥٢٦٫٢٥



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىحتوىالمأوال

الحاسب اآللى :

نشأة الحاسب اآللى.-
مكونات الحاسب اآللى.-
أنظمة الحاسب اآللى.-

مجاالت تكنولوجیا التعلیم:

التصمیم.-
مجاالت تكنولوجیا التعلیم:

.اإلنتاج-
مجاالت تكنولوجیا التعلیم:

.االستخدام-
مجاالت تكنولوجیا التعلیم:

.اإلدارة-
لیم:مجاالت تكنولوجیا التع

.التقویم-
استخدام الحاسب فى المجاالت المختلفة: 

الحیاة والتسوق.–إدارة –تعلیم 

ما یستجد من موضوعات



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

االمتحـانتغطیـةمدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عصف ذهنينظریةمحاضرات
للمجموعات الكبیرة تعلم تعاونيمناقشة

شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

، معامل كمبیوتر.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٩٠,٩٤%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢

























بالكلیةالجودة
المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣

االولى
مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس



عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

المقرراستاذ بدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
اللغة العربیة وأدابهاالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٢(       المعتمدةالساعات/ تالوحداعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٨٠

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٨٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٦٩
١١

١١٫٢٥٢٦٫٢٥



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىحتوىالمأوال

تقدیم المعرفة الخاصة باللغة العربیة 

تقدیم تعریف بالتراث والثقافة العربیة 

التعبیر والعالمات الترقیمیة 

كتابة الفقرة 

كتابة المقال 

رسم الهمزة في أول الكلمة وآخرها 

صفات األلفاظ واختیارها واستعمالها 

الدراسة العلمیة لألدب العربي 

خطابة فن ال

دراسة األسالیب 

دراسة المؤكدات 

دراسة العدد 

همزة القطع والوصل

ما یستجد من موضوعات



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

الذاتيالتعلیم نظریةمحاضرات
التعلیم المباشرالحوار ومناقشة

شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-





















متوافرةغیرمحدودةدرجةبمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٨٠%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرلءمـــــ.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣







:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

اجعةرتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
تصمیم التعلیمالكودىورمزةالمقرراسم-١

التصمیم التعلیميالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٣(      المعتمدةلساعاتا/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٨٠

اللذینالطالبدعد-
االمتحانأدوا

٨٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٦٩
١١

١١٫٢٥٢٦٫٢٥



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

لنظرىاالمحتوىأوال

الحاسب اآللى :

نشأة الحاسب اآللى.-
مكونات الحاسب اآللى.-
أنظمة الحاسب اآللى.-

مجاالت تكنولوجیا التعلیم:

التصمیم.-
مجاالت تكنولوجیا التعلیم:

.اإلنتاج-
مجاالت تكنولوجیا التعلیم:

.االستخدام-
مجاالت تكنولوجیا التعلیم:

.اإلدارة-
مجاالت تكنولوجیا التعلیم:

.لتقویما-
استخدام الحاسب فى المجاالت المختلفة: 

الحیاة والتسوق.–إدارة –تعلیم 

ما یستجد من موضوعات



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

االمتحـانتغطیـةمدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عصف ذهنينظریةمحاضرات
للمجموعات الكبیرة تعلم تعاونيمناقشة

شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

، معامل كمبیوتر.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةوافرةمتالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٩١,٣٣%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢

























بالكلیةالجودة
المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣

االولى
مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةجةالنتیإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( رحــــاتمقت

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
رالمقر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

المقرراستاذ اثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس



عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
تك التعلیم ذوى االحتیاجات الخاصةالكودىورمزةالمقرراسم-١

التصمیم التعلیميالتخصص-٢

اصـ دبلوم خاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٣(      المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررحقینالملت
٨٠

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٨٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٦٩
١١

١١٫٢٥٢٦٫٢٥



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

یسهاتدر تم

النظرىالمحتوىأوال

الحاسب اآللى :

نشأة الحاسب اآللى.-
مكونات الحاسب اآللى.-
أنظمة الحاسب اآللى.-

مجاالت تكنولوجیا التعلیم:

التصمیم.-
مجاالت تكنولوجیا التعلیم:

.اإلنتاج-
مجاالت تكنولوجیا التعلیم:

.االستخدام-
مجاالت تكنولوجیا التعلیم:

.اإلدارة-
كنولوجیا التعلیم:مجاالت ت

.التقویم-
استخدام الحاسب فى المجاالت المختلفة: 

الحیاة والتسوق.–إدارة –تعلیم 

ما یستجد من موضوعات



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

االمتحـانتغطیـةمدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عصف ذهنينظریةمحاضرات
للمجموعات الكبیرة تعلم تعاونيمناقشة

شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

، معامل كمبیوتر.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةئلالوسا

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٨٧,٢٨%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢

























بالكلیةالجودة
المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣

االولى
مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
اراالعتبفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
یذالتنفعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس



عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقررالدراسىبدایة العام

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
علم النفس التعلیميالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٢(       المعتمدةالساعات/الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٨٠

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٨٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٦٩
١١

١١٫٢٥٢٦٫٢٥



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىىالمحتوأوال

التعلم: معناه وشروطه والفرق بینه وبین التربیة والتعلیم.

.لنظریات التعلم في جمیع المدارسمقدمة

سكنر) وتطبیقاتها في المجال ،جاثريظریات التعلم السلوكیة (ثورندیك،ن
التعلیمي.

تولمان) وتطبیقاتها في المجال التعلیمي.ریات التعلم المعرفیة (الجشطالت،نظ

نظریات التعلم االجتماعیة (باندورا) وتطبیقاتها في المجال التعلیمي.

.نظریات التعلم البنائیة (بیاجیة) وتطبیقاتها في المجال التعلیمي

برونر) وتطبیقاتها في المجال التعلیمي.نظریات التعلم الحدیثة (جانییه،

.انتقال أثر التعلم

.ما یستجد من موضوعات

علميالمحتوى ال



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

المناظرةنظریةمحاضرات
تعلم تعاونيمناقشة ال







 





شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٨٣,٤٥%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

رةالمحاضــــــفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

ةالمحاضر فىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢













الطالب
التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣

بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةایةالبد.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىقررالم

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر فى تطبیقات مادة التخصصالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٢(       المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

لمقررباالملتحقین
٨٠

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٨٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٦٩
١١

ــــ
ـ

١١٫٢٥٢٦٫٢٥ـــــــ



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىالأو

مناقشـــة الطـــالب حـــول أهـــداف مشـــروع –توقعـــات الطـــالب حـــول مشـــروع التخـــرج 
التخرج.

.مناقشة الطالب في طریقة اختیار مشروع التخرج

.تحدید استراتیجیة العمل–تشكیل فریق المشروع 

.تحدید موضوع المشروع كل مجموعة–مناقشة المشروعات 

اســناد المراجــع للطــالب للقــراءة عــن –علــي حــدة عمــل دراســة جــدوي لكــل مشــروع 
.المشروع

.وضع جدول زمني لذلك–مناقشة الطالب في الطرق الالزمة لبناء المشروع 

.تنفیذ المشروعات وفق الجدول الزمني

.متابعة ما تم تنفیذه بشكل دوري

.شرح نظري لطریقة بناء وكتابة المشروع وٕاعداد التقریر

.رض الطالب لما تم انجازهمناقشة مفتوحة لع

.التقییم المبدئي للمشروعات وتعدیلها–عرض مبدئي لمخرجات المشروع 

.تسلیم المشروع النهائيـعرض نهائي للمشروع 

وما یستجد من موضوعات

%١٠٠تدریســــــهتــــــملمــــــا%-



المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن
المقرراألساسي

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

االمتحـانتغطیـةمدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عصف ذهنينظریةمحاضرات
تعاوني تعلم مناقشة

شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

، معامل كمبیوتر.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٧٦,٧٥%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
رالمقر 

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

























المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

دریسالتــوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس



عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

ولىاألالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
٢مقرر  فى التخصص الكودىورمزةالمقرراسم-١

التصمیم التعلیميالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٣(      المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
80

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

80

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول
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علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىوىالمحتأوال

الحاسب اآللى :

نشأة الحاسب اآللى.-
مكونات الحاسب اآللى.-
أنظمة الحاسب اآللى.-

مجاالت تكنولوجیا التعلیم:

التصمیم.-
مجاالت تكنولوجیا التعلیم:

.اإلنتاج-
مجاالت تكنولوجیا التعلیم:

.االستخدام-
مجاالت تكنولوجیا التعلیم:

.اإلدارة-
م:مجاالت تكنولوجیا التعلی

.التقویم-
استخدام الحاسب فى المجاالت المختلفة: 

الحیاة والتسوق.–إدارة –تعلیم 

ما یستجد من موضوعات



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

االمتحـانتغطیـةمدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عصف ذهنينظریةمحاضرات
للمجموعات الكبیرة تعلم تعاونيمناقشة

شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

، معامل كمبیوتر.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

92%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىرالمقـــــر عـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢

























بالكلیةالجودة
المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣

االولى
مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةیجةالنتإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( ترحــــاتمق

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
ررالمق

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

المقرراستاذاثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس



عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

راستاذ المقربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر اختیارىالكودىورمزةالمقرراسم-١

التصمیم التعلیميالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٣(      المعتمدةساعاتال/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
اللذینلطالباعدد-

االمتحانأدوا
راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

التصمیم التعلیمي: مدخل إلى التصمیم التعلیمي

التصمیم التعلیمي: أسس التصمیم التعلیمي 
مراحل التصمیم التعلیمي: مرحلة التحلیل (تحلیل االحتیاجات 
التعلیمیة، تحلیل المحتوى، تحلیل خصائص المتعلمین، تحلیل 

مھمة التعلم)
األھداف مراحل التصمیم التعلیمي: مرحلة التصمیم (وضع 

التعلیمیة، بناء االختبار، تحدید استراتیجیة التعلیم، اختیار 
مصادر التعلم أو تصمیمھا)

مراحل التصمیم التعلیمي: مرحلة التطویر (اإلنتاج)
مراحل التصمیم التعلیمي: مرحلة االستخدام

مراحل التصمیم التعلیمي: مرحلة التقویم
ما یستجد من موضوعات

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

یوجدال

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥





المقرر
االمتحـانتغطیـةمدى-

المقررلموضوعات
 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
لتعلموا

عصف ذهنينظریةمحاضرات
تعلم تعاونيمناقشة

شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

، معامل كمبیوتر.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى























مالحظات-٧
الخارجیینجعینالمرا

)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطیاتاخالقمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
عملىالالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقررثناء التدریسا

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةالمحاضف
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى



استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

لجودةاضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر فى التخصص باللغة اإلنجلیزیةالكودىورمزةالمقرراسم-١

التصمیم التعلیميالتخصص-٢

اصـ دبلوم خاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٣(       المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررتحقینالمل
٨٠

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٨٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٦٩
١١

١١٫٢٥٢٦٫٢٥



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

ریسهاتدتم

النظرىالمحتوىأوال

مقدمة فى توظیف البرامج المختلفة فى التخصص " باللغة 
اإلنجلیزیة".

.Adobe InDesignبرنامج  -
.Adobe photpshopبرنامج -
.Manga studioبرنامج -

قراءة ودراسة مقاالت متنوعة فى مجال تكنولوجیا التعلیم.

إلنجلیزیة.قراءات فى مختلف فروع التخصص باللغة ا

التدریب على مھارات االستماع فى مجال التخصص باللغة 
اإلنجلیزیة.

التدریب على مھارات التعامل مع واجھات البرامج المختلفة 
باللغةاإلنجلیزیة. 

التدریب على اللھجة األمریكیة فى الجزء السماعى فى مجال 
التخصص نظرا التساع نطاق الثقافة األمریكیة فى مجال 

ولوجیا التعلیم.تكن

التدریب على قراءة وترجمة مقاالت فى كافة فروع التخصص 
باللغة اإلنجلیزیة.

التعرف عل جدید المصطلحات فى مجال تكنولوجیا التعلیم 
باللغة اإلنجلیزیة.

ما یستجد من موضوعات.



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینمالتـــزامـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عصف ذهنينظریةمحاضرات
تعلم تعاوني للمجموعات الكبیرةشةمناق

شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

























وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٨٥,٧٢%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيرالتطو مواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى



طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىبالطالشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

فتوصیمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر فى تطبیقات مادة التخصصالكودىورمزةالمقرراسم-١

التصمیم التعلیميالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٣(       المعتمدةالساعات/ الوحداتددع-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٨٠

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٨٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٦٩
١١

١١٫٢٥٢٦٫٢٥



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

الثقافة : 

أبعاد الثقافة –معاییر الثقافة الرقمیة –تعریفات الثقافة الرقمیة 
مھارات ذوى الثقافة –اتجاھات الثقافة الرقمیة –الرقمیة 

الرقمیة .

الثقافة :

الثقافة الرقمیة –نموذج الثقافة الرقمیة –فوائد القافة الرقمیة 
نثر الثقافة الرقمیة.مثال ل–فى التعلیم 

–التعلیم والتعلم –تعریف أنماط التعلم –تعریف النمط 
محكات النمط التعلیمیى الجید–خصائص النمط التعلیمى 

تأثیر أنماط –نماذج تفسیر التعلیم –تصنیفات أنماط التعلم 
التعلم على العملیة التعلیمیة .

الخریطة الذھنیة مبتكر –الخریطة الذھنیة –تعریف الخریطة 
فوائد استخدام –الفرضیة التى تقوم علیھا خرائط المفھوم –

الخرائط الذھنیة حسب تونى بوزان 

–مكونات الحرائط الذھنیة –فوائد استخدام الخرائط الذھنیة 
ممیزات الخرائط الذھنیة –خطوات رسم خریطة ذھنیة 

ة خصاائص الخرائط الذھنیة اإللكترونی–اإللكترونیة 

الفوائد التربویة للخریطة الذھنیة –استخدامات الخرائط الذھنیة 
تطبیقات الخرائط –انتبھ ألمور قبل رسم الخریطة الذھنیة –

البرامج المستخدمة فى إنتاج الخرائط الذھنیة –الذھنیة 

أنواع القصص الر –مفھوم القصة الرقمیة –مفھوم القصة 
محكات اختیار –مصدر للتعلم أھمیة استخدام القصة ك–قمیة 

–كیفیة كتابة القصة الرقمیة –عناصر بناء القصة –القصة 
أسس إنتاج القصة الرقمیة .

العوامل التى تساھم فى –القصص الرقمیة كأداة تعلیمیة فعالة 



–القصة الرقمیة وتنمیة ثقافات الطالب –نجاح القصة الرقمیة 
ل إنتاج وتطویر القصة مراح–أدوات إنتاج القصة الرقمیة 

مواقع نشر القصة الرقمیة.–الرقمیة 

ما یستجد من موضوعات

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

یوجدال

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تحـاناالمتغطیـةمدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عصف ذهنينظریةمحاضرات
تعلم تعاوني للمجموعات الكبیرةمناقشة

شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال



















المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

، معامل كمبیوتر.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةةبدرجمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٧٨,٩%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرءمـــــل.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام









مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

جعةراتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنلطالبارضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
١مقرر في التخصص الكودىورمزةالمقرراسم-١

التصمیم التعلیميالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٣(      المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
اللذینالطالبددع-

االمتحانأدوا
راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

نظرىالالمحتوىأوال

المستحدثات التكنولوجیة:

.ماھیة المستحدثات التكنولوجیة-
.الخصائص الظاھریة للمستحدثات التكنولوجیة-

النص اإللكترونى.

الكتاب اإللكترونى.

الویكى.

المدونات.

تطبیقات جوجل التعلیمیة.

الحوسبة السحابیة.

ما یستجد من موضوعات

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

> ٨٤-٦٠٦٠< القـــائمینالتـــزاممـــدى- 



ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت
المقرر

٨٥

االمتحـانتغطیـةمدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عصف ذهنيریةنظمحاضرات
للمجموعات الكبیرة تعلم تعاونيمناقشة

شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

، معامل كمبیوتر.عرضجهزةبأالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى























مالحظات-٧
الخارجیینعینالمراج

)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاتاخالقیمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
ملىالعالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقررناء التدریساث

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رف ةالمحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى



استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

جودةالضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
اللغة العربیة وأدابهاالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٢(       المعتمدةالساعات/ تالوحداعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٨٠

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٨٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٦٩
١١

١١٫٢٥٢٦٫٢٥



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىحتوىالمأوال

تقدیم المعرفة الخاصة باللغة العربیة 

تقدیم تعریف بالتراث والثقافة العربیة 

التعبیر والعالمات الترقیمیة 

كتابة الفقرة 

كتابة المقال 

رسم الهمزة في أول الكلمة وآخرها 

صفات األلفاظ واختیارها واستعمالها 

الدراسة العلمیة لألدب العربي 

خطابة فن ال

دراسة األسالیب 

دراسة المؤكدات 

دراسة العدد 

همزة القطع والوصل

ما یستجد من موضوعات



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

العصف الذهنينظریةمحاضرات
تعلم تعاونيمناقشة ال

شفويرياختبار تحریالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-





















متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٨٧,٣٣%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنذهتنفیــــــتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣







:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقررلعام الدراسىبدایة ا

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
نعالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التربیةأصولالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     مدةالمعتالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
19

لذینالالطالبعدد-
االمتحانأدوا

19

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



17
2

(دور ثان)٢

5.2615.7831.57



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

بیة والمجتمع.التر 

التربیة والثقافة.

التربیة والتغیر االجتماعي.

التنشئة االجتماعیة والتربیة.

التربیة والضبط االجتماعي.

ما یستجد من موضوعات

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(











٣

تعلم تعاوني
للمجموعات الكبیرة

)Cooperative

Learning.(

٤
Brainعصف ذهني (

Storming.(

أعمال سنةالطالبتقویمطریقة-

تحضیر محاضرات.-
عمل أبحاث وتكلیفات.-

امتحانات شفویة وتحریریة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٨٠,٢٥%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣













االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

لمراجعاتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
لطالبا

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:دمالقاللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

ویمتقتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس



عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

المقرراستاذبدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

ستاذ المقررانھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
اإلحصاء التربويالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     معتمدةالالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
١٩

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

١٩

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١٧
٢

٥٫٢٦١٥٫٧٨٣١٫٥٧



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

.اإلحصاء وأهمیتها واستخداماتها في البحث التربويهیة ما١

.مقاییس النزعة المركزیة٢

.مقاییس التشتت٣

.معامل االرتباط٤

.شروط بناء الفرض اإلحصائيأنواع المتغیرات والمقاییس و ٥

وأنواعها.العینات ٦

.برامج الحاسب المستخدمة في االحصاءأمثلة ل٧

.وعاتما یستجد من موض٨

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــاســـــــــــــــالیب- یمالتعل
والتعلم

االسلوبم

محاضرات ١
)Lectures(.









٢
مناقشة 

)Discussion.(

تعلم تعاونى٣

الطالبتقویمطریقة-
أعمال سنة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٨٢%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى



















مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورواكبةم.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبجیعتشــ.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرتمجاال
ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى



استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

راستاذ المقرنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التوجیه التعلیمي واالرشاد النفسيالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/ حداتالو عدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

رربالمقالملتحقین
١٩

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

١٩

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١٧
٢

٥٫٢٦١٥٫٧٨٣١٫٥٧



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
حتوى النظرىالمم

١
ماهیة االرشاد النفسي، والفرق بین االرشاد والتوجیه النفسي 

والعلوم المتصلة بهما.

أسس االرشاد النفسي.٢

٣

نظریات التوجیه واالرشاد النفسي:

ـ نظریة التحلیل النفسي لفروید في مجال االرشاد.

ـ النظریة السلوكیة في مجال االرشاد.   

المعرفیة في مجال االرشاد.   ـ النظریة

ـ النظریة العقالنیة في مجال االرشاد.   

تكامل نظریات التوجیة واالرشاد النفسي.٤

.ما یستجد من موضوعات٥

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- االسلوبمالتعل







١والتعلم
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣
تعلم تعاوني

)Cooperative

Learning.(

الطالبقویمتطریقة-
أعمال سنة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیردودةمحبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٧٨%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررریـــــرتقمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣



















االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــننفیــــــذهتتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبیابغ.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقررة العام الدراسىبدای

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس



عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنبالطالرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
تكنولوجیا التربیةالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
١٩

اللذینبالطالعدد-
االمتحانأدوا

١٩

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١٧
٢

٥٫٢٦١٥٫٧٨٣١٫٥٧



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

مفهوم تكنولوجیا التربیة.–ماهیة تكنولوجیا التربیة 

الفرق بین تكنولوجیا التربیة وتكنولوجیا التعلیم.

الفرق بین تكنولوجیا التربیة وتكنولوجیا اإلعالم.

تكنولوجیا التربیة من حیث:

األهداف.ـالخصائص ـاألسس 

دور المعلم والمتعلم فى تتكنولوجیا التربیة.

ال التكنولوجیا التربویة.تطور مج

منظومة تكنولوجیا التربیة.

.ما یستجد من موضوعات

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

رالمقر لموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم







١
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣
تعلم تعاوني

)Cooperative

Learning.(

الطالبتقویمطریقة-
أعمال سنة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةتوافرةممتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٨٤%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاقــــــررالمتوصــــــیفمناقشــــــه.٣



















االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبىعلالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلباالنتداباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتاخالمناقش قی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس



عقررالمتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
طرق تدریس مادة التخصصالكودىورمزةالمقرراسم-١

التصمیم التعلیميالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     المعتمدةلساعاتا/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
١٩

اللذینالطالبددع-
االمتحانأدوا

١٩

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١٧
٢

٥٫٢٦١٥٫٧٨٣١٫٥٧



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

كیفیة البحث في مصادر التعلم عن موضوعات المقرر.

مناقشة أبرز المفاھیم والمصطلحات المرتبطة بطرائق 
التدریس.

مناقشة أبرز المفاھیم والمصطلحات المرتبطة بطرائق 
التدریس.

عرض موضوع المنھج قدیما وحدیثاً وعناصره.

عرض ومناقشة موضوع عناصر المنھج.

ع عناصر المنھج.تكملة موضو

عرض موضوع طرائق واستراتیجیات التدریس الشائعة.

تكملة لموضوع طرائق واستراتیجیات التدریس الشائعة.

عرض ومناقشة موضوع طرائق واستراتیجیات التدریس 
الحدیثة.

تكملة لموضوع طرائق واستراتیجیات التدریس الحدیثة.

مناقشة موضوع مداخل التدریس.

امة لما سبق.مراجعة ع

تقویم مرحلي.

عرض ومناقشة موضوع أنماط التعلم، وخصائص كل نمط.

تكملة موضوع أنماط التعلم، وخصائص كل نمط.

عرض موضوع األنشطة التعلیمیة وأھمیتھا، وأنواعھا، 
ومواصفات النشاط الجید.



تكملة موضوع األنشطة التعلیمیة، االتجاھات الحدیثة في مجال 
تقییم أداء المعلم لألنشطة.األنشطة، 

عرض ومناقشة موضوع مھارات التدریس وكیفیة تطبیقھا.

تكملة موضوع مھارات التدریس وكیفیة تطبیقھا.

عرض ومناقشة موضوع اإلعداد المھني للمعلم.

ما یستجد من موضوعات.

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات 

)Cooperative
Learning.(













٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

تعلم تشاركي.٥

تعلم إلكتروني.٦

الطالبتقویمطریقة-
في موضوعات وتقاریر أبحاث 

مرتبطة بالمقرر

عروض تقدیمیة واختبار الشفوي

اختبار تحریرى

احـــــــةالمتاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٩٠%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى



























مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلتداباالنباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتامناقش خالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى



استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

قرراستاذ المنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مشروع تطبیقيالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     مدةالمعتالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
١٩

لذینالالطالبعدد-
االمتحانأدوا

١٩

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١٧
٢

٥٫٢٦١٥٫٧
٨

٣١
٫٥
٧



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

١
مناقشة الطالب حول –ت الطالب حول مشروع التخرج توقعا

أهداف مشروع التخرج.

.مناقشة الطالب في طریقة اختیار مشروع التخرج٢

.تحدید استراتیجیة العمل–تشكیل فریق المشروع ٣

.تحدید موضوع المشروع كل مجموعة–مناقشة المشروعات ٤

٥
لمراجــع اســناد ا–عمــل دراســة جــدوي لكــل مشــروع علــي حــدة 

.للطالب للقراءة عن المشروع

٦
وضــع –مناقشــة الطــالب فــي الطــرق الالزمــة لبنــاء المشــروع 

.جدول زمني لذلك

.تنفیذ المشروعات وفق الجدول الزمني٧

.متابعة ما تم تنفیذه بشكل دوري٨

.شرح نظري لطریقة بناء وكتابة المشروع وٕاعداد التقریر٩

.طالب لما تم انجازهمناقشة مفتوحة لعرض ال١٠

١١
التقییم المبدئي –عرض مبدئي لمخرجات المشروع 

.للمشروعات وتعدیلها

.تسلیم المشروع النهائيـعرض نهائي للمشروع ١٢

وما یستجد من موضوعات١٣

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

١٠٠%



المقرراألساسي
القـــائمینالتـــزاممـــدى-

ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت
المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(

تعلم تعاوني
)Cooperative

Learning.(

٣
Brainعصف ذهني (

Storming.(

الحضـــــــــور واألداء لمناقشـــــــــة الطـــــــــالب الطالبتقویمطریقة-
حــول: أهــداف المــادة، مفهــوم المشــروع، 

تقدیمه، كتابته،..."

تحدید دراسـة جـدوي لكـل مجموعـة علـى 
حدة.

إعـــــداد تقریـــــر أســـــبوعي لمتابعـــــة تنفیـــــذ 
بتهالمشروع لتقییم أداء المشروع وكتا



















التقییم المبدئي للمشروع.

التقییم النهائي للمشروع.

الحضـــــــــور واألداء لمناقشـــــــــة الطـــــــــالب 
حــول: أهــداف المــادة، مفهــوم المشــروع، 

تقدیمه، كتابته،..."

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

البالطــتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٨٦%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤















مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرجاالتم

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
مقررال

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

راستاذ المقربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان

لمقرراستاذ انھایة العام الدراسى



بالكلیة



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مصادر المعلوماتالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     معتمدةالالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
١٩

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

١٩

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١٧
٢

٥٫٢٦١٥٫٧٨٣١٫٥
٧



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

تطورها.ومراحلالمعلومات،مصادرهوممف١

تصنیف مصادر المعلومات (التقلیدیة، واإللكترونیة)٢

أشكال مصادر المعلومات-أهمیة مصادر المعلومات ٣

٤
طــرق الحصــول علــى مصــادر -مفهــوم إدارة مصــادر المعلومــات 

المعلومات

٥
المتخصصــــة فــــي العلــــوم و مصــــادر المعلومــــات المرجعیــــة العامــــة 

المصـــــادر الســـــمعیة والبصـــــریة و والتقنیـــــة الجتماعیـــــة واإلنســـــانیةا
والوسائط المتعددة

٦
االنترنــت ومحركـــات -المكتبــة  اإللكترونیــة كمصــدر للمعلومــات 

البحث كمصدر للمعلومات

طرق تنمیة مصادر المعلومات-طرق إدارة مصادر المعلومات٧

المعلوماتیةالتعاون والتكتالت -تقییم مصادر المعلومات ٨

.ما یستجد من موضوعات٩

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

٨٥> ٨٤-٦٠٦٠< تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-







االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
المقررلموضوعات

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(

تكلیفات٣

الطالبتقویمطریقة-
أعمال سنة

تطبیقياختبار 

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

لخاصــــــةاالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٨٨%





















تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
لخارجییناالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوابطوضاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقررلتدریساثناء ا

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت

استاذ المقرراثناء التدریس



بانتظام
راجعةتغذیةتقدیم

تصحیحخاللمن
االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
ولىاأل

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر اختیارىالكودىورمزةالمقرراسم-١

التصمیم التعلیميالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٣(     معتمدةالالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
للذیناالطالبعدد-

االمتحانأدوا
راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠
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علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
الموضوعم

التعلیمي (المفھوم، التصنیفات)نماذج التصمیم١

النموذج العام للتصمیم التعلیمي٢

نموذج جیرالك وإیلي، (نماذج التدریس/ التعلیم٣
ونموذج كمب وموریس، ونموذج ریزر ودیك)

٤
نموذج برجمان ومور، (نماذج تطویر منتجات

ونموذج فان باتن، ونموذج لیشن وبولوك 
)وراجلیوث، ونموذج سیلز وجالسكو

نموذج دیك وكاري، (نماذج تطویر النظم٥
)ونموذج سمیث وراجان

نماذج تصمیم التعلم المدمج (نموذج محمد ٦
إبراھیم الدسوقي)

نموذج نماذج تصمیم التعلم اإللكتروني (٧
مصطفى جودت، نموذج الموسى والمبارك)

تصمیم وحدة تعلیمیة/ تدریبیة٨

ما یستجد من موضوعات٩

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠







ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

اسلوبام

١
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣
تعلم تعاوني

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

الطالبتقویمطریقة-
أعمال سنة

تحریرىاختبار 

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةةاداریقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٨٢,٢٥%





















تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینعینالمراج

)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاتاخالقیمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
ملىالعالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقررناء التدریساث

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت

استاذ المقرراثناء التدریس



بانتظام
راجعةتغذیةتقدیم

تصحیحخاللمن
االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رف ةالمحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

جودةالضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
باللغة اإلنجلیزیة٢مقرر فى التخصصالكودىورمزةالمقرراسم-١

التصمیم التعلیميالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٣(     المعتمدةالساعات/ الوحداتدعد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
١٩

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

١٩

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول
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علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
الموضوعم

١

adaptive learning

Introduction  What Knewton means by
‘adaptive learning’- Theories & approaches
behind Knewton recommendations - Why the
Knewton Adaptive Learning PlatformTM is so
effective - Big data & adaptive infrastructure -
Knewton Adaptive Learning in the classroom
- How Knewton Adaptive Learning engages
students - How Knewton Adaptive Learning
empowers teachers

٢

1 Introduc on - Visualization Pipeline-
Information Structure - Overview Strategies -
Navigation Strategies - Interaction Strategies

٣

 1History
o 1.1Precursors
o 1.2Early approaches
o 1.3cMOOCs and xMOOCs

 2Emergence of MOOC providers
o 2.1Notable providers
o 2.2Emergence of innovative

courses
 3Student experience and pedagogy

o 3.1Students served
o 3.2Educator experience
o 3.3Completion rates
o 3.4Instructional design

 4Industry
o 4.1Fee opportunities

 5Challenges and criticisms

٤

INTRODUCTION- What types of
learning problems does assistive
technology address؟

- What kinds of assistive technology
tools are available؟



٥

What Is Flipped Learning? -. How does it

work?-. Who’s doing it?-. Why is it
significant?-. What are the downsides?-.
Where is it going?  -What are the implications
for teaching and learning?

٦

INTRODUCTION -what's "AUGMENT

REALITY"- HOW TO "AUGMENT REALITY"-
Augment the user- Augment the object-
Augment the environment INTERACTIVE
PAPER

٧
Introduction- What: Definitions and Uses-
How: Goals and Techniques  -Why Bother:
Risks and Benefits -

٨

What's Involved in an Instructional
Design Certification Program7-؟

Tips for Choosing the Right
Instructional Design Certificate

Program .

- COURSE DESCRIPTION

LEARNING OUTCOMES

ما یستجد من موضوعات٩

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥





المقرر
تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-

االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
المقررلموضوعات

 >٨٥>٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات ( 

Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

تعلم تعاوني
للمجموعات 

الكبیرة
)Cooperative

Learning.(

٣
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

الطالبتقویمطریقة-
أعمال سنة

تكلیفات

تحریرىاختبار 

المتاحـــــــةانـــــــاتاإلمك-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل























متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٨٦,٧٥%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالىفالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت





ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
مقررالتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقرراسىنھایة العام الدر

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
)١(مقررفى التخصصالكودىورمزةالمقرراسم-١

التصمیم التعلیميالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     المعتمدةاتالساع/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
١٩

اللذینلطالباعدد-
االمتحانأدوا

١٩

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١٧
٢

٥٫٠٢٦١٥٫٧٨٣١٫٥
٧



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
والتطبیقىالمحتوى النظرىم

المستودعات الرقمیة١

الطاولة التفاعلیة٢

الرسومات المعلوماتیة٣

التعلم المدمج٤

الثقافة الرقمیة٥

الخرائط الذھنیة٦

الحوسبة السحابیة٧

الھندسة االجتماعیة٨

بیئات التعلم االفتراضیة٩

ما یستجد من موضوعات١٠

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقررألساسيا

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- االسلوبمالتعل







١والتعلم
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

تعلم تعاوني
)Cooperative

Learning.(

٣
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

الطالبتقویمطریقة-
أعمال سنة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةراجعالم-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٧٦,٣٥%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢





















بالكلیةالجودة
المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣

االولى
مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)توجدإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معمتحاناتواالالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامرللمقر التطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

رراستاذ المقاثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس



عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقررلدراسىبدایة العام ا

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررام الدراسىنھایة الع



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التطبیقات الحدیثة لتكنولوجیا التعلیمالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
ماجستیرالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) + (نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
2

اللذینلطالباعدد-
االمتحانأدوا

2

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



2
٠

5050



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

ماھیة المستحدثات التكنولوجیة.١

المبررات التي دعت إلي ظھور المستحدثات ٢
التكنولوجیة.

ممیزات استخدام المستحدثات التكنولوجیة.٣

خطـوات ومبادئ تصمیم المستحدثات ٤
التكنولوجیة.

طرق توظیف المستحدثات التكنولوجیة وتقییم ٥
الجدوي منھا.

ات التكنولوجیة في متطلبات توظیف المستحدث٦
التعلیم.

مراحل تطبیق المستحدثات التكنولوجیة في ٧
التعلیم ومعوقات توظیفھا.

مھارات التعامل مع المستحدثات التكنولوجیة.٨

أمثلة ونماذج لبعض المستحدثات التكنولوجیة.٩

ما یستجد من موضوعات١٠

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥





تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
مناقشة والحوار ال

المنظم المتفاعل 
)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات الكبیرة

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

٥

ي ا ان العمل لبی
)Practical

Demonstration
.(

الطالبتقویمطریقة-
بحث علمينظري

اختبار تحریريسنةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.بالكمبیوتر
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-



















متوافرةغیرحدودةمبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

94%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررقریـــــرتمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣







:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرریة العام الدراسىبدا

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنبالطالرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مجاالت تكنولوجیا التعلیم.الكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
ماجستیرالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) + (نظري) ٤(     معتمدةالالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
2

ناللذیالطالبعدد-
االمتحانأدوا

2

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



2
٠

5050



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرى والتطبیقىم

مجاالت التصمیم التعلیمى:١

التحلیل.-

مجاالت التصمیم التعلیمى:٢

التصمیم.-

مجاالت التصمیم التعلیمى:٣

اإلنتاج.-

مجاالت التصمیم التعلیمى:٤

التقویم.-

مجاالت التصمیم التعلیمى:٥

االستخدام.-
نموذج الجزار للتصمیم التعلیمي.٦

٧

تحلیل الرسائل العلمیة:

–یر المستقل و المتغیر التابع تحدید المتغ
العینة.

ما یستجد من موضوعات٨

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠







المقررلموضوعات
ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل

والتعلم
االسلوبم

١
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات الكبیرة

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

الطالبتقویمطریقة-
تقییمياختبارنظري

اختبار تحریريسنةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

92.25%























تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةاضرةالمح

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررئیةالنهاالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيامــــ( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ة  روق مراع الف
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت

استاذ المقرراثناء التدریس



بانتظام
راجعةتغذیةتقدیم

تصحیحخاللمن
االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
الحاسب اآللىالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
دكتوراهالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ٢+ ( نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
2

اللذینالطالبعدد-
متحاناالأدوا

2

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



2
٠
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علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرى والتطبیقىم

١
أھمیتھ فى العملیة –الكمبیوتر مقدمة عن 

مبررات ودواعى استخدام الكمبیوتر - التعلیمیة
فى العملیة التعلیمیة.

مھارات القرن الحادى والعشرین٢

٣
:٢تقنیات الویب

Rss-الویكى- المدونات

٤
:٢تقنیات الویب

یوتیوب-تویتر–الفیس بوك 

٥
توظیف تقنیات الویب فى تكنولوجیا التعلیم.

االستخدامات التعلیمیة  لتقنیات الویب

٦

االختبارات : مفھومھا وأنواعھا.

أنواع االختبارات الموضوعیة.

٧
االختبارات اإللكترونیة.

أنواع االختبارات اإللكترونیة

٨
ممیزات االختبارات اإللكترونیة.

القیمة التربویة لالختبارات اإللكترونیة.

Quiz Creatorبرنامج ٩

ما یستجد من موضوعات١٠

%١٠٠تدریســــــهتــــــملمــــــا%-



المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن
المقرراألساسي

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥>٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات ( 

Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات 

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

الطالبتقویمطریقة-
اختبار تقییمىنظري

اختبار تحریريسنةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،



















متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةفرةمتواالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

69.34%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

ىفـــــالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام









مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( اتمقترحــــ

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

مقرراستاذ الاثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
تقنیات الویبالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
دكتوراهالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) + (نظري) ٤(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٢

اللذینالطالبعدد-
اناالمتحأدوا

٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٢
٠

٥٠٥٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

مفھوم الویب ١

بین مفھوم الویب واإلنترنتالفرق ٢

٣
ب  الفرق بین تقنیات الویب وخدمات الوی

مواقع الویب

٤
ا،  ائص، المزای ب (الخص ال الوی أجی

المكونات)

٥
ب  ة ( وی ب المختلف الفرق بین أجیال الوی

)3.0، ویب 2.0، ویب 1.0

٦

الفرق بین تقنیات/ أدوات الویب المختلفة 
ویكي، (البرید  اإللكتروني، المنتدیات ، ال

ب  دونات، الوی ة، الم بكات االجتماعی الش
الداللي، ...)

أھم تطبیقات الویب في التعلیم ٧

٨
ة  زات، قائم ب (المی ات الوی تطبیق
ة،  ب العربی ات الوی ات، تطبیق التطبیق

مستقبل تطبیقات الویب)

٩
دة  ب المفی ات الوی ل أدوات وتطبیق أفض

في مجال التعلیم 

عاتما یستجد من موضو١٠

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

١٠٠%



المقرراألساسي
القـــائمینالتـــزاممـــدى-

ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت
المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات 

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

عروض تقدیمیة

الطالبتقویمطریقة-
بحث علمينظري

اختبار تحریريسنةأعمال
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــاتالمتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣























.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،:التدریس
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٩٢,٢٥%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
یرةاالخالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
رللمقر النهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام









مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات

)سبابواأل

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
فردیةال

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةذیةتغتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

الدبلوم الخاص في التربیة النوعیة
)التعلیم اإللكتروني(

16٢٠/ 15٢٠للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
تكنولوجیا التعلیمقسم: 

معلومات  أساسیة":

التعلیم اإللكترونياسم البرنامج:-١

التعلیم اإللكترونيالتخصص:-٢

سنتینعدد السنوات الدراسیة:-٣

) عملي ١٠)   نظري + (39(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
٣٥عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%100معدل النجاح في البرنامج (٪):-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

مزاید           ثابت        متناقص √

√



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالفرقةنتائج االمتحان النهائي:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%10١٠٠االولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%10١٠٠الثانیة

ــــــــــــــــد ممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- جی
جدا

مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــالثانیة

األكادیمیة:المعاییر -٨
التي اكتسبها في ممارسته التعلیم اإللكترونیوأسسقواعد تطبیق -١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

المهنیة.
واقتراححلواللها.لتعلیم اإللكتروني لالصعوبات التقنیة تحدید-٢
واستخدامالوسائاللتكنولوجیةالمناسبةمهارات البحث العلمیإتقان-٣

وأدوات البحث ومعالجة البیانات وتحلیلها وتفسیرها لتشخیص 
وعالج هذه التعلیم اإللكترونیالمشكالت المرتبطة بمجاالت 

فیممارستهالمهنیة.المشكالت
التعلیم عمل التواصلوقیادةفرق-٤

منخالاللعماللمهنیالمنظومي.اإللكترونی
فیضوءالمعلوماتالمتاحة.التعلیم اإللكترونیارشادات تنفید -٥
التعلیم الخاصة بمجاالت مصادر المعلومات توظیف-٦

المتاحةبكفاءة.اإللكترونی
التعلیم مهنة التصرفبمایعكسااللتزامبالنزاهةوالمصداقیةوقواعد-٧

وتقباللمسائلةوالمحاسبة.اإللكترونی
التعلیم في مجال إدراكضرورةتنمیةذاتهواالنخراطفیالتعلمالمستمر-٨

.اإللكتروني
التواصلبلغةعربیةسلیمةوبإحدىاللغاتاألجنبیة للتمكن من االطالع -٩

.علي الدوریات والمجالت األجنبیة
توظیف نظریات علم النفس التعلیمي في عملیة التعلیم والتعلم-١٠
یة.آلیاتاإلرشادوالتوجیهالتربویوالنفسیفیممارساتهالمهنو

.لتعلیم اإللكترونيالنظریاتواألساسیاتوالمعارفالمتخصصةفیمجاال-١المعلومات والمفاھیم:-
.لتعلیم اإللكترونيالمبادئاألخالقیةوالقانونیةللممارسةالمهنیةفیمجاال-٢



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

لتصمیم التعلیمي مبادئوأساسیاتالجودةفیالممارسةالمهنیةفیمجاال-٣
خالل من التعلیمیة والحفاظ علیها علىالبیئةالتعلیم اإللكترونیتأثیر -٤

قراءاته المتنوعة باللغة العربیة واألجنبیة.
التي اكتسبها في ممارسته المهنیة.التعلیم اإللكترونیقواعد وأسس -٥
مصادر المعلومات بأنماطها المختلفة ونظم إدارتها-٦
نظریاتاإلرشادالتربویوالنفسي.و 
طرق ومنهجیات البحث العلمى عند اعداده للبحوث فى مجال -٧

تخصصه.
.التعلیم اإللكترونيالخاصة باقتراح االرشادات -١المھارات الذھنیة: ـ

.التعلیم اإللكترونيبالقراءةالتحلیلیةلألبحاثوالمواضیعذاتالعالقة-٢
.التعلیم اإللكترونيجودة تقییم-٣
التعلیم التي تواجة اقتراح تمارین تكنیكیة لتذلیل الصعوبات - ٤

فیضوءالمعلوماتالمتاحةاإللكترونی
لتعلبم.فیمجاالالتعلیم اإللكترونیتطبیقمهارات-١المھارات المھنیة:-

للصعوبات المقترحة.التعلیم اإللكترونیالتمارین واالرشادات كتابة-٢
صفات القیادة الناجحة ومهارة الذكاء االجتماعي في اكتساب-٣

.التعلیم اإللكترونيعمل ادارة فرق 
التصمیمیة.التمارین واالرشادات یقیم نتائج -٤
في إدارة مصادر المعلومات.المشاركة-٥
.ي والتوجیه النفسيأسس اإلرشاد التربو توظیف-٦

التواصاللفعالبأنواعهالمختلفة-١المھارات العامة:-
استخدامتكنولوجیاالمعلوماتبمایخدمتطویرالممارسةالمهنیة-٢
التقییمالذاتیوتحدیداحتیاجاتهالتعلمیةالشخصیة-٣
استخدامالمصادرالمختلفةللحصولعلىالمعلوماتوالمعارف-٤
العملفیفریقوٕادارةالوقت-٥
قیادةفریقفیسیاقاتمهنیةمألوفة-٦
التعلمالذاتیوالمستمر-٧

طرق دعم الطالب (ذوى -
القدرات المحدودة 

والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

متوافر         غیر متوافرنظام المراجعة الدوریة -

√

√

√
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سنوي         أكثر من سنة     للبرنامج

مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع عدد سنوات 

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 

العملى البحاثھم .وتعین الطالب على تطبیق الجانب 
مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -

فرص التدریب للطالب:
ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر 
بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 

√

√

√

√

√
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العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 
والطالب والموظفین

مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -
تطویر البرنامج:

الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج فعال نظراً 
التعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات 

المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

المراجعین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :
تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 

ومخرجات التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-

تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-
العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٧-٢٠١٦العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

التوقیع:                     التاریخ:       /     /المسئول عن البرنامج:                       
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)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

الدبلوم الخاص في التربیة النوعیة
)التعلیم اإللكتروني(
جامعة: المنیا١٧٢٠/ ١٦٢٠للعام األكادیمي  

كلیة : التربیة النوعیة
تكنولوجیا التعلیمقسم: 

معلومات  أساسیة":

التعلیم اإللكترونياسم البرنامج:-١

اإللكترونيالتعلیمالتخصص:-٢

سنتینعدد السنوات الدراسیة:-٣

) عملي ١٠)   نظري + (٣٩(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
٥٢عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%٩٣معدل النجاح في البرنامج (٪):-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

مزاید           ثابت        متناقص

النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالفرقةاالمتحان النهائي:نتائج -

√

√
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%٢٨%٢٤٩٢االولى
%ـ١٧%١٣٩٣الثانیة

ــــــــــــــــد ممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- جی
جدا

مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
التي اكتسبها في ممارسته التعلیم اإللكترونیوأسسقواعد تطبیق -١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

المهنیة.
واقتراححلواللها.لتعلیم اإللكتروني لالصعوبات التقنیة تحدید-٢
واستخدامالوسائاللتكنولوجیةالمناسبةمهارات البحث العلمیإتقان-٣

وأدوات البحث ومعالجة البیانات وتحلیلها وتفسیرها لتشخیص 
وعالج هذه التعلیم اإللكترونیالمشكالت المرتبطة بمجاالت 

فیممارستهالمهنیة.المشكالت
التعلیم عمل التواصلوقیادةفرق-٤

منخالاللعماللمهنیالمنظومي.اإللكترونی
فیضوءالمعلوماتالمتاحة.التعلیم اإللكترونیارشادات تنفید -٥
التعلیم الخاصة بمجاالت مصادر المعلومات توظیف-٦

المتاحةبكفاءة.اإللكترونی
التعلیم مهنة التصرفبمایعكسااللتزامبالنزاهةوالمصداقیةوقواعد-٧

وتقباللمسائلةوالمحاسبة.اإللكترونی
التعلیم في مجال إدراكضرورةتنمیةذاتهواالنخراطفیالتعلمالمستمر-٨

.اإللكتروني
التواصلبلغةعربیةسلیمةوبإحدىاللغاتاألجنبیة للتمكن من االطالع -٩

.علي الدوریات والمجالت األجنبیة
توظیف نظریات علم النفس التعلیمي في عملیة التعلیم والتعلم-١٠
یة.آلیاتاإلرشادوالتوجیهالتربویوالنفسیفیممارساتهالمهنو

.لتعلیم اإللكترونيالنظریاتواألساسیاتوالمعارفالمتخصصةفیمجاال-١المعلومات والمفاھیم:-
.لتعلیم اإللكترونيالمبادئاألخالقیةوالقانونیةللممارسةالمهنیةفیمجاال-٢
لتصمیم التعلیمي مبادئوأساسیاتالجودةفیالممارسةالمهنیةفیمجاال-٣
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من خالل التعلیمیة والحفاظ علیها علىالبیئةالتعلیم اإللكترونیتأثیر -٤
قراءاته المتنوعة باللغة العربیة واألجنبیة.

التي اكتسبها في ممارسته المهنیة.التعلیم اإللكترونیقواعد وأسس -٥
أنماطها المختلفة ونظم إدارتهامصادر المعلومات ب-٦
نظریاتاإلرشادالتربویوالنفسي.و 
طرق ومنهجیات البحث العلمى عند اعداده للبحوث فى مجال -٧

تخصصه.
.التعلیم اإللكترونيالخاصة باقتراح االرشادات -١المھارات الذھنیة: ـ

.التعلیم اإللكترونيبالقراءةالتحلیلیةلألبحاثوالمواضیعذاتالعالقة-٢
.التعلیم اإللكترونيجودة تقییم-٣
التعلیم التي تواجة اقتراح تمارین تكنیكیة لتذلیل الصعوبات - ٤

فیضوءالمعلوماتالمتاحةاإللكترونی
لتعلبم.فیمجاالالتعلیم اإللكترونیتطبیقمهارات-١المھارات المھنیة:-

للصعوبات المقترحة.التعلیم اإللكترونیالتمارین واالرشادات كتابة-٢
صفات القیادة الناجحة ومهارة الذكاء االجتماعي في اكتساب-٣

.التعلیم اإللكترونيعمل ادارة فرق 
التصمیمیة.التمارین واالرشادات یقیم نتائج -٤
في إدارة مصادر المعلومات.المشاركة-٥
.ي والتوجیه النفسيأسس اإلرشاد التربو توظیف-٦

التواصاللفعالبأنواعهالمختلفة-١المھارات العامة:-
استخدامتكنولوجیاالمعلوماتبمایخدمتطویرالممارسةالمهنیة-٢
التقییمالذاتیوتحدیداحتیاجاتهالتعلمیةالشخصیة-٣
استخدامالمصادرالمختلفةللحصولعلىالمعلوماتوالمعارف-٤
العملفیفریقوٕادارةالوقت-٥
قیادةفریقفیسیاقاتمهنیةمألوفة-٦
التعلمالذاتیوالمستمر-٧

دعم الطالب (ذوى طرق -
القدرات المحدودة 

والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

√

√

√
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توافق الھیكل األكادیمي مدي -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع عدد سنوات 

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 
وتعین الطالب على تطبیق الجانب العملى البحاثھم .

مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -
فرص التدریب للطالب:

ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)
تصدر من خالل جمیع القوانین والقرارات التى 

بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین

√

√

√

√

√
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مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -
تطویر البرنامج:

فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 
لتعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات ا

المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

المراجعین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :
تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 

ومخرجات التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٨-٢٠١٧العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

التوقیع:                     التاریخ:       /     /المسئول عن البرنامج:                       
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)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

الدبلوم الخاص في التربیة النوعیة
)التعلیم اإللكتروني(
جامعة: المنیا١٨٢٠/ ١٧٢٠للعام األكادیمي  

كلیة : التربیة النوعیة
تكنولوجیا التعلیمقسم: 

معلومات  أساسیة":

التعلیم اإللكترونياسم البرنامج:-١

اإللكترونيالتعلیمالتخصص:-٢

سنتینعدد السنوات الدراسیة:-٣

) عملي ١٠)   نظري + (٣٩(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
٥٩عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%١٠٠معدل النجاح في البرنامج (٪):-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

مزاید           ثابت        متناقص

النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالفرقةاالمتحان النهائي:نتائج -

√

√
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%٢٠١٠٠االولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١٠١٠٠الثانیة

ــــــــــــــــد ممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- جی
جدا

مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
التي اكتسبها في ممارسته التعلیم اإللكترونیوأسسقواعد تطبیق -١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

المهنیة.
واقتراححلواللها.لتعلیم اإللكتروني لالصعوبات التقنیة تحدید-٢
واستخدامالوسائاللتكنولوجیةالمناسبةمهارات البحث العلمیإتقان-٣

وأدوات البحث ومعالجة البیانات وتحلیلها وتفسیرها لتشخیص 
وعالج هذه التعلیم اإللكترونیالمشكالت المرتبطة بمجاالت 

فیممارستهالمهنیة.المشكالت
التعلیم عمل التواصلوقیادةفرق-٤

منخالاللعماللمهنیالمنظومي.اإللكترونی
فیضوءالمعلوماتالمتاحة.التعلیم اإللكترونیارشادات تنفید -٥
التعلیم الخاصة بمجاالت مصادر المعلومات توظیف-٦

المتاحةبكفاءة.اإللكترونی
التعلیم مهنة التصرفبمایعكسااللتزامبالنزاهةوالمصداقیةوقواعد-٧

وتقباللمسائلةوالمحاسبة.اإللكترونی
التعلیم في مجال إدراكضرورةتنمیةذاتهواالنخراطفیالتعلمالمستمر-٨

.اإللكتروني
التواصلبلغةعربیةسلیمةوبإحدىاللغاتاألجنبیة للتمكن من االطالع -٩

.یةعلي الدوریات والمجالت األجنب
توظیف نظریات علم النفس التعلیمي في عملیة التعلیم والتعلم-١٠
یة.آلیاتاإلرشادوالتوجیهالتربویوالنفسیفیممارساتهالمهنو

.لتعلیم اإللكترونيالنظریاتواألساسیاتوالمعارفالمتخصصةفیمجاال-١المعلومات والمفاھیم:-
.لتعلیم اإللكترونيالمبادئاألخالقیةوالقانونیةللممارسةالمهنیةفیمجاال-٢
لتصمیم التعلیمي مبادئوأساسیاتالجودةفیالممارسةالمهنیةفیمجاال-٣



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

من خالل التعلیمیة والحفاظ علیها علىالبیئةالتعلیم اإللكترونیتأثیر -٤
قراءاته المتنوعة باللغة العربیة واألجنبیة.

التي اكتسبها في ممارسته المهنیة.لتعلیم اإللكترونیاقواعد وأسس -٥
مصادر المعلومات بأنماطها المختلفة ونظم إدارتها-٦
نظریاتاإلرشادالتربویوالنفسي.و 
طرق ومنهجیات البحث العلمى عند اعداده للبحوث فى مجال -٧

تخصصه.
.اإللكترونيالتعلیم الخاصة باقتراح االرشادات -١المھارات الذھنیة: ـ

.التعلیم اإللكترونيبالقراءةالتحلیلیةلألبحاثوالمواضیعذاتالعالقة-٢
.التعلیم اإللكترونيجودة تقییم-٣
التعلیم التي تواجة اقتراح تمارین تكنیكیة لتذلیل الصعوبات - ٤

فیضوءالمعلوماتالمتاحةاإللكترونی
لتعلبم.فیمجاالالتعلیم اإللكترونیتطبیقمهارات-١المھارات المھنیة:-

للصعوبات المقترحة.التعلیم اإللكترونیالتمارین واالرشادات كتابة-٢
صفات القیادة الناجحة ومهارة الذكاء االجتماعي في اكتساب-٣

.التعلیم اإللكترونيعمل ادارة فرق 
التصمیمیة.التمارین واالرشادات یقیم نتائج -٤
في إدارة مصادر المعلومات.المشاركة-٥
.ي والتوجیه النفسيأسس اإلرشاد التربو توظیف-٦

التواصاللفعالبأنواعهالمختلفة-١المھارات العامة:-
استخدامتكنولوجیاالمعلوماتبمایخدمتطویرالممارسةالمهنیة-٢
التقییمالذاتیوتحدیداحتیاجاتهالتعلمیةالشخصیة-٣
استخدامالمصادرالمختلفةللحصولعلىالمعلوماتوالمعارف-٤
العملفیفریقوٕادارةالوقت-٥
قیادةفریقفیسیاقاتمهنیةمألوفة-٦
التعلمالذاتیوالمستمر-٧

طرق دعم الطالب (ذوى -
القدرات المحدودة 

والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

√

√

√
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مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع عدد سنوات 

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة ت اإلداریة والتنظیمیةالمعوقا-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 
وتعین الطالب على تطبیق الجانب العملى البحاثھم .

مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -
فرص التدریب للطالب:

ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)
تصدر من خالل جمیع القوانین والقرارات التى 

بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین

√

√

√

√

√
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مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -
تطویر البرنامج:

فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 
لتعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات ا

المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

المراجعین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :
تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 

ومخرجات التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٩-٢٠١٨العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

التوقیع:                     التاریخ:       /     /المسئول عن البرنامج:                       
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)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

مرحلة الماجستیر
التصمیم التعلیمي)(

16٢٠/ 15٢٠للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
تكنولوجیا التعلیمقسم: 

معلومات  أساسیة":

التصمیم التعلیمياسم البرنامج:-١

التعلیميالتصمیم التخصص:-٢

فصل دراسىعدد السنوات الدراسیة:-٣

) عملي ٤)   نظري + (٢(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
١٤عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%١٠٠معدل النجاح في البرنامج (٪):-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

√مزاید           ثابت        متناقص

√
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النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالفرقةاالمتحان النهائي:نتائج -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%9١٠٠االولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١٠٠ــــــــــــــــــــــــــالثانیة

مقبولجیدجید جداممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
التي اكتسبها في ممارسته التصمیم التعلیميقواعد وأسس تطبیق -١المرجعیة:المعاییر األكادیمیة - 

المهنیة.
واقتراححلواللها.الصعوبات التقنیة للتصمیمتحدید-٢
واستخدامالوسائاللتكنولوجیةالمناسبةمهارات البحث العلمیإتقان-٣

وأدوات البحث ومعالجة البیانات وتحلیلها وتفسیرها لتشخیص 
وعالج هذه التصمیم مجاالت المشكالت المرتبطة ب

فیممارستهالمهنیة.المشكالت
منخالاللعماللمهنیالمنظومي.عمل التصمیمالتواصلوقیادةفرق-٤
فیضوءالمعلوماتالمتاحة.التصمیمیةتنفید االرشادات -٥
الخاصة بمجاالت التصمیم مصادر المعلومات توظیف-٦

المتاحةبكفاءة.
المصمم مهنة التصرفبمایعكسااللتزامبالنزاهةوالمصداقیةوقواعد-٧

وتقباللمسائلةوالمحاسبة.التعلیم
.التصمیمفي مجال إدراكضرورةتنمیةذاتهواالنخراطفیالتعلمالمستمر-٨
التواصلبلغةعربیةسلیمةوبإحدىاللغاتاألجنبیة للتمكن من االطالع -٩

.علي الدوریات والمجالت األجنبیة
وریات علم النفس التعلیمي في عملیة التعلیم والتعلمتوظیف نظ-١٠

یة.آلیاتاإلرشادوالتوجیهالتربویوالنفسیفیممارساتهالمهن

لتصمیم.النظریاتواألساسیاتوالمعارفالمتخصصةفیمجاال-١المعلومات والمفاھیم:-
لتصمیم التعلیمي.المبادئاألخالقیةوالقانونیةللممارسةالمهنیةفیمجاال-٢
لتصمیم التعلیمي مبادئوأساسیاتالجودةفیالممارسةالمهنیةفیمجاال-٣
من خالل التعلیمیة والحفاظ علیها علىالبیئةالتصمیم التعلیمیتأثیر -٤

قراءاته المتنوعة باللغة العربیة واألجنبیة.
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التي اكتسبها في ممارسته المهنیة.التصمیم التعلیمیقواعد وأسس -٥
بأنماطها المختلفة ونظم إدارتهامصادر المعلومات -٦
نظریاتاإلرشادالتربویوالنفسي.و 
طرق ومنهجیات البحث العلمى عند اعداده للبحوث فى مجال -٧

تخصصه.
الخاصة بالتصمیم التعلیمي.اقتراح االرشادات -١المھارات الذھنیة: ـ

بالتصمیم التعلیمي.القراءةالتحلیلیةلألبحاثوالمواضیعذاتالعالقة-٢
التصمیمیات التعلیمیة.تقییم-٣
التي تواجة التصمیم اقتراح تمارین تكنیكیة لتذلیل الصعوبات - ٤

فیضوءالمعلوماتالمتاحةالتعلیمی
لتعلبم.فیمجاالالتصمیم التعلیمیتطبیقمهارات-١المھارات المھنیة:-

للصعوبات المقترحة.التصمیمیةالتمارین واالرشادات كتابة-٢
ادارة صفات القیادة الناجحة ومهارة الذكاء االجتماعي في اكتساب-٣

.التصمیم التعلیميعمل فرق 
التصمیمیة.التمارین واالرشادات یقیم نتائج -٤
في إدارة مصادر المعلومات.المشاركة-٥
.ي والتوجیه النفسيأسس اإلرشاد التربو توظیف-٦

التواصاللفعالبأنواعهالمختلفة-١المھارات العامة:-
استخدامتكنولوجیاالمعلوماتبمایخدمتطویرالممارسةالمهنیة-٢
التقییمالذاتیوتحدیداحتیاجاتهالتعلمیةالشخصیة-٣
استخدامالمصادرالمختلفةللحصولعلىالمعلوماتوالمعارف-٤
العملفیفریقوٕادارةالوقت-٥
قیادةفریقفیسیاقاتمهنیةمألوفة-٦
التعلمالذاتیوالمستمر-٧

طرق دعم الطالب (ذوى -
ودة القدرات المحد

والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع عدد سنوات الخبرة 

√

√

√
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الكبیرة نسبیاً التعلیم
تنظیمیة ال توجد معوقات اداریة أو المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 
وتعین الطالب على تطبیق الجانب العملى البحاثھم .

مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -
فرص التدریب للطالب:

ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)
تصدر من خالل جمیع القوانین والقرارات التى 

بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین
مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -

تطویر البرنامج:
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 

لتعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات ا

√

√

√

√

√
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المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

المراجعین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :
تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 

ومخرجات التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-

تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-
العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٧-٢٠١٦العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

التوقیع:                     التاریخ:       /     /المسئول عن البرنامج:                       
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)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

مرحلة الماجستیر
التصمیم التعلیمي)(

17٢٠/ 16٢٠للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
تكنولوجیا التعلیمقسم: 

معلومات  أساسیة":

التصمیم التعلیمياسم البرنامج:-١

التعلیميالتصمیم التخصص:-٢

فصل دراسىعدد السنوات الدراسیة:-٣

) عملي ٢)   نظري + (٤(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
٦عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%٧٥معدل النجاح في البرنامج (٪):-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

√مزاید           ثابت        متناقص

√
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النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالفرقةاالمتحان النهائي:نتائج -
%ـ٢٥ـ١%٣٧٥االولى

ــــــــــــــــد ممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- جی
جدا

مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
التي اكتسبها في التصمیم التعلیميقواعد وأسس تطبیق -١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

ممارسته المهنیة.
واقتراححلواللها.الصعوبات التقنیة للتصمیمتحدید-٢
واستخدامالوسائاللتكنولوجیةالمناسبةمهارات البحث العلمیإتقان-٣

وأدوات البحث ومعالجة البیانات وتحلیلها وتفسیرها لتشخیص 
وعالج هذه التصمیم المشكالت المرتبطة بمجاالت 

فیممارستهالمهنیة.المشكالت
منخالاللعماللمهنیالمنظومي.عمل التصمیمالتواصلوقیادةفرق-٤
فیضوءالمعلوماتالمتاحة.تصمیمیةالتنفید االرشادات -٥
الخاصة بمجاالت التصمیم مصادر المعلومات توظیف-٦

المتاحةبكفاءة.
المصمم مهنة التصرفبمایعكسااللتزامبالنزاهةوالمصداقیةوقواعد-٧

وتقباللمسائلةوالمحاسبة.التعلیم
في مجال إدراكضرورةتنمیةذاتهواالنخراطفیالتعلمالمستمر-٨

.التصمیم
التواصلبلغةعربیةسلیمةوبإحدىاللغاتاألجنبیة للتمكن من االطالع -٩

.علي الدوریات والمجالت األجنبیة
توظیف نظریات علم النفس التعلیمي في عملیة التعلیم والتعلم-١٠
یة.آلیاتاإلرشادوالتوجیهالتربویوالنفسیفیممارساتهالمهنو

لتصمیم.النظریاتواألساسیاتوالمعارفالمتخصصةفیمجاال-١المعلومات والمفاھیم:-
لتصمیم التعلیمي.المبادئاألخالقیةوالقانونیةللممارسةالمهنیةفیمجاال-٢
لتصمیم التعلیمي مبادئوأساسیاتالجودةفیالممارسةالمهنیةفیمجاال-٣
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من خالل التعلیمیة والحفاظ علیها علىالبیئةالتصمیم التعلیمیتأثیر -٤
المتنوعة باللغة العربیة واألجنبیة.قراءاته 

التي اكتسبها في ممارسته المهنیة.التصمیم التعلیمیقواعد وأسس -٥
مصادر المعلومات بأنماطها المختلفة ونظم إدارتها-٦
نظریاتاإلرشادالتربویوالنفسي.و 
طرق ومنهجیات البحث العلمى عند اعداده للبحوث فى مجال -٧

تخصصه.
الخاصة بالتصمیم التعلیمي.اقتراح االرشادات -١المھارات الذھنیة: ـ

بالتصمیم التعلیمي.القراءةالتحلیلیةلألبحاثوالمواضیعذاتالعالقة-٢
التصمیمیات التعلیمیة.تقییم-٣
التي تواجة التصمیم اقتراح تمارین تكنیكیة لتذلیل الصعوبات - ٤

فیضوءالمعلوماتالمتاحةالتعلیمی
لتعلبم.فیمجاالالتصمیم التعلیمیتطبیقمهارات-١المھنیة:المھارات -

للصعوبات المقترحة.التصمیمیةالتمارین واالرشادات كتابة-٢
صفات القیادة الناجحة ومهارة الذكاء االجتماعي في اكتساب-٣

.التصمیم التعلیميعمل ادارة فرق 
التصمیمیة.التمارین واالرشادات یقیم نتائج -٤
في إدارة مصادر المعلومات.المشاركة-٥
.ي والتوجیه النفسيأسس اإلرشاد التربو توظیف-٦

التواصاللفعالبأنواعهالمختلفة-١المھارات العامة:-
استخدامتكنولوجیاالمعلوماتبمایخدمتطویرالممارسةالمهنیة-٢
التقییمالذاتیوتحدیداحتیاجاتهالتعلمیةالشخصیة-٣
استخدامالمصادرالمختلفةللحصولعلىالمعلوماتوالمعارف-٤
العملفیفریقوٕادارةالوقت-٥
قیادةفریقفیسیاقاتمهنیةمألوفة-٦
التعلمالذاتیوالمستمر-٧

طرق دعم الطالب (ذوى -
القدرات المحدودة 

والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

المراجعة الدوریة نظام -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

√

√

√



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع عدد سنوات لتنوع 

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 

العملى البحاثھم .وتعین الطالب على تطبیق الجانب 
مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -

فرص التدریب للطالب:
ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)
تصدر من خالل جمیع القوانین والقرارات التى 

بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین

√

√

√

√

√
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مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -
تطویر البرنامج:

فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 
لتعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات ا

المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

المراجعین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :
تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 

ومخرجات التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٨-٢٠١٧العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

التوقیع:                     التاریخ:       /     /المسئول عن البرنامج:                       



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

مرحلة الماجستیر
التصمیم التعلیمي)(

١٨٢٠/ ١٧٢٠للعام األكادیمي 
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
تكنولوجیا التعلیمقسم: 

معلومات  أساسیة":

التصمیم التعلیمياسم البرنامج:-١

التعلیميالتصمیم التخصص:-٢

فصل دراسىعدد السنوات الدراسیة:-٣

) عملي 2)   نظري + (4(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
١٤عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%87معدل النجاح في البرنامج (٪):-
اتجــاه االلتحــاق بالبرنــامج (منســوبة إلــي األعــداد -

سنوات)٣الملتحقة بالبرنامج خالل آخر 
مزاید           ثابت        متناقص

النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالفرقة

√

√
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13%1%787االولىاالمتحان النهائي:نتائج -

ــــــــــــــــد ممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- جی
جدا

مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى

المعاییر األكادیمیة:-٨
التي اكتسبها في ممارسته التصمیم التعلیميقواعد وأسس تطبیق -١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

المهنیة.
واقتراححلواللها.الصعوبات التقنیة للتصمیمتحدید-٢
واستخدامالوسائاللتكنولوجیةالمناسبةمهارات البحث العلمیإتقان-٣

وأدوات البحث ومعالجة البیانات وتحلیلها وتفسیرها لتشخیص 
وعالج هذه التصمیم المشكالت المرتبطة بمجاالت 

فیممارستهالمهنیة.المشكالت
منخالاللعماللمهنیالمنظومي.عمل التصمیمالتواصلوقیادةفرق-٤
فیضوءالمعلوماتالمتاحة.التصمیمیةتنفید االرشادات -٥
الخاصة بمجاالت التصمیم مصادر المعلومات توظیف-٦

المتاحةبكفاءة.
المصمم مهنة التصرفبمایعكسااللتزامبالنزاهةوالمصداقیةوقواعد-٧

وتقباللمسائلةوالمحاسبة.التعلیم
.التصمیمفي مجال إدراكضرورةتنمیةذاتهواالنخراطفیالتعلمالمستمر-٨
التواصلبلغةعربیةسلیمةوبإحدىاللغاتاألجنبیة للتمكن من االطالع علي -٩
.لدوریات والمجالت األجنبیةا

وتوظیف نظریات علم النفس التعلیمي في عملیة التعلیم والتعلم-١٠
یة.آلیاتاإلرشادوالتوجیهالتربویوالنفسیفیممارساتهالمهن

لتصمیم.النظریاتواألساسیاتوالمعارفالمتخصصةفیمجاال-١المعلومات والمفاھیم:-
لتصمیم التعلیمي.المبادئاألخالقیةوالقانونیةللممارسةالمهنیةفیمجاال-٢
لتصمیم التعلیمي مبادئوأساسیاتالجودةفیالممارسةالمهنیةفیمجاال-٣
من خالل التعلیمیة والحفاظ علیها علىالبیئةالتصمیم التعلیمیتأثیر -٤

قراءاته المتنوعة باللغة العربیة واألجنبیة.
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التي اكتسبها في ممارسته المهنیة.یم التعلیمیالتصمقواعد وأسس -٥
مصادر المعلومات بأنماطها المختلفة ونظم إدارتها-٦
نظریاتاإلرشادالتربویوالنفسي.و 
طرق ومنهجیات البحث العلمى عند اعداده للبحوث فى مجال -٧

تخصصه.
الخاصة بالتصمیم التعلیمي.اقتراح االرشادات -١المھارات الذھنیة: ـ

بالتصمیم التعلیمي.القراءةالتحلیلیةلألبحاثوالمواضیعذاتالعالقة-٢
التصمیمیات التعلیمیة.تقییم-٣
التي تواجة التصمیم اقتراح تمارین تكنیكیة لتذلیل الصعوبات - ٤

فیضوءالمعلوماتالمتاحةالتعلیمی
لتعلبم.فیمجاالالتصمیم التعلیمیتطبیقمهارات-١المھارات المھنیة:-

للصعوبات المقترحة.التصمیمیةالتمارین واالرشادات كتابة-٢
ادارة صفات القیادة الناجحة ومهارة الذكاء االجتماعي في اكتساب-٣

.التصمیم التعلیميعمل فرق 
التصمیمیة.التمارین واالرشادات یقیم نتائج -٤
في إدارة مصادر المعلومات.المشاركة-٥
.ه النفسيي والتوجیأسس اإلرشاد التربو توظیف-٦

التواصاللفعالبأنواعهالمختلفة-١المھارات العامة:-
استخدامتكنولوجیاالمعلوماتبمایخدمتطویرالممارسةالمهنیة-٢
التقییمالذاتیوتحدیداحتیاجاتهالتعلمیةالشخصیة-٣
استخدامالمصادرالمختلفةللحصولعلىالمعلوماتوالمعارف-٤
العملفیفریقوٕادارةالوقت-٥
قیادةفریقفیسیاقاتمهنیةمألوفة-٦
التعلمالذاتیوالمستمر-٧

طرق دعم الطالب (ذوى -
القدرات المحدودة 

والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع عدد سنوات الخبرة 

√

√

√
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الكبیرة نسبیاً التعلیم
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة داریة والتنظیمیةالمعوقات اإل-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 
وتعین الطالب على تطبیق الجانب العملى البحاثھم .

مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -
فرص التدریب للطالب:

ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)
تصدر من خالل جمیع القوانین والقرارات التى 

بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین
مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -

تطویر البرنامج:
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 

لتعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات ا

√

√

√

√

√
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المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

المراجعین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :
تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 

ومخرجات التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-

تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-
العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٩-٢٠١٨العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

التوقیع:                     التاریخ:       /     /المسئول عن البرنامج:                       
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)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

الدكتوراهمرحلة 
)التعلیم اإللكتروني(

16٢٠/ 15٢٠للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
تكنولوجیا التعلیمقسم: 

معلومات  أساسیة":

التعلیم اإللكترونياسم البرنامج:-١

اإللكترونيالتعلیم التخصص:-٢

فصل دراسىعدد السنوات الدراسیة:-٣

) عملي ٤)   نظري + (٢(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
١عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%100معدل النجاح في البرنامج (٪):-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

مزاید           ثابت        متناقص √

√
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النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالفرقةاالمتحان النهائي:نتائج -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%3١٠٠االولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١٠٠ــــــــــــــــــــــــــالثانیة

ــــــــــــــــد ممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- جی
جدا

مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
التي اكتسبها في ممارسته التعلیم اإللكترونیوأسسقواعد تطبیق -١المرجعیة:المعاییر األكادیمیة - 

المهنیة.
واقتراححلواللها.لتعلیم اإللكتروني لالصعوبات التقنیة تحدید-٢
واستخدامالوسائاللتكنولوجیةالمناسبةمهارات البحث العلمیإتقان-٣

وأدوات البحث ومعالجة البیانات وتحلیلها وتفسیرها لتشخیص 
وعالج هذه التعلیم اإللكترونیالمشكالت المرتبطة بمجاالت 

فیممارستهالمهنیة.المشكالت
التعلیم عمل التواصلوقیادةفرق-٤

منخالاللعماللمهنیالمنظومي.اإللكترونی
فیضوءالمعلوماتالمتاحة.التعلیم اإللكترونیارشادات تنفید -٥
التعلیم الخاصة بمجاالت مصادر المعلومات توظیف-٦

المتاحةبكفاءة.اإللكترونی
التعلیم مهنة التصرفبمایعكسااللتزامبالنزاهةوالمصداقیةوقواعد-٧

وتقباللمسائلةوالمحاسبة.اإللكترونی
التعلیم في مجال إدراكضرورةتنمیةذاتهواالنخراطفیالتعلمالمستمر-٨

.اإللكتروني
مةوبإحدىاللغاتاألجنبیة للتمكن من االطالع التواصلبلغةعربیةسلی-٩

.علي الدوریات والمجالت األجنبیة
توظیف نظریات علم النفس التعلیمي في عملیة التعلیم والتعلم-١٠
یة.آلیاتاإلرشادوالتوجیهالتربویوالنفسیفیممارساتهالمهنو

.لتعلیم اإللكترونيالنظریاتواألساسیاتوالمعارفالمتخصصةفیمجاال-١المعلومات والمفاھیم:-
.لتعلیم اإللكترونيالمبادئاألخالقیةوالقانونیةللممارسةالمهنیةفیمجاال-٢
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لتصمیم التعلیمي مبادئوأساسیاتالجودةفیالممارسةالمهنیةفیمجاال-٣
من خالل التعلیمیة والحفاظ علیها علىالبیئةالتعلیم اإللكترونیتأثیر -٤

واألجنبیة.قراءاته المتنوعة باللغة العربیة 
التي اكتسبها في ممارسته المهنیة.التعلیم اإللكترونیقواعد وأسس -٥
مصادر المعلومات بأنماطها المختلفة ونظم إدارتها-٦
نظریاتاإلرشادالتربویوالنفسي.و 
طرق ومنهجیات البحث العلمى عند اعداده للبحوث فى مجال -٧

تخصصه.
.التعلیم اإللكترونيالخاصة باقتراح االرشادات -١المھارات الذھنیة: ـ

.التعلیم اإللكترونيبالقراءةالتحلیلیةلألبحاثوالمواضیعذاتالعالقة-٢
.التعلیم اإللكترونيجودة تقییم-٣
التعلیم التي تواجة اقتراح تمارین تكنیكیة لتذلیل الصعوبات - ٤

فیضوءالمعلوماتالمتاحةاإللكترونی
لتعلبم.فیمجاالالتعلیم اإللكترونیتطبیقمهارات-١المھارات المھنیة:-

للصعوبات المقترحة.التعلیم اإللكترونیالتمارین واالرشادات كتابة-٢
صفات القیادة الناجحة ومهارة الذكاء االجتماعي في اكتساب-٣

.التعلیم اإللكترونيعمل ادارة فرق 
التصمیمیة.التمارین واالرشادات یقیم نتائج -٤
في إدارة مصادر المعلومات.المشاركة-٥
.ي والتوجیه النفسيأسس اإلرشاد التربو توظیف-٦

التواصاللفعالبأنواعهالمختلفة-١المھارات العامة:-
استخدامتكنولوجیاالمعلوماتبمایخدمتطویرالممارسةالمهنیة-٢
التقییمالذاتیوتحدیداحتیاجاتهالتعلمیةالشخصیة-٣
استخدامالمصادرالمختلفةللحصولعلىالمعلوماتوالمعارف-٤
العملفیفریقوٕادارةالوقت-٥
قیادةفریقفیسیاقاتمهنیةمألوفة-٦
التعلمالذاتیوالمستمر-٧

طرق دعم الطالب (ذوى -
القدرات المحدودة 

والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

متوافر         غیر متوافرنظام المراجعة الدوریة -

√

√

√
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سنوي         أكثر من سنة     للبرنامج

مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع عدد سنوات 

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 

العملى البحاثھم .وتعین الطالب على تطبیق الجانب 
مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -

فرص التدریب للطالب:
ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر 
بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 

√

√

√

√

√
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العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 
والطالب والموظفین

مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -
تطویر البرنامج:

الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج فعال نظراً 
التعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات 

المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

المراجعین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :
تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 

ومخرجات التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-

تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-
العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٧-٢٠١٦العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

التوقیع:                     التاریخ:       /     /المسئول عن البرنامج:                       
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)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

الدكتوراهمرحلة 
)التعلیم اإللكتروني(

17٢٠/ 16٢٠للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
تكنولوجیا التعلیمقسم: 

معلومات  أساسیة":

التعلیم اإللكترونياسم البرنامج:-١

اإللكترونيالتعلیم التخصص:-٢

فصل دراسىعدد السنوات الدراسیة:-٣

) عملي ٤)   نظري + (٢(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
٣عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%٦٧معدل النجاح في البرنامج (٪):-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

مزاید           ثابت        متناقص √

√
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النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالفرقةاالمتحان النهائي:نتائج -
%٣٣ـ١%٢٦٧االولى

ــــــــــــــــد ممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- جی
جدا

مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
التي اكتسبها في ممارسته التعلیم اإللكترونیوأسسقواعد تطبیق -١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

المهنیة.
واقتراححلواللها.لتعلیم اإللكتروني لالصعوبات التقنیة تحدید-٢
واستخدامالوسائاللتكنولوجیةالمناسبةمهارات البحث العلمیإتقان-٣

وأدوات البحث ومعالجة البیانات وتحلیلها وتفسیرها لتشخیص 
وعالج هذه التعلیم اإللكترونیالمشكالت المرتبطة بمجاالت 

فیممارستهالمهنیة.المشكالت
التعلیم عمل التواصلوقیادةفرق-٤

منخالاللعماللمهنیالمنظومي.اإللكترونی
فیضوءالمعلوماتالمتاحة.التعلیم اإللكترونیارشادات تنفید -٥
التعلیم الخاصة بمجاالت مصادر المعلومات توظیف-٦

المتاحةبكفاءة.اإللكترونی
التعلیم مهنة التصرفبمایعكسااللتزامبالنزاهةوالمصداقیةوقواعد-٧

وتقباللمسائلةوالمحاسبة.اإللكترونی
التعلیم في مجال إدراكضرورةتنمیةذاتهواالنخراطفیالتعلمالمستمر-٨

.اإللكتروني
التواصلبلغةعربیةسلیمةوبإحدىاللغاتاألجنبیة للتمكن من االطالع -٩

.علي الدوریات والمجالت األجنبیة
توظیف نظریات علم النفس التعلیمي في عملیة التعلیم والتعلم-١٠
یة.آلیاتاإلرشادوالتوجیهالتربویوالنفسیفیممارساتهالمهنو

.لتعلیم اإللكترونيالنظریاتواألساسیاتوالمعارفالمتخصصةفیمجاال-١المعلومات والمفاھیم:-
.لتعلیم اإللكترونيالمبادئاألخالقیةوالقانونیةللممارسةالمهنیةفیمجاال-٢
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لتصمیم التعلیمي مبادئوأساسیاتالجودةفیالممارسةالمهنیةفیمجاال-٣
من خالل التعلیمیة والحفاظ علیها علىالبیئةالتعلیم اإللكترونیتأثیر -٤

قراءاته المتنوعة باللغة العربیة واألجنبیة.
التي اكتسبها في ممارسته المهنیة.التعلیم اإللكترونیقواعد وأسس -٥
أنماطها المختلفة ونظم إدارتهامصادر المعلومات ب-٦
نظریاتاإلرشادالتربویوالنفسي.و 
طرق ومنهجیات البحث العلمى عند اعداده للبحوث فى مجال -٧

تخصصه.
.التعلیم اإللكترونيالخاصة باقتراح االرشادات -١المھارات الذھنیة: ـ

.التعلیم اإللكترونيبالقراءةالتحلیلیةلألبحاثوالمواضیعذاتالعالقة-٢
.التعلیم اإللكترونيجودة تقییم-٣
التعلیم التي تواجة اقتراح تمارین تكنیكیة لتذلیل الصعوبات - ٤

فیضوءالمعلوماتالمتاحةاإللكترونی
لتعلبم.فیمجاالالتعلیم اإللكترونیتطبیقمهارات-١المھارات المھنیة:-

للصعوبات المقترحة.التعلیم اإللكترونیالتمارین واالرشادات كتابة-٢
صفات القیادة الناجحة ومهارة الذكاء االجتماعي في اكتساب-٣

.التعلیم اإللكترونيعمل ادارة فرق 
التصمیمیة.التمارین واالرشادات یقیم نتائج -٤
في إدارة مصادر المعلومات.المشاركة-٥
.ي والتوجیه النفسيأسس اإلرشاد التربو توظیف-٦

التواصاللفعالبأنواعهالمختلفة-١المھارات العامة:-
استخدامتكنولوجیاالمعلوماتبمایخدمتطویرالممارسةالمهنیة-٢
التقییمالذاتیوتحدیداحتیاجاتهالتعلمیةالشخصیة-٣
استخدامالمصادرالمختلفةللحصولعلىالمعلوماتوالمعارف-٤
العملفیفریقوٕادارةالوقت-٥
قیادةفریقفیسیاقاتمهنیةمألوفة-٦
التعلمالذاتیوالمستمر-٧

دعم الطالب (ذوى طرق -
القدرات المحدودة 

والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

متوافر         غیر متوافرنظام المراجعة الدوریة -

√

√

√
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سنوي         أكثر من سنة     للبرنامج

توافق الھیكل األكادیمي مدي -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع عدد سنوات 

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ة ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیالمعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 
وتعین الطالب على تطبیق الجانب العملى البحاثھم .

مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -
فرص التدریب للطالب:

ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر 
بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 

√

√

√

√

√
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العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 
والطالب والموظفین

مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -
تطویر البرنامج:

الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج فعال نظراً 
التعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات 

المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

المراجعین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :
تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 

ومخرجات التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-

تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-
العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٨-٢٠١٧العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

التوقیع:                     التاریخ:       /     /المسئول عن البرنامج:                       
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)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

الدكتوراهمرحلة 
)التعلیم اإللكتروني(
جامعة: المنیا١٨٢٠/ ١٧٢٠للعام األكادیمي  

جامعة: المنیا               
كلیة : التربیة النوعیة

تكنولوجیا التعلیمقسم: 
معلومات  أساسیة":

التعلیم اإللكترونياسم البرنامج:-١

التعلیم اإللكترونيالتخصص:-٢

فصل دراسىعدد السنوات الدراسیة:-٣

) عملي ٤)   نظري + (٢(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
٤عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%١٠٠معدل النجاح في البرنامج (٪):-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
مزاید           ثابت        متناقص √

√
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سنوات)
النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالفرقةنتائج االمتحان النهائي:-

______%١٠١٠٠االولى
توزیع تقدیرات النجاح (٪):-

ــــــــــــــــــــــــــ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
التي اكتسبها في ممارسته التعلیم اإللكترونیوأسسقواعد تطبیق -١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

المهنیة.
واقتراححلواللها.لتعلیم اإللكتروني لالصعوبات التقنیة تحدید-٢
واستخدامالوسائاللتكنولوجیةالمناسبةمهارات البحث العلمیإتقان-٣

وأدوات البحث ومعالجة البیانات وتحلیلها وتفسیرها لتشخیص 
وعالج هذه التعلیم اإللكترونیالمشكالت المرتبطة بمجاالت 

فیممارستهالمهنیة.المشكالت
التعلیم عمل التواصلوقیادةفرق-٤

منخالاللعماللمهنیالمنظومي.اإللكترونی
فیضوءالمعلوماتالمتاحة.التعلیم اإللكترونیارشادات تنفید -٥
التعلیم الخاصة بمجاالت مصادر المعلومات توظیف-٦

المتاحةبكفاءة.اإللكترونی
التعلیم مهنة التصرفبمایعكسااللتزامبالنزاهةوالمصداقیةوقواعد-٧

وتقباللمسائلةوالمحاسبة.اإللكترونی
التعلیم في مجال إدراكضرورةتنمیةذاتهواالنخراطفیالتعلمالمستمر-٨

.اإللكتروني
التواصلبلغةعربیةسلیمةوبإحدىاللغاتاألجنبیة للتمكن من االطالع -٩

.علي الدوریات والمجالت األجنبیة
توظیف نظریات علم النفس التعلیمي في عملیة التعلیم والتعلم-١٠
یة.آلیاتاإلرشادوالتوجیهالتربویوالنفسیفیممارساتهالمهنو

.لتعلیم اإللكترونيالنظریاتواألساسیاتوالمعارفالمتخصصةفیمجاال-١المعلومات والمفاھیم:-
.لتعلیم اإللكترونيالمبادئاألخالقیةوالقانونیةللممارسةالمهنیةفیمجاال-٢
لتصمیم التعلیمي مبادئوأساسیاتالجودةفیالممارسةالمهنیةفیمجاال-٣
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من خالل التعلیمیة والحفاظ علیها علىالبیئةالتعلیم اإللكترونیتأثیر -٤
قراءاته المتنوعة باللغة العربیة واألجنبیة.

التي اكتسبها في ممارسته المهنیة.التعلیم اإللكترونیقواعد وأسس -٥
أنماطها المختلفة ونظم إدارتهامصادر المعلومات ب-٦
نظریاتاإلرشادالتربویوالنفسي.و 
طرق ومنهجیات البحث العلمى عند اعداده للبحوث فى مجال -٧

تخصصه.
.التعلیم اإللكترونيالخاصة باقتراح االرشادات -١المھارات الذھنیة: ـ

.التعلیم اإللكترونيبالقراءةالتحلیلیةلألبحاثوالمواضیعذاتالعالقة-٢
.التعلیم اإللكترونيجودة تقییم-٣
التعلیم التي تواجة اقتراح تمارین تكنیكیة لتذلیل الصعوبات - ٤

فیضوءالمعلوماتالمتاحةاإللكترونی
لتعلبم.فیمجاالالتعلیم اإللكترونیتطبیقمهارات-١المھارات المھنیة:-

للصعوبات المقترحة.التعلیم اإللكترونیالتمارین واالرشادات كتابة-٢
صفات القیادة الناجحة ومهارة الذكاء االجتماعي في اكتساب-٣

.التعلیم اإللكترونيعمل ادارة فرق 
التصمیمیة.التمارین واالرشادات یقیم نتائج -٤
في إدارة مصادر المعلومات.المشاركة-٥
.ي والتوجیه النفسيأسس اإلرشاد التربو توظیف-٦

التواصاللفعالبأنواعهالمختلفة-١المھارات العامة:-
استخدامتكنولوجیاالمعلوماتبمایخدمتطویرالممارسةالمهنیة-٢
التقییمالذاتیوتحدیداحتیاجاتهالتعلمیةالشخصیة-٣
استخدامالمصادرالمختلفةللحصولعلىالمعلوماتوالمعارف-٤
العملفیفریقوٕادارةالوقت-٥
قیادةفریقفیسیاقاتمهنیةمألوفة-٦
التعلمالذاتیوالمستمر-٧

دعم الطالب (ذوى طرق -
القدرات المحدودة 

والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

√

√

√
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توافق الھیكل األكادیمي مدي -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع عدد سنوات 

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ة ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیالمعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 
وتعین الطالب على تطبیق الجانب العملى البحاثھم .

مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -
فرص التدریب للطالب:

ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)
تصدر من خالل جمیع القوانین والقرارات التى 

بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین

√

√

√

√

√
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مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -
تطویر البرنامج:

فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 
لتعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات ا

المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

المراجعین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :
تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 

ومخرجات التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٩-٢٠١٨العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

التوقیع:                     التاریخ:       /     /المسئول عن البرنامج:                       



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
اللغة العربیة وأدابهاالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٢(       المعتمدةالساعات/ تالوحداعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
طالب ٢٤

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٢٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١٨
٢

١٧٢٨٣٥



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىالأو

تقدیم المعرفة الخاصة باللغة العربیة 

تقدیم تعریف بالتراث والثقافة العربیة 

التعبیر والعالمات الترقیمیة 

كتابة الفقرة 

كتابة المقال 

رسم الهمزة في أول الكلمة وآخرها 

صفات األلفاظ واختیارها واستعمالها 

الدراسة العلمیة لألدب العربي 

ة الخطابنف

دراسة األسالیب 

دراسة المؤكدات 

دراسة العدد 

همزة القطع والوصل

ما یستجد من موضوعات



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

الذاتيالتعلیم نظریةمحاضرات
التعلیم المباشرالحوار ومناقشة

شفويار تحریرياختبالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-





















متوافرةغیرمحدودةبدرجةرةافمتو متوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................

........................................................
بالطــالمتقــوینتیجــة-٥

لمقرر
٦٧%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعثتحدی.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

عمواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبشــجیعت.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣







:لقادماللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرتمجاال
ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
رالمقر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

تاذ المقرراسبدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

رراستاذ المقىنھایة العام الدراس



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
علم النفس التعلیميالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٢(       المعتمدةالساعات/الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٢٤

اللذینالطالبددع-
االمتحانأدوا

٢٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١٨
٢

١٢٣٨٣٥



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

نظرىالىالمحتوأوال

التعلم: معناه وشروطه والفرق بینه وبین التربیة والتعلیم.

.لنظریات التعلم في جمیع المدارسمقدمة

سكنر) وتطبیقاتها في المجال ،جاثريظریات التعلم السلوكیة (ثورندیك،ن
التعلیمي.

تولمان) وتطبیقاتها في المجال التعلیمي.ریات التعلم المعرفیة (الجشطالت،نظ

ریات التعلم االجتماعیة (باندورا) وتطبیقاتها في المجال التعلیمي.نظ

.نظریات التعلم البنائیة (بیاجیة) وتطبیقاتها في المجال التعلیمي

برونر) وتطبیقاتها في المجال التعلیمي.نظریات التعلم الحدیثة (جانییه،

.انتقال أثر التعلم

.ما یستجد من موضوعات

ميعلالمحتوى ال



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

المناظرةنظریةمحاضرات
تعلم تعاونيمناقشة ال







 





شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

تاحـــــــةملااإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٦٧%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةةضر حاالم

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقرریةائالنهالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢













الطالب
التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣

بانتظام
مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩

يهــــمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ة روق لفامراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةدیمتق
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

تبیاناسعتوزی
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مشروع تطبیقىالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٢(       المعتمدةاتالساع/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٢٤

اللذینالبطلاعدد-
االمتحانأدوا

٢٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١٨
٢

١٢٢٨٣٥



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

رىالنظالمحتوىأوال

مناقشـــة الطـــالب حـــول أهـــداف مشـــروع –توقعـــات الطـــالب حـــول مشـــروع التخـــرج 
التخرج.

.مناقشة الطالب في طریقة اختیار مشروع التخرج

.تحدید استراتیجیة العمل–تشكیل فریق المشروع 

.تحدید موضوع المشروع كل مجموعة–مناقشة المشروعات 

اجــع للطــالب للقــراءة عــن مر الاســناد –عمــل دراســة جــدوي لكــل مشــروع علــي حــدة 
.المشروع

.وضع جدول زمني لذلك–مناقشة الطالب في الطرق الالزمة لبناء المشروع 

.تنفیذ المشروعات وفق الجدول الزمني

.متابعة ما تم تنفیذه بشكل دوري

.شرح نظري لطریقة بناء وكتابة المشروع وٕاعداد التقریر

.جازهانم مناقشة مفتوحة لعرض الطالب لما ت

.التقییم المبدئي للمشروعات وتعدیلها–عرض مبدئي لمخرجات المشروع 

.تسلیم المشروع النهائيـعرض نهائي للمشروع 

وما یستجد من موضوعات

%١٠٠تدریســــــهتــــــملمــــــا%-



المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن
المقرراألساسي

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

االمتحـانتغطیـةمدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عصف ذهنينظریةمحاضرات
تعلم تعاوني مناقشة

الحضور واألداء لمناقشـة الطـالب حـول: أهـداف المـادة، مفهـوم المشـروع، تقدیمـه، الطالبویمتقةطریق-
كتابته،..."

تحدید دراسة جدوي لكل مجموعة على حدة.

إعداد تقریر أسبوعي لمتابعة تنفیذ المشروع لتقییم أداء المشروع وكتابته.

التقییم المبدئي للمشروع.

.شرولملالتقییم النهائي

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

، معامل كمبیوتر.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٦٧%































تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءبیانســـــتاتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
العتبارافيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
مظانتبا

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذنعالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت

استاذ المقرراثناء التدریس



نتظامبا
راجعةتغذیةتقدیم

تصحیحخاللمن
االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقررالعام الدراسىة ایبد

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
٢مقرر  فى التخصص الكودىورمزةالمقرراسم-١

التعلیم والتعلم االلكترونيالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٣(       المعتمدةالساعات/ الوحداتددع-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

المقرربالملتحقین
٢٤

الطالبعدد-
أدوااللذین

االمتحان

٢٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١٨
٢

١٢٢٨٣٥



للتقدیرات
علیهاالحاصلین

: المقررتدریس-٢
التىالموضوعات-

تدریسهاتم
حتوى النظرىملام

١

الحاسب اآللى :

نشأة الحاسب اآللى.-
مكونات الحاسب اآللى.-
أنظمة الحاسب اآللى.-

مجاالت تكنولوجیا التعلیم:٢

التصمیم.-

مجاالت تكنولوجیا التعلیم:٣

.اإلنتاج-

مجاالت تكنولوجیا التعلیم:٤

.االستخدام-

مجاالت تكنولوجیا التعلیم:٥

.اإلدارة-

نولوجیا التعلیم:تكت مجاال٦

.التقویم-

٧
استخدام الحاسب فى المجاالت المختلفة: 

الحیاة والتسوق.–إدارة –تعلیم 

ما یستجد من موضوعات٨

تدریسـهتـملمـا%-
المحتـــــــــــــوىمـــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

ـــــــــــــــــزاممـــــــــــــــــدى- الت
بالتـدریسالقـائمین
المقرربمحتوى

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠ 



تغطیـــــــــــــــةمــــــــــــــدى-
االمتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
لموضــــــــــــــــــــــــــــوعات

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

التعلـــــــــیماســـــــــالیب-
والتعلم

) .Lecturesمحاضرات ( 

).Discussionمناقشة (

للمجموعات الكبیرةتعلم تعاوني
)Cooperative Learning.(

.)Brain Stormingعصف ذھني (

ــــــــــــــة- ــــــــــــــویمطریق تق
الطالب

شفوياختبار تحریري

أعمال سنةفصلیةأعمال

اإلمكانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات-٣
ــــدریسالمتاحــــة الت

:

، معامــــل الكمبیــــوتر محمــــل عــــرضبــــأجهزةالمجهــــزةالقاعــــات
.علیها التطبیقات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةفرةوامتمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلزمات
والخامات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

اداریـــــــــــــــــةقیـــــــــــــــــود-٤
:وتنظیمیة

........................................................
........................................................

تقـــــــــــــــویمنتیجـــــــــــــــة-٥
لمقررالطالب

٦٧%























تحســـینمقترحـــات-٦
المقرر

ــــــع.١ فــــــىالمقــــــررعــــــنالطــــــالبرضــــــاءاســــــتبیانتوزی
االخیرةالمحاضرة

الجــودةضــمانوحــدةالــىوتســلیمهالمقــررتقریــرمــلء.٢
بالكلیة

االولىالمحاضرةفىهیاشفرقر المتوصیفمناقشه.٣
مالحظات-٧

المراجعین
إن( الخارجیین

)وجدت

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــنتنفیـــذهتـــممـــا-٨
التطـویرمقترحات

السابقالعامفي

االولىالمحاضرةفىبالطالىعلالمقررتوصیفتوزیع.١
معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢

الطالب
التــــدریسوطریقــــةالمحاضــــرةتقیــــیمعلــــىالطــــالبتشــــجیع.٣

بانتظام
تنفیــــذهیــــتملــــممــــا-٩

( مقترحـــــــاتمـــــــن
)واألسبابهيما

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلباالنتداباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت



ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتقاخالمناقش ی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عتررمقالتنفیذتطویر یفوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

راستاذ المقرنھایة العام الدراسى

المقررتقریرءمل
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر اختیاري (التعلیم اإللكتروني)الكودىورمزةالمقرراسم-١

التعلیم والتعلم االلكترونيالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصىاألولالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي) ٢+ (     نظري) ٢(      المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
طالبالعدد-

بالمقررالملتحقین
٢٤

الطالبعدد-
أدوااللذین

االمتحان

٢٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١٨
٢

١٢٢٨٣٥



للتقدیرات
علیهاالحاصلین

: المقررتدریس-٢
ىتلاالموضوعات-

تدریسهاتم
الموضوعم

١

الحاسب اآللى فى التعلیم:

مكونات جھاز الحاسب –ماھیة الحاسب اآللى 
خصائص الحاسب –أھم نظم الحاسب اآللى -اآللى

اآللى.

٢

الحاسب اآللى فى التعلیم:

أنماط استخدام –مجاالت استخدام الحاسب اآللى 
نواحى القصور فى–الحاسب اآللى فى التعلیم 

خدام الحاسب اآللى فى التعلیم .ستا

٣

الحاسب اآللى فى التعلیم:

–تقنیات الحاسب اآللى واستخدامھا فى التدریس 
تصنیف برامج الحاسب اآللى التعلیمیة.

٤
تكنولوجیا الوسائط المتعددة:

العناصر .–الخصائص –المفھوم 

٥

تكنولوجیا الوسائط المتعددة:

المتعددة.ئطساأنماط تقدیم عروض الو-

االستفادة من نظریات التعلیم والتعلم فى تصمیم -
برامج الكمبیوتر متعددة الوسائط.

٦

تكنولوجیا الوسائط المتعددة:

متعددة الوسائط فى أھمیة استخدام برامج الكمبیوتر -
التعلیم.

بعض مجاالت استخدام برامج الكمبیوتر متعدد -
الوسائط.



ئط المتعددة.سالومعاییر تقویم برامج ا-

٧

االنترنت والتعلیم:

أنواع الشبكات –نشاة اإلنترنت –مفھوم االنترنت .-
مقارنة –المكونات الرئیسیة لشبكة االنترنت –

الممیزات التربویة –االنترنت بالوسائط المتعددة 
الستخدام شبكة االنترنت.

٨

االنترنت والتعلیم:

التعلیم إلى التقلیدى ن م-االثار السلبیة لتقنیة االنترنت
مفھوم التعلم الذاتى -إلى التعلیم باستخدام االنترنت.

االنترنت والتعلیم عن بعد.–باالنترنت 

٩

االنترنت والتعلیم:

المھرات –استخدام االنترنت فى العملیة التعلیمیة 
األساسیة الواجب توافرھا فى مصمم صفحات 

تعلم عبر للر أسس تصمیم مقر-االنترنت التعلیمیة
الشبكة.

١٠
بعض -التخطیط المنظم لتصمیم موقع ویب تعلیمى

–استراتیجیات التصمیم إنشاء مقرر عبر الشبكة 
مستقبل االنترنت.

ما یستجد من موضوعات١١

تدریسـهتـملمـا%-
المحتـــــــــــــوىمـــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

ـــــــــــــــــزاممـــــــــــــــــدى- الت
بالتـدریسالقـائمین
المقرربمحتوى

>٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

تغطیـــــــــــــــةمــــــــــــــدى-
االمتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠







لموضــــــــــــــــــــــــــــوعات
المقرر

التعلـــــــــیماســـــــــالیب-
والتعلم

) .Lecturesمحاضرات ( 

).Discussionمناقشة (

للمجموعات الكبیرةتعلم تعاوني
)Cooperative Learning(.

).Brain Stormingعصف ذھني (

ــــــــــــــة- ــــــــــــــویمطریق تق
الطالب

شفوياختبار تحریري

أعمال سنةفصلیةأعمال

اإلمكانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات-٣
ــــدریسالمتاحــــة الت

:

، معامــــل الكمبیــــوتر محمــــل عــــرضبــــأجهزةالمجهــــزةالقاعــــات
.علیها التطبیقات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةیةلملعاالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلزمات
والخامات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

اداریـــــــــــــــــةقیـــــــــــــــــود-٤
:وتنظیمیة

........................................................
........................................................

تقـــــــــــــــویمنتیجـــــــــــــــة-٥
لمقررالطالب

٦٧%

تحســـینمقترحـــات-٦
المقرر

ــــــع.١ فــــــىالمقــــــررعــــــنالطــــــالبرضــــــاءاســــــتبیانتوزی
االخیرةالمحاضرة

دةالجــو ضــمانوحــدةالــىوتســلیمهالمقــررتقریــرمــلء.٢
كلیةبال





















االولىالمحاضرةفىشفهیاالمقررتوصیفمناقشه.٣

مالحظات-٧
المراجعین

إن( الخارجیین
)وجدت

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــنتنفیـــذهتـــممـــا-٨
التطـویرمقترحات

قابالسالعامفي

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢

الطالب
التــــدریسوطریقــــةالمحاضــــرةتقیــــیمعلــــىالطــــالبتشــــجیع.٣

بانتظام
تنفیــــذهیــــتملــــممــــا-٩

( مقترحـــــــاتمـــــــن
)واألسبابهيما

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالبالطالانشغ.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

قطرتطویر
المقررریستد

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

لمقرراذ استااثناء التدریس



عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررم الدراسىالعاة نھای

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر فى التخصص باللغة اإلنجلیزیةالكودىورمزةالمقرراسم-١

تعلیم الكترونيالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٣(       المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررنالملتحقی
٢٤

الطالبعدد-
أدوااللذین

االمتحان

٢٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١٨
٢

١٧٢٣٣٥



للتقدیرات
علیهاالحاصلین

: المقررتدریس-٢
التىالموضوعات-

اتدریسهتم
المحتوى النظرى والتطبیقىم

١
مقدمة فى توظیف البرامج المختلفة فى 

التخصص " باللغة اإلنجلیزیة".

.Adobe InDesignبرنامج  -٢

.Adobe photpshopبرنامج -٣

.Manga studioبرنامج -٤

قراءة ودراسة مقاالت متنوعة فى مجال ٥
تكنولوجیا التعلیم.

صص باللغة تخالقراءات فى مختلف فروع ٦
اإلنجلیزیة.

التدریب على مھارات االستماع فى مجال ٧
التخصص باللغة اإلنجلیزیة.

التدریب على مھارات التعامل مع واجھات ٨
البرامج المختلفة باللغةاإلنجلیزیة. 

٩

التدریب على اللھجة األمریكیة فى الجزء 
السماعى فى مجال التخصص نظرا التساع 

ریكیة فى مجال تكنولوجیا ماألنطاق الثقافة 
التعلیم.

التدریب على قراءة وترجمة مقاالت فى كافة ١٠
فروع التخصص باللغة اإلنجلیزیة.

التعرف عل جدید المصطلحات فى مجال ١١
تكنولوجیا التعلیم باللغة اإلنجلیزیة.

ما یستجد من موضوعات.١٢



تدریسـهتـملمـا%-
المحتـــــــــــــوىمـــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

ـــــــــــــــــزاممـــــــــــــــــدى- الت
بالتـدریسالقـائمین
المقرربمحتوى

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

تغطیـــــــــــــــةمــــــــــــــدى-
االمتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
لموضــــــــــــــــــــــــــــوعات

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

التعلـــــــــیماســـــــــالیب-
والتعلم

) .Lecturesمحاضرات ( 

.)Discussionمناقشة (

للمجموعات الكبیرةتعلم تعاوني
)Cooperative Learning.(

).Brain Stormingعصف ذھني (

ــــــــــــــة- ــــــــــــــویمطریق تق
الطالب

شفوياختبار تحریري

أعمال سنةفصلیةأعمال

اإلمكانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات-٣
ــــدریسالمتاحــــة الت

:

، معامــــل الكمبیــــوتر محمــــل عــــرضزةبــــأجهالمجهــــزةالقاعــــات
.علیها التطبیقات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلزمات
والخامات

متوافرةیرغمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

























اداریـــــــــــــــــةقیـــــــــــــــــود-٤
:وتنظیمیة

........................................................

........................................................
تقـــــــــــــــویمنتیجـــــــــــــــة-٥

لمقررالطالب
٦٧%

تحســـینمقترحـــات-٦
المقرر

ــــــع.١ فــــــىالمقــــــررعــــــنالطــــــالبرضــــــاءاســــــتبیانتوزی
االخیرةالمحاضرة

الجــودةضــمانوحــدةالــىوتســلیمهالمقــررتقریــرمــلء.٢
بالكلیة

االولىالمحاضرةفىشفهیاالمقررتوصیفمناقشه.٣
مالحظات-٧

المراجعین
إن( الخارجیین

)وجدت

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررلنهائیةاالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــنتنفیـــذهتـــممـــا-٨
التطـویرمقترحات

السابقالعامفي

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢

الطالب
التــــدریسوطریقــــةالمحاضــــرةتقیــــیمعلــــىالطــــالبتشــــجیع.٣

بانتظام
تنفیــــذهیــــتملــــممــــا-٩

( مقترحـــــــاتمـــــــن
)واألسبابهيما

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

ة ال روق مراع ف
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

ةطرقتطویر اتمناقش استاذ المقرراثناء التدریساخالقی



وابطالمقررتدریس ةوض الدراس
ات عواالمتحان م

الطالب
تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

مقرراستاذ الاثناء التدریس

راجعةتغذیةقدیمت
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

ستبیاناتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر فى تطبیقات مادة التخصصالكودىورمزةالمقرراسم-١

التعلیم والتعلم االلكترونيالتخصص-٢

لوم خاصـ دباألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٣(       المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررلملتحقینا
٢٤

الطالبعدد-
أدوااللذین

االمتحان

٢٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١٨
٢

١٣٣٧٣٥



للتقدیرات
علیهاالحاصلین

: المقررتدریس-٢
التىالموضوعات-

یسهار دتتم
الموضوعم

١

الثقافة : 

معاییر الثقافة الرقمیة –تعریفات الثقافة الرقمیة 
اتجاھات الثقافة الرقمیة –أبعاد الثقافة الرقمیة –
مھارات ذوى الثقافة الرقمیة .–

٢

الثقافة :

–نموذج الثقافة الرقمیة –فوائد القافة الرقمیة 
ر الثقافة نثلمثال–الثقافة الرقمیة فى التعلیم 

الرقمیة.

٣
التعلیم –تعریف أنماط التعلم –تعریف النمط 

محكات –خصائص النمط التعلیمى –والتعلم 
النمط التعلیمیى الجید

–نماذج تفسیر التعلیم –تصنیفات أنماط التعلم ٤
تأثیر أنماط التعلم على العملیة التعلیمیة .

٥

تكر مب–الخریطة الذھنیة –تعریف الخریطة 
الفرضیة التى تقوم علیھا –الخریطة الذھنیة 
فوائد استخدام الخرائط الذھنیة –خرائط المفھوم 

حسب تونى بوزان 

٦

مكونات –فوائد استخدام الخرائط الذھنیة 
خطوات رسم خریطة ذھنیة –الحرائط الذھنیة 

–ممیزات الخرائط الذھنیة اإللكترونیة –
كترونیة لاإلخصاائص الخرائط الذھنیة 

٧
الفوائد التربویة –استخدامات الخرائط الذھنیة 

انتبھ ألمور قبل رسم –للخریطة الذھنیة 
–تطبیقات الخرائط الذھنیة –الخریطة الذھنیة 



البرامج المستخدمة فى إنتاج الخرائط الذھنیة 

٨

أنواع –مفھوم القصة الرقمیة –مفھوم القصة 
ام القصة خدستأھمیة ا–القصص الر قمیة 

–محكات اختیار القصة –كمصدر للتعلم 
كیفیة كتابة القصة الرقمیة –عناصر بناء القصة 

أسس إنتاج القصة الرقمیة .–

٩

العوامل –القصص الرقمیة كأداة تعلیمیة فعالة 
القصة –التى تساھم فى نجاح القصة الرقمیة 

أدوات إنتاج –الرقمیة وتنمیة ثقافات الطالب 
مراحل إنتاج وتطویر القصة –رقمیة الة القص

مواقع نشر القصة الرقمیة.–الرقمیة 

ما یستجد من موضوعات١٠

تدریسـهتـملمـا%-
المحتـــــــــــــوىمـــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

ـــــــــــــــــزاممـــــــــــــــــدى- الت
بالتـدریسالقـائمین
المقرربمحتوى

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ةتغطیـــــــــــــــمــــــــــــــدى-
متحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاناال

لموضــــــــــــــــــــــــــــوعات
المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

التعلـــــــــیماســـــــــالیب-
والتعلم

) .Lecturesمحاضرات ( 

).Discussionمناقشة (







للمجموعات الكبیرةتعلم تعاوني
)Cooperative Learning.(

).Brain Stormingعصف ذھني (

ــــــــــــــة- ــــــــــــــویمطریق تق
الطالب

شفوياختبار تحریري

أعمال سنةفصلیةأعمال

اإلمكانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات-٣
ــــدریسالمتاحــــة الت

:

، معامــــل الكمبیــــوتر محمــــل عــــرضبــــأجهزةالمجهــــزةالقاعــــات
.علیها التطبیقات

وافرةمتغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلزمات
والخامات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

اداریـــــــــــــــــةقیـــــــــــــــــود-٤
:وتنظیمیة

........................................................
........................................................

تقـــــــــــــــویمنتیجـــــــــــــــة-٥
لمقررالطالب

٦٧%

تحســـینمقترحـــات-٦
المقرر

ــــــع.١ فــــــىالمقــــــررعــــــنالطــــــالبرضــــــاءاســــــتبیانتوزی
االخیرةالمحاضرة

الجــودةضــمانوحــدةالــىوتســلیمهالمقــررتقریــرمــلء.٢
بالكلیة

االولىالمحاضرةفىشفهیاالمقررتوصیفمناقشه.٣





















حظاتمال-٧
المراجعین

إن( الخارجیین
)وجدت

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــنتنفیـــذهتـــممـــا-٨
التطـویرمقترحات

السابقالعامفي

الولىاالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتاقشةمن. ٢

الطالب
التــــدریسوطریقــــةالمحاضــــرةتقیــــیمعلــــىالطــــالبتشــــجیع.٣

بانتظام
تنفیــــذهیــــتملــــممــــا-٩

( مقترحـــــــاتمـــــــن
)واألسبابهيما

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىمتحاناتالةالمبكر البدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس
اتواالمتح عان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
بالطالعلىررالمق
ى رةف المحاض

األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

استاذ المقرربدایة العام الدراسى



األولىالمحاضرة
استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
١مقرر في التخصص الكودىورمزةالمقرراسم-١

التعلیم والتعلم االلكترونيالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٣(       المعتمدةالساعات/ الوحداتدعد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

لمقررباالملتحقین
٢٤

الطالبعدد-
أدوااللذین

االمتحان

٢٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١٨
٢

١٢٢٨٤٥



للتقدیرات
علیهاالحاصلین

: المقررتدریس-٢
التىالموضوعات-

تدریسهاتم
توى النظرىمحالم

١

المستحدثات التكنولوجیة:

.ماھیة المستحدثات التكنولوجیة-
الخصائص الظاھریة للمستحدثات -

.التكنولوجیة
النص اإللكترونى.٢

الكتاب اإللكترونى.٣

الویكى.٤

المدونات.٥

تطبیقات جوجل التعلیمیة.٦

الحوسبة السحابیة.٧

ما یستجد من موضوعات٨

تدریسـهمتـامـل%-
المحتـــــــــــــوىمـــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

ـــــــــــــــــزاممـــــــــــــــــدى- الت
بالتـدریسالقـائمین
المقرربمحتوى

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

تغطیـــــــــــــــةمــــــــــــــدى-
االمتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
لموضــــــــــــــــــــــــــــوعات

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠







التعلـــــــــیماســـــــــالیب-
والتعلم

) .Lecturesات ( ضراحم

).Discussionمناقشة (

للمجموعات الكبیرةتعلم تعاوني
)Cooperative Learning.(

).Brain Stormingعصف ذھني (

ــــــــــــــة- ــــــــــــــویمطریق تق
الطالب

شفوياختبار تحریري

أعمال سنةفصلیةأعمال

اتاإلمكانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-٣
ــــدریسلمتاحــــةا الت
:

، معامــــل الكمبیــــوتر محمــــل عــــرضبــــأجهزةالمجهــــزةالقاعــــات
.علیها التطبیقات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلزمات
والخامات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

اداریـــــــــــــــــةقیـــــــــــــــــود-٤
:وتنظیمیة

........................................................

........................................................
تقـــــــــــــــویمنتیجـــــــــــــــة-٥

لمقررالطالب
٦٧%

تحســـینمقترحـــات-٦
المقرر

ــــــ.١ فــــــىالمقــــــررعــــــنالطــــــالبرضــــــاءاســــــتبیانعتوزی
االخیرةالمحاضرة

الجــودةضــمانوحــدةالــىوتســلیمهالمقــررتقریــرمــلء.٢
بالكلیة

االولىالمحاضرةفىشفهیاالمقررتوصیفمناقشه.٣





















مالحظات-٧
المراجعین

إن( الخارجیین
)وجدت

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتباريفطالبالاراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــنتنفیـــذهتـــممـــا-٨
التطـویرمقترحات

السابقالعامفي

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢

الطالب
یسالتــــدر وطریقــــةالمحاضــــرةتقیــــیمعلــــىالطــــالبتشــــجیع.٣

تظامبان
تنفیــــذهیــــتملــــممــــا-٩

( مقترحـــــــاتمـــــــن
)واألسبابهيما

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التنفیذعنلالمسئوالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریوطریق سالت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

استاذ المقرردایة العام الدراسىب



ولىاألالمحاضرة
استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
اللغة العربیة وأدابهاالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٢(       المعتمدةالساعات/ تالوحداعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
طالب٢٤

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٢٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١٨
٢

١١٢٩٣٥



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

تقدیم المعرفة الخاصة باللغة العربیة 

تقدیم تعریف بالتراث والثقافة العربیة 

التعبیر والعالمات الترقیمیة 

كتابة الفقرة 

كتابة المقال 

رسم الهمزة في أول الكلمة وآخرها 

صفات األلفاظ واختیارها واستعمالها 

الدراسة العلمیة لألدب العربي 

ة لخطابافن

دراسة األسالیب 

دراسة المؤكدات 

دراسة العدد 

همزة القطع والوصل

ما یستجد من موضوعات



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

العصف الذهنينظریةمحاضرات
تعلم تعاونيمناقشة ال

شفويحریريتاختبارالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-





















متوافرةغیرودةدحمبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

قررلم
٦٧%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيورالتطواكبةم.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبجیعشــت.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣







:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرتمجاال
ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
رالمقر

علىالبالطشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

یفتوصمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

رراستاذ المقنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التربیةأصولالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     مدةالمعتالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
١١

یناللذالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٨

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٦
٢

١٢٣٨٣٥



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

والمجتمع.بیة ر تال

التربیة والثقافة.

التربیة والتغیر االجتماعي.

التنشئة االجتماعیة والتربیة.

التربیة والضبط االجتماعي.

ما یستجد من موضوعات

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(











٣

تعلم تعاوني
للمجموعات الكبیرة

)Cooperative

Learning.(

٤
Brainعصف ذهني (

Storming.(

أعمال سنةالطالبتقویمطریقة-

تحضیر محاضرات.-
عمل أبحاث وتكلیفات.-

امتحانات شفویة وتحریریة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةةالعلمیالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٦٥%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
لكلیةابالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣













االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالىفطالبلاانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
مقررالریسدت

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

لمقررااستاذاثناء التدریس



عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقرراسىم الدراعنھایة ال

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
اإلحصاء التربويالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     معتمدةالالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
طالب١١

للذیناطالبلاعدد-
االمتحانأدوا

٨

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٦
٢

١٨٣٨٢٤



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

.اإلحصاء وأهمیتها واستخداماتها في البحث التربويماهیة ١

.مقاییس النزعة المركزیة٢

.مقاییس التشتت٣

.معامل االرتباط٤

.شروط بناء الفرض اإلحصائيأنواع المتغیرات والمقاییس و ٥

وأنواعها.العینات ٦

.برامج الحاسب المستخدمة في االحصاءأمثلة ل٧

.موضوعاتنما یستجد م٨

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیمتعلااســـــــــــــــالیب- ل
التعلمو 

االسلوبم

محاضرات ١
)Lectures(.









٢
مناقشة 

)Discussion.(

تعلم تعاونى٣

الطالبتقویمطریقة-
أعمال سنة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةافرةمتو العلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٦٥%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
ةیلبالكالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى



















مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفیعز و ت.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابلباعمافىبالطالانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررستدری

ةمن اتاقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

ررقاستاذ الماثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى



استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

اذ المقرراستدراسىلانھایة العام 

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التوجیه التعلیمي واالرشاد النفسيالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/ حداتالو عدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

رربالمقالملتحقین
طالب١١

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٨

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٦
٢

٣٢١٨٣٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
النظرىالمحتوىم

١
ماهیة االرشاد النفسي، والفرق بین االرشاد والتوجیه النفسي 

والعلوم المتصلة بهما.

أسس االرشاد النفسي.٢

٣

نظریات التوجیه واالرشاد النفسي:

ـ نظریة التحلیل النفسي لفروید في مجال االرشاد.

ـ النظریة السلوكیة في مجال االرشاد.   

عرفیة في مجال االرشاد.   ریة المظنـ ال

ـ النظریة العقالنیة في مجال االرشاد.   

تكامل نظریات التوجیة واالرشاد النفسي.٤

.ما یستجد من موضوعات٥

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- االسلوبمالتعل







١والتعلم
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣
تعلم تعاوني

)Cooperative

Learning.(

الطالبتقویمةقیطر -
أعمال سنة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةةجبدر متوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

بطــالالتقــویمنتیجــة-٥
قررلم

٦٥%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣



















االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

اجعالمر تحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورةمواكب.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
بالطال

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفتطویرالمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبیعشجت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس



عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

مقرراستاذ البدایة العام الدراسى

توصیفشھمناق
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

ذ المقرراستانھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
تكنولوجیا التربیةالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
طالب١١

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٨

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٦
٢

١٨٢٧٣٥



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

رىظنالالمحتوىأوال

مفهوم تكنولوجیا التربیة.–یة تكنولوجیا التربیة ماه

الفرق بین تكنولوجیا التربیة وتكنولوجیا التعلیم.

الفرق بین تكنولوجیا التربیة وتكنولوجیا اإلعالم.

تكنولوجیا التربیة من حیث:

األهداف.ـالخصائص ـاألسس 

دور المعلم والمتعلم فى تتكنولوجیا التربیة.

لتكنولوجیا التربویة.ل امجارو تط

منظومة تكنولوجیا التربیة.

.ما یستجد من موضوعات

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

ررمقلالموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم







١
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣
تعلم تعاوني

)Cooperative

Learning.(

الطالبتقویمطریقة-
أعمال سنة

اختبار تحریرى

احـــــــةتمالاإلمكانـــــــات-٣
:دریسالت

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٦٥%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنطــــالبالاءرضـــــاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣



















االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
اراالعتبفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىلنظرا. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتمملــمــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
یذالتنفعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

و وىیرتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقررالتدریسثناء ا

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس



عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقررىلدراسابدایة العام

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
طرق تدریس مادة التخصص.الكودىورمزةالمقرراسم-١

التعلیم والتعلم االلكترونيالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

لمقررباالملتحقین
طالب١١

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٨

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٦
٢

١٨٣٢٣٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

اهتدریستم
توى النظرىالمحم

كیفیة البحث في مصادر التعلم عن ١
موضوعات المقرر.

مناقشة أبرز المفاھیم والمصطلحات المرتبطة ٢
بطرائق التدریس.

مناقشة أبرز المفاھیم والمصطلحات المرتبطة ٣
بطرائق التدریس.

عرض موضوع المنھج قدیما وحدیثاً ٤
وعناصره.

ج.ر المنھصاعرض ومناقشة موضوع عن٥

تكملة موضوع عناصر المنھج.٦

عرض موضوع طرائق واستراتیجیات ٧
التدریس الشائعة.

تكملة لموضوع طرائق واستراتیجیات ٨
التدریس الشائعة.

عرض ومناقشة موضوع طرائق ٩
واستراتیجیات التدریس الحدیثة.

تكملة لموضوع طرائق واستراتیجیات ١٠
التدریس الحدیثة.

ضوع مداخل التدریس.شة مواقنم١١

مراجعة عامة لما سبق.١٢

تقویم مرحلي.١٣



عرض ومناقشة موضوع أنماط التعلم، ١٤
وخصائص كل نمط.

تكملة موضوع أنماط التعلم، وخصائص كل ١٥
نمط.

عرض موضوع األنشطة التعلیمیة وأھمیتھا، ١٦
وأنواعھا، ومواصفات النشاط الجید.

١٧
التعلیمیة، االتجاھات ألنشطة اتكملة موضوع

الحدیثة في مجال األنشطة، تقییم أداء المعلم 
لألنشطة.

عرض ومناقشة موضوع مھارات التدریس ١٨
وكیفیة تطبیقھا.

تكملة موضوع مھارات التدریس وكیفیة ١٩
تطبیقھا.

عرض ومناقشة موضوع اإلعداد المھني ٢٠
للمعلم.

ما یستجد من موضوعات.٢١

دریســــــهتتــــــمامــــــل%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- بسلوالمالتعل







١والتعلم
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات 

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

تعلم تشاركي.٥

تعلم إلكتروني.٦

الطالبتقویمطریقة-
في موضوعات وتقاریر أبحاث 

مرتبطة بالمقرر

تبار الشفويقدیمیة واتعروض

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیردةمحدو ةبدرجمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

























متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

البالطــتقــویمنتیجــة-٥
قررلم

٦٥%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورةمواكب.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفتطویرالجاالتم





ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
مقررال

علىالطالبیعشجت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

راستاذ المقربدایة العام الدراسى

توصیفشھمناق
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

لمقرراستاذ انھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مشروع تطبیقيالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     مدةالمعتالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
طالب١١

یناللذبالطالعدد-
االمتحانأدوا

٨

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٦
٢

١١٢٩٤٥



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

١
مناقشة الطالب حول –طالب حول مشروع التخرج ات القعو ت

أهداف مشروع التخرج.

.مناقشة الطالب في طریقة اختیار مشروع التخرج٢

.تحدید استراتیجیة العمل–تشكیل فریق المشروع ٣

.تحدید موضوع المشروع كل مجموعة–مناقشة المشروعات ٤

٥
جــع د المرااناســ–عمــل دراســة جــدوي لكــل مشــروع علــي حــدة 

.للطالب للقراءة عن المشروع

٦
وضــع –مناقشــة الطــالب فــي الطــرق الالزمــة لبنــاء المشــروع 

.جدول زمني لذلك

.تنفیذ المشروعات وفق الجدول الزمني٧

.متابعة ما تم تنفیذه بشكل دوري٨

.شرح نظري لطریقة بناء وكتابة المشروع وٕاعداد التقریر٩

.لما تم انجازهالطالبضر مناقشة مفتوحة لع١٠

١١
التقییم المبدئي –عرض مبدئي لمخرجات المشروع 

.للمشروعات وتعدیلها

.تسلیم المشروع النهائيـعرض نهائي للمشروع ١٢

وما یستجد من موضوعات١٣

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

١٠٠%



المقرراألساسي
القـــائمینالتـــزاممـــدى-

ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت
رر المق

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(

تعلم تعاوني
)Cooperative

Learning.(

٣
Brainعصف ذهني (

Storming.(

الحضـــــــــور واألداء لمناقشـــــــــة الطـــــــــالب الطالبتقویمطریقة-
حــول: أهــداف المــادة، مفهــوم المشــروع، 

تقدیمه، كتابته،..."

تحدید دراسـة جـدوي لكـل مجموعـة علـى 
حدة.

إعـــــداد تقریـــــر أســـــبوعي لمتابعـــــة تنفیـــــذ 
كتابته.و المشروع لتقییم أداء المشروع



















التقییم المبدئي للمشروع.

التقییم النهائي للمشروع.

الحضـــــــــور واألداء لمناقشـــــــــة الطـــــــــالب 
حــول: أهــداف المــادة، مفهــوم المشــروع، 

تقدیمه، كتابته،..."

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةةالعلمیالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٦٥%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةلجودةا

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤















مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالىفالطالبنشغالا.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقرتطوی
مقررالتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقرراسىایة العام الدرنھ

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



بالكلیة



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مصادر المعلوماتالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     معتمدةالالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
طالب١١

للذیناطالبلاعدد-
االمتحانأدوا

٨

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٦
٢

٧٢٨٣٥



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

تطورها.ومراحلالمعلومات،مصادرمفهوم١

تصنیف مصادر المعلومات (التقلیدیة، واإللكترونیة)٢

أشكال مصادر المعلومات-أهمیة مصادر المعلومات ٣

٤
طــرق الحصــول علــى مصــادر -مفهــوم إدارة مصــادر المعلومــات 

المعلومات

٥
م و لــــالمتخصصــــة فــــي العو مصــــادر المعلومــــات المرجعیــــة العامــــة 

المصـــــادر الســـــمعیة والبصـــــریة و والتقنیـــــة ماعیـــــة واإلنســـــانیةاالجت
والوسائط المتعددة

٦
االنترنــت ومحركـــات -المكتبــة  اإللكترونیــة كمصــدر للمعلومــات 

البحث كمصدر للمعلومات

طرق تنمیة مصادر المعلومات-طرق إدارة مصادر المعلومات٧

لوماتیةت المعالتالتعاون والتك-تقییم مصادر المعلومات ٨

.ما یستجد من موضوعات٩

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

٨٥> ٨٤-٦٠٦٠< تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-







االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
المقررلموضوعات

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(

تكلیفات٣

الطالبتقویمطریقة-
أعمال سنة

تطبیقياختبار 

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

ةالخاصــــــلمــــــاالمع،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةیةادار قیود-٤

:
........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٦٥%





















تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهرالمقـــــر ریـــــرتقمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــننفیــــــذهتتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكرربالطالیابغ.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقررلدراسىة العام ابدای

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت

استاذ المقرراثناء التدریس



بانتظام
راجعةتغذیةتقدیم

صحیحتخاللمن
االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنبالطالرضاء

فىررالمق
االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر اختیاريالكودىورمزةالمقرراسم-١

التعلیم والتعلم االلكترونيالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ٢+ (نظري) ٣(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
طالب١١

اللذینطالبالعدد-
االمتحانأدوا

٨

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٦
٢

٩٢٩٤٧



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
تطبیقىوالظرىنلالمحتوى ام

١

نماذج تصمیم البرامج التعلیمیة اإللكترونیة:

-نماذج التصمیم التعلیمى وفق أسلوب النظم. .-
منھجیة تصمیم وإنتاج البرامج التعلیمیة 

اإللكترونیة.

٢

التعلیم اإللكترونى:

أھداف التعلیم –مفھوم التعلیم اإللكترونى 
–ىنخصائص التعلیم اإللكترو–اإللكترونى 

ات التعلیم اإللكترونى.مكون

٣

بیئات –أدوار المعلم فى  التعلیم اإللكترونى 
أدوات التعلیم اإللكترونى –التعلیم اإللكترونى 

معوقات –نظم إدارة التعلیم اإللكترونى –
التعلیم اإللكترونى.

٤

المكتبة اإللكترونیة:

–المسمیات المختلفة للمكتبة اإللكترونیة 
مفھوم المكتبة -شیوعااألكثرتاالمصطلح
تعریف المكتبة الرقمیة.–الرقمیة 

٥
الدوافع وراء –التوقع الذى أصبح صحیحا 

أھداف عملیة الرقمنة –استعمال المكتبة الرقمیة 
للمكتبات 

٦
الفوارق الموجودة –ممیزات المكتبات الرقمیة 

-بین المكتبات التلقلیدیة والمكتبات اإللكترونیة
ألساسیة للمكتبة الرقمیة.طلبات اتمال

٧
الصعوبات –تنظیم مجموعات المكتبة الر قمیة 

والمشكالت التى تواجھ الباحثین عند استخدام 
المكتبات فى حالة توافرھا.



بعض نماذج –عوامل نجاح المكتبة الرقمیة ٨
المكتبات الرقمیة.

–مالحظات على نماذج المكتبات الرقمیة ٩
لكترونیة.تبات اإلكممستقبل ال

ما یستجد من موضوعات١٠

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣
تعلم تعاوني

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(















الطالبتقویمطریقة-
اعمال سنة

اختبار تحریرى

احـــــــةالمتاإلمكانـــــــات-٣
:دریسالت

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةرةمتوافةمتوافر والخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٦٥%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
باراالعتفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤













مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنذهتنفیــیــتملــمامــ-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
فیذالتنعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىمحتط ت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
مبانتظا

استاذ المقرریساثناء التدر

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

اذ المقرراستم الدراسىبدایة العا

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



بالكلیة



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
باللغة اإلنجلیزیة٢مقرر فى التخصصالكودىورمزةالمقرراسم-١

التعلیم والتعلم االلكترونيالتخصص-٢
وم خاصالثانیة دبلالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٣(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
طالب١١

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٨

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٦
٢

٨٢٢٤٥



علیها
: المقررتدریس-٢
ىتــــــــلاالموضــــــــوعات-

ریسهاتدتم
الموضوعم

١

adaptive learning

Introduction  What Knewton means by
‘adaptive learning’- Theories & approaches
behind Knewton recommendations - Why the
Knewton Adaptive Learning PlatformTM is so
effective - Big data & adaptive infrastructure -
Knewton Adaptive Learning in the classroom
- How Knewton Adaptive Learning engages
students - How Knewton Adaptive Learning
empowers teachers

٢

1 Introduc on - Visualization Pipeline-
Information Structure - Overview Strategies -
Navigation Strategies - Interaction Strategies

٣

 1History
o 1.1Precursors
o 1.2Early approaches
o 1.3cMOOCs and xMOOCs

 2Emergence of MOOC providers
o 2.1Notable providers
o 2.2Emergence of innovative

courses
 3Student experience and pedagogy

o 3.1Students served
o 3.2Educator experience
o 3.3Completion rates
o 3.4Instructional design

 4Industry
o 4.1Fee opportunities

 5Challenges and criticisms

٤

INTRODUCTION- What types of
learning problems does assistive
technology address؟

- What kinds of assistive technology
tools are available؟



٥

What Is Flipped Learning? -. How does it

work?-. Who’s doing it?-. Why is it
significant?-. What are the downsides?-.
Where is it going?  -What are the implications
for teaching and learning?

٦

INTRODUCTION -what's "AUGMENT

REALITY"- HOW TO "AUGMENT REALITY"-
Augment the user- Augment the object-
Augment the environment INTERACTIVE
PAPER

٧
Introduction- What: Definitions and Uses-
How: Goals and Techniques  -Why Bother:
Risks and Benefits -

٨

What's Involved in an Instructional
Design Certification Program7-؟

Tips for Choosing the Right
Instructional Design Certificate

Program .

- COURSE DESCRIPTION

LEARNING OUTCOMES

ما یستجد من موضوعات٩

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥





المقرر
تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-

االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
المقررلموضوعات

 >٨٥>٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات ( 

Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣
تعلم تعاوني

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

الطالبتقویمطریقة-
اعمال سنة

تكلیفات

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:ریسالتد

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةوافرةمتمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

























وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٦٥%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنبطــــالالرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىظرلنا. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــننفیــذهتیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

و وىیرتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى



طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقررتدریسالاثناء 

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقررىبدایة العام الدراس

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
)١(مقررفى التخصصالكودىورمزةالمقرراسم-١

التعلیم والتعلم االلكترونيالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/ اتالوحدعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
طالب١١

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٨

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٦
٢

١٨٣٨٣٥



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
والتطبیقىلنظرىتوى امحلام

المستودعات الرقمیة١

الطاولة التفاعلیة٢

الرسومات المعلوماتیة٣

التعلم المدمج٤

الثقافة الرقمیة٥

الخرائط الذھنیة٦

الحوسبة السحابیة٧

الھندسة االجتماعیة٨

بیئات التعلم االفتراضیة٩

ما یستجد من موضوعات١٠

هســــــتدریتــــــملمــــــا%-
حتــــــــــــــــــــوىالممــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- االسلوبمالتعل







١والتعلم
ت ( محاضرا
Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣
تعلم تعاوني

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

الطالبتقویمطریقة-
اعمال سنة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.رمبیوتلكاب

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٦٥%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانحـــــدةو الـــــىیمهوتســـــلقـــــررالمتقریـــــرمـــــلء.٢





















بالكلیةالجودة
المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣

االولى
مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

نمـــــــتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرتمقترحــــــــا

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

محاضرةالعنكررالمتالبالطغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

مقرراستاذ الالدراسىبدایة العام

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

الداءا

استاذ المقرراء التدریساثن



عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء

فىمقررال
االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التطبیقات الحدیثة لتكنولوجیا التعلیمالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
ماجستیرالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) + (نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
١٤

اللذینطالبالعدد-
االمتحانأدوا

١٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١٠
٢

٨٢٧٤٥



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
نظرىالمحتوى الم

ماھیة المستحدثات التكنولوجیة.١

المبررات التي دعت إلي ظھور المستحدثات ٢
التكنولوجیة.

ممیزات استخدام المستحدثات التكنولوجیة.٣

خطـوات ومبادئ تصمیم المستحدثات ٤
التكنولوجیة.

طرق توظیف المستحدثات التكنولوجیة وتقییم ٥
الجدوي منھا.

التكنولوجیة في دثاتمستحمتطلبات توظیف ال٦
التعلیم.

مراحل تطبیق المستحدثات التكنولوجیة في ٧
التعلیم ومعوقات توظیفھا.

مھارات التعامل مع المستحدثات التكنولوجیة.٨

أمثلة ونماذج لبعض المستحدثات التكنولوجیة.٩

ما یستجد من موضوعات١٠

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

رالمقر األساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥





تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
اقشة والحوار المن

المنظم المتفاعل 
)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات الكبیرة

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

٥

ي ا ان العمل لبی
)Practical

Demonstration
.(

الطالبتقویمطریقة-
علميبحث نظري

اختبار تحریريسنةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.بالكمبیوتر
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-



















متوافرةغیرودةمحدرجةبدمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................

........................................................
بالطــالتقــویمنتیجــة-٥

مقررل
٦٤%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

راجعالمتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطوربةمواك.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
البالط

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣







:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفلتطویرااالتمج

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

متقویتطویر
قررالم

علىالطالبجیعشت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

لمقرراستاذ ابدایة العام الدراسى

توصیفقشھمنا
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

مقرراذ الاستنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مجاالت تكنولوجیا التعلیم.الكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
ماجستیرالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) + (نظري) ٤(     معتمدةالالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
١٤

یناللذالطالبعدد-
االمتحانأدوا

١٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١٠
٢

٠٣٣٤٧



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
قىالمحتوى النظرى والتطبیم

جاالت التصمیم التعلیمى:م١

التحلیل.-

مجاالت التصمیم التعلیمى:٢

التصمیم.-

مجاالت التصمیم التعلیمى:٣

اإلنتاج.-

مجاالت التصمیم التعلیمى:٤

التقویم.-

مجاالت التصمیم التعلیمى:٥

االستخدام.-
نموذج الجزار للتصمیم التعلیمي.٦

٧

تحلیل الرسائل العلمیة:

–المستقل و المتغیر التابع رتغیالمتحدید 
العینة.

ما یستجد من موضوعات٨

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

یوجدال

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠







المقررلموضوعات
ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل

والتعلم
االسلوبم

١
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات الكبیرة

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

الطالبتقویمطریقة-
تقییمياختبارنظري

اختبار تحریريسنةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةةافر متو المعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٦٤%























تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)جدتو نإ( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معناتالمتحاواالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمعامللقررللمالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

مقررالاستاذاثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت

استاذ المقرراثناء التدریس



بانتظام
راجعةتغذیةتقدیم

تصحیحخاللمن
االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقررسىالدراعامبدایة ال

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررلدراسىلعام اة انھای



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
الحاسب اآللىالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
دكتوراهالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ٢+ ( نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
١

اللذینالطالبعدد-
تحانماالأدوا

١

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١
٠

٠٠٨٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرى والتطبیقىم

١
أھمیتھ فى العملیة –كمبیوتر لامقدمة عن 

مبررات ودواعى استخدام الكمبیوتر - التعلیمیة
فى العملیة التعلیمیة.

مھارات القرن الحادى والعشرین٢

٣
:٢تقنیات الویب

Rss-الویكى- المدونات

٤
:٢تقنیات الویب

یوتیوب-تویتر–الفیس بوك 

٥
توظیف تقنیات الویب فى تكنولوجیا التعلیم.

الستخدامات التعلیمیة  لتقنیات الویبا

٦

االختبارات : مفھومھا وأنواعھا.

أنواع االختبارات الموضوعیة.

٧
االختبارات اإللكترونیة.

أنواع االختبارات اإللكترونیة

٨
ممیزات االختبارات اإللكترونیة.

القیمة التربویة لالختبارات اإللكترونیة.

Quiz Creatorبرنامج ٩

ما یستجد من موضوعات١٠

%١٠٠تدریســــــهتــــــملمــــــا%-



المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن
المقرراألساسي

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥>٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات ( 

Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات 

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

الطالبتقویمطریقة-
اختبار تقییمىنظري

اختبار تحریريسنةعمالأ
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،



















متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةرةمتوافالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٧٠%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)دتوجإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معمتحاناتاالو اسةالدر وضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام









مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامررمقللیرالتطو خطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

قررلمتاذ ااساثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقررالدراسىم العابدایة

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررعام الدراسىالھایة ن



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
تقنیات الویبالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
دكتوراهالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) + (نظري) ٤(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
١

اللذینالطالبعدد-
نامتحالاأدوا

١

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١
٠

٠٠٧٥



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

مفھوم الویب ١

ن مفھوم الویب واإلنترنتبیق فرلا٢

٣
ب  الفرق بین تقنیات الویب وخدمات الوی

مواقع الویب

٤
ا،  ائص، المزای ب (الخص ال الوی أجی

المكونات)

٥
ب  ة ( وی ب المختلف الفرق بین أجیال الوی

)3.0، ویب 2.0، ویب 1.0

٦

الفرق بین تقنیات/ أدوات الویب المختلفة 
ویكي، ، دیاتت(البرید  اإللكتروني، المن ال

ب  دونات، الوی ة، الم بكات االجتماعی الش
الداللي، ...)

أھم تطبیقات الویب في التعلیم ٧

٨
ة  زات، قائم ب (المی ات الوی تطبیق
ة،  ب العربی ات الوی ات، تطبیق التطبیق

مستقبل تطبیقات الویب)

٩
دة  ب المفی ات الوی ل أدوات وتطبیق أفض

في مجال التعلیم 

تعاموضوما یستجد من١٠

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

١٠٠%



المقرراألساسي
القـــائمینالتـــزاممـــدى-

ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت
المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیتالاســـــــــــــــالیب- معل
التعلمو 

االسلوبم

١
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات 

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

عروض تقدیمیة

الطالبتقویمطریقة-
بحث علمينظري

اختبار تحریريةسنلماعأ
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــاتالمتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣























.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،:التدریس
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمتیجــةن-٥
لمقرر

٧٠%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)دتوجإن( 

المراجعحدیثت.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معتانامتحواالاسةالدر وضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام









مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمملعالررللمقیرالتطو خطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

قررتاذ الماساثناء التدریس

تقویمویرتط
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرراسىالدرالعام بدایة

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررراسىالدعام ھایة الن



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
اللغة العربیة وأدابهاالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٢(       المعتمدةالساعات/ تالوحداعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
طالب ٣٤

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٢٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١١
٩

١٧٤٨



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىالأو

تقدیم المعرفة الخاصة باللغة العربیة 

تقدیم تعریف بالتراث والثقافة العربیة 

التعبیر والعالمات الترقیمیة 

كتابة الفقرة 

كتابة المقال 

رسم الهمزة في أول الكلمة وآخرها 

صفات األلفاظ واختیارها واستعمالها 

الدراسة العلمیة لألدب العربي 

ة الخطابنف

دراسة األسالیب 

دراسة المؤكدات 

دراسة العدد 

همزة القطع والوصل

ما یستجد من موضوعات



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

الذاتيالتعلیم نظریةمحاضرات
التعلیم المباشرالحوار ومناقشة

شفويار تحریرياختبالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-





















متوافرةغیرمحدودةبدرجةرةافمتو متوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................

........................................................
بالطــالمتقــوینتیجــة-٥

لمقرر
٧٠%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعثتحدی.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

عمواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبشــجیعت.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣







:لقادماللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرتمجاال
ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
رالمقر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

تاذ المقرراسبدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

رراستاذ المقىنھایة العام الدراس



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
علم النفس التعلیميالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٢(       المعتمدةالساعات/الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٣٤

اللذینالطالبددع-
االمتحانأدوا

٢٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١١
٩

١٧٣٨



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

نظرىالىالمحتوأوال

التعلم: معناه وشروطه والفرق بینه وبین التربیة والتعلیم.

.لنظریات التعلم في جمیع المدارسمقدمة

سكنر) وتطبیقاتها في المجال ،جاثريظریات التعلم السلوكیة (ثورندیك،ن
التعلیمي.

تولمان) وتطبیقاتها في المجال التعلیمي.ریات التعلم المعرفیة (الجشطالت،نظ

ریات التعلم االجتماعیة (باندورا) وتطبیقاتها في المجال التعلیمي.نظ

.نظریات التعلم البنائیة (بیاجیة) وتطبیقاتها في المجال التعلیمي

برونر) وتطبیقاتها في المجال التعلیمي.نظریات التعلم الحدیثة (جانییه،

.انتقال أثر التعلم

.ما یستجد من موضوعات

ميعلالمحتوى ال



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

المناظرةنظریةمحاضرات
تعلم تعاونيمناقشة ال







 





شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

تاحـــــــةملااإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٧٠%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةةضر حاالم

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقرریةائالنهالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢













الطالب
التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣

بانتظام
مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩

يهــــمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ة روق لفامراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةدیمتق
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

تبیاناسعتوزی
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مشروع تطبیقىالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٢(       المعتمدةاتالساع/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٣٤

اللذینالبطلاعدد-
االمتحانأدوا

٢٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١١
٩

١٣٣٧



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

رىالنظالمحتوىأوال

مناقشـــة الطـــالب حـــول أهـــداف مشـــروع –توقعـــات الطـــالب حـــول مشـــروع التخـــرج 
التخرج.

.مناقشة الطالب في طریقة اختیار مشروع التخرج

.تحدید استراتیجیة العمل–تشكیل فریق المشروع 

.تحدید موضوع المشروع كل مجموعة–مناقشة المشروعات 

اجــع للطــالب للقــراءة عــن مر الاســناد –عمــل دراســة جــدوي لكــل مشــروع علــي حــدة 
.المشروع

.وضع جدول زمني لذلك–مناقشة الطالب في الطرق الالزمة لبناء المشروع 

.تنفیذ المشروعات وفق الجدول الزمني

.متابعة ما تم تنفیذه بشكل دوري

.شرح نظري لطریقة بناء وكتابة المشروع وٕاعداد التقریر

.جازهانم مناقشة مفتوحة لعرض الطالب لما ت

.التقییم المبدئي للمشروعات وتعدیلها–عرض مبدئي لمخرجات المشروع 

.تسلیم المشروع النهائيـعرض نهائي للمشروع 

وما یستجد من موضوعات

%١٠٠تدریســــــهتــــــملمــــــا%-



المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن
المقرراألساسي

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

االمتحـانتغطیـةمدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عصف ذهنينظریةمحاضرات
تعلم تعاوني مناقشة

الحضور واألداء لمناقشـة الطـالب حـول: أهـداف المـادة، مفهـوم المشـروع، تقدیمـه، الطالبویمتقةطریق-
كتابته،..."

تحدید دراسة جدوي لكل مجموعة على حدة.

إعداد تقریر أسبوعي لمتابعة تنفیذ المشروع لتقییم أداء المشروع وكتابته.

التقییم المبدئي للمشروع.

.شرولملالتقییم النهائي

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

، معامل كمبیوتر.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٧٠%































تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءبیانســـــتاتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
العتبارافيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
مظانتبا

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذنعالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت

استاذ المقرراثناء التدریس



نتظامبا
راجعةتغذیةتقدیم

تصحیحخاللمن
االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقررالعام الدراسىة ایبد

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
٢مقرر  فى التخصص الكودىورمزةالمقرراسم-١

التعلیم والتعلم االلكترونيالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٣(       المعتمدةالساعات/ الوحداتددع-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

المقرربالملتحقین
٣٤

الطالبعدد-
أدوااللذین

االمتحان

٢٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١١
٩

١٣٣٧



للتقدیرات
علیهاالحاصلین

: المقررتدریس-٢
التىالموضوعات-

تدریسهاتم
حتوى النظرىملام

١

الحاسب اآللى :

نشأة الحاسب اآللى.-
مكونات الحاسب اآللى.-
أنظمة الحاسب اآللى.-

مجاالت تكنولوجیا التعلیم:٢

التصمیم.-

مجاالت تكنولوجیا التعلیم:٣

.اإلنتاج-

مجاالت تكنولوجیا التعلیم:٤

.االستخدام-

مجاالت تكنولوجیا التعلیم:٥

.اإلدارة-

نولوجیا التعلیم:تكت مجاال٦

.التقویم-

٧
استخدام الحاسب فى المجاالت المختلفة: 

الحیاة والتسوق.–إدارة –تعلیم 

ما یستجد من موضوعات٨

تدریسـهتـملمـا%-
المحتـــــــــــــوىمـــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

ـــــــــــــــــزاممـــــــــــــــــدى- الت
بالتـدریسالقـائمین
المقرربمحتوى

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠ 



تغطیـــــــــــــــةمــــــــــــــدى-
االمتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
لموضــــــــــــــــــــــــــــوعات

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

التعلـــــــــیماســـــــــالیب-
والتعلم

) .Lecturesمحاضرات ( 

).Discussionمناقشة (

للمجموعات الكبیرةتعلم تعاوني
)Cooperative Learning.(

.)Brain Stormingعصف ذھني (

ــــــــــــــة- ــــــــــــــویمطریق تق
الطالب

شفوياختبار تحریري

أعمال سنةفصلیةأعمال

اإلمكانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات-٣
ــــدریسالمتاحــــة الت

:

، معامــــل الكمبیــــوتر محمــــل عــــرضبــــأجهزةالمجهــــزةالقاعــــات
.علیها التطبیقات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةفرةوامتمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلزمات
والخامات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

اداریـــــــــــــــــةقیـــــــــــــــــود-٤
:وتنظیمیة

........................................................
........................................................

تقـــــــــــــــویمنتیجـــــــــــــــة-٥
لمقررالطالب

٧٠%























تحســـینمقترحـــات-٦
المقرر

ــــــع.١ فــــــىالمقــــــررعــــــنالطــــــالبرضــــــاءاســــــتبیانتوزی
االخیرةالمحاضرة

الجــودةضــمانوحــدةالــىوتســلیمهالمقــررتقریــرمــلء.٢
بالكلیة

االولىالمحاضرةفىهیاشفرقر المتوصیفمناقشه.٣
مالحظات-٧

المراجعین
إن( الخارجیین

)وجدت

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــنتنفیـــذهتـــممـــا-٨
التطـویرمقترحات

السابقالعامفي

االولىالمحاضرةفىبالطالىعلالمقررتوصیفتوزیع.١
معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢

الطالب
التــــدریسوطریقــــةالمحاضــــرةتقیــــیمعلــــىالطــــالبتشــــجیع.٣

بانتظام
تنفیــــذهیــــتملــــممــــا-٩

( مقترحـــــــاتمـــــــن
)واألسبابهيما

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلباالنتداباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت



ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتقاخالمناقش ی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عتررمقالتنفیذتطویر یفوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

راستاذ المقرنھایة العام الدراسى

المقررتقریرءمل
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر اختیاري (التعلیم اإللكتروني)الكودىورمزةالمقرراسم-١

التعلیم والتعلم االلكترونيالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصىاألولالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي) ٢+ (     نظري) ٢(      المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
طالبالعدد-

بالمقررالملتحقین
٣٤

الطالبعدد-
أدوااللذین

االمتحان

٢٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١١
٩

١٧٣٨



للتقدیرات
علیهاالحاصلین

: المقررتدریس-٢
ىتلاالموضوعات-

تدریسهاتم
الموضوعم

١

الحاسب اآللى فى التعلیم:

مكونات جھاز الحاسب –ماھیة الحاسب اآللى 
خصائص الحاسب –أھم نظم الحاسب اآللى -اآللى

اآللى.

٢

الحاسب اآللى فى التعلیم:

أنماط استخدام –مجاالت استخدام الحاسب اآللى 
نواحى القصور فى–الحاسب اآللى فى التعلیم 

خدام الحاسب اآللى فى التعلیم .ستا

٣

الحاسب اآللى فى التعلیم:

–تقنیات الحاسب اآللى واستخدامھا فى التدریس 
تصنیف برامج الحاسب اآللى التعلیمیة.

٤
تكنولوجیا الوسائط المتعددة:

العناصر .–الخصائص –المفھوم 

٥

تكنولوجیا الوسائط المتعددة:

المتعددة.ئطساأنماط تقدیم عروض الو-

االستفادة من نظریات التعلیم والتعلم فى تصمیم -
برامج الكمبیوتر متعددة الوسائط.

٦

تكنولوجیا الوسائط المتعددة:

متعددة الوسائط فى أھمیة استخدام برامج الكمبیوتر -
التعلیم.

بعض مجاالت استخدام برامج الكمبیوتر متعدد -
الوسائط.



ئط المتعددة.سالومعاییر تقویم برامج ا-

٧

االنترنت والتعلیم:

أنواع الشبكات –نشاة اإلنترنت –مفھوم االنترنت .-
مقارنة –المكونات الرئیسیة لشبكة االنترنت –

الممیزات التربویة –االنترنت بالوسائط المتعددة 
الستخدام شبكة االنترنت.

٨

االنترنت والتعلیم:

التعلیم إلى التقلیدى ن م-االثار السلبیة لتقنیة االنترنت
مفھوم التعلم الذاتى -إلى التعلیم باستخدام االنترنت.

االنترنت والتعلیم عن بعد.–باالنترنت 

٩

االنترنت والتعلیم:

المھرات –استخدام االنترنت فى العملیة التعلیمیة 
األساسیة الواجب توافرھا فى مصمم صفحات 

تعلم عبر للر أسس تصمیم مقر-االنترنت التعلیمیة
الشبكة.

١٠
بعض -التخطیط المنظم لتصمیم موقع ویب تعلیمى

–استراتیجیات التصمیم إنشاء مقرر عبر الشبكة 
مستقبل االنترنت.

ما یستجد من موضوعات١١

تدریسـهتـملمـا%-
المحتـــــــــــــوىمـــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

ـــــــــــــــــزاممـــــــــــــــــدى- الت
بالتـدریسالقـائمین
المقرربمحتوى

>٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

تغطیـــــــــــــــةمــــــــــــــدى-
االمتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠







لموضــــــــــــــــــــــــــــوعات
المقرر

التعلـــــــــیماســـــــــالیب-
والتعلم

) .Lecturesمحاضرات ( 

).Discussionمناقشة (

للمجموعات الكبیرةتعلم تعاوني
)Cooperative Learning(.

).Brain Stormingعصف ذھني (

ــــــــــــــة- ــــــــــــــویمطریق تق
الطالب

شفوياختبار تحریري

أعمال سنةفصلیةأعمال

اإلمكانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات-٣
ــــدریسالمتاحــــة الت

:

، معامــــل الكمبیــــوتر محمــــل عــــرضبــــأجهزةالمجهــــزةالقاعــــات
.علیها التطبیقات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةیةلملعاالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلزمات
والخامات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

اداریـــــــــــــــــةقیـــــــــــــــــود-٤
:وتنظیمیة

........................................................
........................................................

تقـــــــــــــــویمنتیجـــــــــــــــة-٥
لمقررالطالب

٧٠%

تحســـینمقترحـــات-٦
المقرر

ــــــع.١ فــــــىالمقــــــررعــــــنالطــــــالبرضــــــاءاســــــتبیانتوزی
االخیرةالمحاضرة

دةالجــو ضــمانوحــدةالــىوتســلیمهالمقــررتقریــرمــلء.٢
كلیةبال





















االولىالمحاضرةفىشفهیاالمقررتوصیفمناقشه.٣

مالحظات-٧
المراجعین

إن( الخارجیین
)وجدت

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــنتنفیـــذهتـــممـــا-٨
التطـویرمقترحات

قابالسالعامفي

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢

الطالب
التــــدریسوطریقــــةالمحاضــــرةتقیــــیمعلــــىالطــــالبتشــــجیع.٣

بانتظام
تنفیــــذهیــــتملــــممــــا-٩

( مقترحـــــــاتمـــــــن
)واألسبابهيما

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالبالطالانشغ.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

قطرتطویر
المقررریستد

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

لمقرراذ استااثناء التدریس



عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررم الدراسىالعاة نھای

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر فى التخصص باللغة اإلنجلیزیةالكودىورمزةالمقرراسم-١

تعلیم الكترونيالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٣(       المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررنالملتحقی
٣٤

الطالبعدد-
أدوااللذین

االمتحان

٢٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١١
٩

١٧٣٨



للتقدیرات
علیهاالحاصلین

: المقررتدریس-٢
التىالموضوعات-

اتدریسهتم
المحتوى النظرى والتطبیقىم

١
مقدمة فى توظیف البرامج المختلفة فى 

التخصص " باللغة اإلنجلیزیة".

.Adobe InDesignبرنامج  -٢

.Adobe photpshopبرنامج -٣

.Manga studioبرنامج -٤

قراءة ودراسة مقاالت متنوعة فى مجال ٥
تكنولوجیا التعلیم.

صص باللغة تخالقراءات فى مختلف فروع ٦
اإلنجلیزیة.

التدریب على مھارات االستماع فى مجال ٧
التخصص باللغة اإلنجلیزیة.

التدریب على مھارات التعامل مع واجھات ٨
البرامج المختلفة باللغةاإلنجلیزیة. 

٩

التدریب على اللھجة األمریكیة فى الجزء 
السماعى فى مجال التخصص نظرا التساع 

ریكیة فى مجال تكنولوجیا ماألنطاق الثقافة 
التعلیم.

التدریب على قراءة وترجمة مقاالت فى كافة ١٠
فروع التخصص باللغة اإلنجلیزیة.

التعرف عل جدید المصطلحات فى مجال ١١
تكنولوجیا التعلیم باللغة اإلنجلیزیة.

ما یستجد من موضوعات.١٢



تدریسـهتـملمـا%-
المحتـــــــــــــوىمـــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

ـــــــــــــــــزاممـــــــــــــــــدى- الت
بالتـدریسالقـائمین
المقرربمحتوى

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

تغطیـــــــــــــــةمــــــــــــــدى-
االمتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
لموضــــــــــــــــــــــــــــوعات

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

التعلـــــــــیماســـــــــالیب-
والتعلم

) .Lecturesمحاضرات ( 

.)Discussionمناقشة (

للمجموعات الكبیرةتعلم تعاوني
)Cooperative Learning.(

).Brain Stormingعصف ذھني (

ــــــــــــــة- ــــــــــــــویمطریق تق
الطالب

شفوياختبار تحریري

أعمال سنةفصلیةأعمال

اإلمكانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات-٣
ــــدریسالمتاحــــة الت

:

، معامــــل الكمبیــــوتر محمــــل عــــرضزةبــــأجهالمجهــــزةالقاعــــات
.علیها التطبیقات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلزمات
والخامات

متوافرةیرغمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

























اداریـــــــــــــــــةقیـــــــــــــــــود-٤
:وتنظیمیة

........................................................

........................................................
تقـــــــــــــــویمنتیجـــــــــــــــة-٥

لمقررالطالب
٧٠%

تحســـینمقترحـــات-٦
المقرر

ــــــع.١ فــــــىالمقــــــررعــــــنالطــــــالبرضــــــاءاســــــتبیانتوزی
االخیرةالمحاضرة

الجــودةضــمانوحــدةالــىوتســلیمهالمقــررتقریــرمــلء.٢
بالكلیة

االولىالمحاضرةفىشفهیاالمقررتوصیفمناقشه.٣
مالحظات-٧

المراجعین
إن( الخارجیین

)وجدت

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررلنهائیةاالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــنتنفیـــذهتـــممـــا-٨
التطـویرمقترحات

السابقالعامفي

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢

الطالب
التــــدریسوطریقــــةالمحاضــــرةتقیــــیمعلــــىالطــــالبتشــــجیع.٣

بانتظام
تنفیــــذهیــــتملــــممــــا-٩

( مقترحـــــــاتمـــــــن
)واألسبابهيما

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

ة ال روق مراع ف
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

ةطرقتطویر اتمناقش استاذ المقرراثناء التدریساخالقی



وابطالمقررتدریس ةوض الدراس
ات عواالمتحان م

الطالب
تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

مقرراستاذ الاثناء التدریس

راجعةتغذیةقدیمت
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

ستبیاناتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر فى تطبیقات مادة التخصصالكودىورمزةالمقرراسم-١

التعلیم والتعلم االلكترونيالتخصص-٢

لوم خاصـ دباألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٣(       المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررلملتحقینا
٣٤

الطالبعدد-
أدوااللذین

االمتحان

٢٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١١
٩

١٣٣٧



للتقدیرات
علیهاالحاصلین

: المقررتدریس-٢
التىالموضوعات-

یسهار دتتم
الموضوعم

١

الثقافة : 

معاییر الثقافة الرقمیة –تعریفات الثقافة الرقمیة 
اتجاھات الثقافة الرقمیة –أبعاد الثقافة الرقمیة –
مھارات ذوى الثقافة الرقمیة .–

٢

الثقافة :

–نموذج الثقافة الرقمیة –فوائد القافة الرقمیة 
ر الثقافة نثلمثال–الثقافة الرقمیة فى التعلیم 

الرقمیة.

٣
التعلیم –تعریف أنماط التعلم –تعریف النمط 

محكات –خصائص النمط التعلیمى –والتعلم 
النمط التعلیمیى الجید

–نماذج تفسیر التعلیم –تصنیفات أنماط التعلم ٤
تأثیر أنماط التعلم على العملیة التعلیمیة .

٥

تكر مب–الخریطة الذھنیة –تعریف الخریطة 
الفرضیة التى تقوم علیھا –الخریطة الذھنیة 
فوائد استخدام الخرائط الذھنیة –خرائط المفھوم 

حسب تونى بوزان 

٦

مكونات –فوائد استخدام الخرائط الذھنیة 
خطوات رسم خریطة ذھنیة –الحرائط الذھنیة 

–ممیزات الخرائط الذھنیة اإللكترونیة –
كترونیة لاإلخصاائص الخرائط الذھنیة 

٧
الفوائد التربویة –استخدامات الخرائط الذھنیة 

انتبھ ألمور قبل رسم –للخریطة الذھنیة 
–تطبیقات الخرائط الذھنیة –الخریطة الذھنیة 



البرامج المستخدمة فى إنتاج الخرائط الذھنیة 

٨

أنواع –مفھوم القصة الرقمیة –مفھوم القصة 
ام القصة خدستأھمیة ا–القصص الر قمیة 

–محكات اختیار القصة –كمصدر للتعلم 
كیفیة كتابة القصة الرقمیة –عناصر بناء القصة 

أسس إنتاج القصة الرقمیة .–

٩

العوامل –القصص الرقمیة كأداة تعلیمیة فعالة 
القصة –التى تساھم فى نجاح القصة الرقمیة 

أدوات إنتاج –الرقمیة وتنمیة ثقافات الطالب 
مراحل إنتاج وتطویر القصة –رقمیة الة القص

مواقع نشر القصة الرقمیة.–الرقمیة 

ما یستجد من موضوعات١٠

تدریسـهتـملمـا%-
المحتـــــــــــــوىمـــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

ـــــــــــــــــزاممـــــــــــــــــدى- الت
بالتـدریسالقـائمین
المقرربمحتوى

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ةتغطیـــــــــــــــمــــــــــــــدى-
متحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاناال

لموضــــــــــــــــــــــــــــوعات
المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

التعلـــــــــیماســـــــــالیب-
والتعلم

) .Lecturesمحاضرات ( 

).Discussionمناقشة (







للمجموعات الكبیرةتعلم تعاوني
)Cooperative Learning.(

).Brain Stormingعصف ذھني (

ــــــــــــــة- ــــــــــــــویمطریق تق
الطالب

شفوياختبار تحریري

أعمال سنةفصلیةأعمال

اإلمكانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات-٣
ــــدریسالمتاحــــة الت

:

، معامــــل الكمبیــــوتر محمــــل عــــرضبــــأجهزةالمجهــــزةالقاعــــات
.علیها التطبیقات

وافرةمتغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلزمات
والخامات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

اداریـــــــــــــــــةقیـــــــــــــــــود-٤
:وتنظیمیة

........................................................
........................................................

تقـــــــــــــــویمنتیجـــــــــــــــة-٥
لمقررالطالب

٧٠%

تحســـینمقترحـــات-٦
المقرر

ــــــع.١ فــــــىالمقــــــررعــــــنالطــــــالبرضــــــاءاســــــتبیانتوزی
االخیرةالمحاضرة

الجــودةضــمانوحــدةالــىوتســلیمهالمقــررتقریــرمــلء.٢
بالكلیة

االولىالمحاضرةفىشفهیاالمقررتوصیفمناقشه.٣





















حظاتمال-٧
المراجعین

إن( الخارجیین
)وجدت

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــنتنفیـــذهتـــممـــا-٨
التطـویرمقترحات

السابقالعامفي

الولىاالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتاقشةمن. ٢

الطالب
التــــدریسوطریقــــةالمحاضــــرةتقیــــیمعلــــىالطــــالبتشــــجیع.٣

بانتظام
تنفیــــذهیــــتملــــممــــا-٩

( مقترحـــــــاتمـــــــن
)واألسبابهيما

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىمتحاناتالةالمبكر البدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس
اتواالمتح عان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
بالطالعلىررالمق
ى رةف المحاض

األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

استاذ المقرربدایة العام الدراسى



األولىالمحاضرة
استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
١مقرر في التخصص الكودىورمزةالمقرراسم-١

التعلیم والتعلم االلكترونيالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٣(       المعتمدةالساعات/ الوحداتدعد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

لمقررباالملتحقین
٣٤

الطالبعدد-
أدوااللذین

االمتحان

٢٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١١
٩

١٧٣٨



للتقدیرات
علیهاالحاصلین

: المقررتدریس-٢
التىالموضوعات-

تدریسهاتم
توى النظرىمحالم

١

المستحدثات التكنولوجیة:

.ماھیة المستحدثات التكنولوجیة-
الخصائص الظاھریة للمستحدثات -

.التكنولوجیة
النص اإللكترونى.٢

الكتاب اإللكترونى.٣

الویكى.٤

المدونات.٥

تطبیقات جوجل التعلیمیة.٦

الحوسبة السحابیة.٧

ما یستجد من موضوعات٨

تدریسـهمتـامـل%-
المحتـــــــــــــوىمـــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

ـــــــــــــــــزاممـــــــــــــــــدى- الت
بالتـدریسالقـائمین
المقرربمحتوى

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

تغطیـــــــــــــــةمــــــــــــــدى-
االمتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
لموضــــــــــــــــــــــــــــوعات

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠







التعلـــــــــیماســـــــــالیب-
والتعلم

) .Lecturesات ( ضراحم

).Discussionمناقشة (

للمجموعات الكبیرةتعلم تعاوني
)Cooperative Learning.(

).Brain Stormingعصف ذھني (

ــــــــــــــة- ــــــــــــــویمطریق تق
الطالب

شفوياختبار تحریري

أعمال سنةفصلیةأعمال

اتاإلمكانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-٣
ــــدریسلمتاحــــةا الت
:

، معامــــل الكمبیــــوتر محمــــل عــــرضبــــأجهزةالمجهــــزةالقاعــــات
.علیها التطبیقات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلزمات
والخامات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

اداریـــــــــــــــــةقیـــــــــــــــــود-٤
:وتنظیمیة

........................................................

........................................................
تقـــــــــــــــویمنتیجـــــــــــــــة-٥

لمقررالطالب
٧٠%

تحســـینمقترحـــات-٦
المقرر

ــــــ.١ فــــــىالمقــــــررعــــــنالطــــــالبرضــــــاءاســــــتبیانعتوزی
االخیرةالمحاضرة

الجــودةضــمانوحــدةالــىوتســلیمهالمقــررتقریــرمــلء.٢
بالكلیة

االولىالمحاضرةفىشفهیاالمقررتوصیفمناقشه.٣





















مالحظات-٧
المراجعین

إن( الخارجیین
)وجدت

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتباريفطالبالاراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــنتنفیـــذهتـــممـــا-٨
التطـویرمقترحات

السابقالعامفي

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢

الطالب
یسالتــــدر وطریقــــةالمحاضــــرةتقیــــیمعلــــىالطــــالبتشــــجیع.٣

تظامبان
تنفیــــذهیــــتملــــممــــا-٩

( مقترحـــــــاتمـــــــن
)واألسبابهيما

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التنفیذعنلالمسئوالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریوطریق سالت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

استاذ المقرردایة العام الدراسىب



ولىاألالمحاضرة
استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
اللغة العربیة وأدابهاالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٢(       المعتمدةالساعات/ تالوحداعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
طالب٣٤

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٢٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٢٧
٢١

١١٩



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

تقدیم المعرفة الخاصة باللغة العربیة 

تقدیم تعریف بالتراث والثقافة العربیة 

التعبیر والعالمات الترقیمیة 

كتابة الفقرة 

كتابة المقال 

رسم الهمزة في أول الكلمة وآخرها 

صفات األلفاظ واختیارها واستعمالها 

الدراسة العلمیة لألدب العربي 

ة لخطابافن

دراسة األسالیب 

دراسة المؤكدات 

دراسة العدد 

همزة القطع والوصل

ما یستجد من موضوعات



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

العصف الذهنينظریةمحاضرات
تعلم تعاونيمناقشة ال

شفويحریريتاختبارالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-





















متوافرةغیرودةدحمبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

قررلم
٧٠%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيورالتطواكبةم.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبجیعشــت.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣







:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرتمجاال
ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
رالمقر

علىالبالطشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

یفتوصمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

رراستاذ المقنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التربیةأصولالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     مدةالمعتالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
١٨

یناللذالطالبعدد-
االمتحانأدوا

١٨

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١٤
٤

٢٢٣٨



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

والمجتمع.بیة تر ال

التربیة والثقافة.

التربیة والتغیر االجتماعي.

التنشئة االجتماعیة والتربیة.

التربیة والضبط االجتماعي.

ما یستجد من موضوعات

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(











٣

تعلم تعاوني
للمجموعات الكبیرة

)Cooperative

Learning.(

٤
Brainعصف ذهني (

Storming.(

أعمال سنةالطالبتقویمطریقة-

تحضیر محاضرات.-
عمل أبحاث وتكلیفات.-

امتحانات شفویة وتحریریة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةةالعلمیالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٧١%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
لكلیةباالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣













االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالىفطالبالانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
مقررالریستد

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

لمقررااستاذاثناء التدریس



عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقرراسىم الدرعانھایة ال

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
اإلحصاء التربويالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     معتمدةالالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
طالب١٨

للذیناطالبلاعدد-
االمتحانأدوا

١٨

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١٤
٤

٢٢٣٨



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

.اإلحصاء وأهمیتها واستخداماتها في البحث التربويماهیة ١

.مقاییس النزعة المركزیة٢

.مقاییس التشتت٣

.معامل االرتباط٤

.شروط بناء الفرض اإلحصائيأنواع المتغیرات والمقاییس و ٥

وأنواعها.العینات ٦

.برامج الحاسب المستخدمة في االحصاءأمثلة ل٧

.موضوعاتن ما یستجد م٨

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیمتعالاســـــــــــــــالیب- ل
التعلمو 

االسلوبم

محاضرات ١
)Lectures(.









٢
مناقشة 

)Discussion.(

تعلم تعاونى٣

الطالبتقویمطریقة-
أعمال سنة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةافرةمتو العلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٧١%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
ةلیبالكالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى



















مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفیعوز ت.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابلباعمافىبالطالانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررستدری

ةمن اتاقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

رقراستاذ الماثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى



استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

اذ المقرراستدراسىالنھایة العام 

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التوجیه التعلیمي واالرشاد النفسيالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/ حداتالو عدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

رربالمقالملتحقین
طالب١٨

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

١٨

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١٤
٤

٣٢١٨



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
النظرىالمحتوىم

١
ماهیة االرشاد النفسي، والفرق بین االرشاد والتوجیه النفسي 

والعلوم المتصلة بهما.

أسس االرشاد النفسي.٢

٣

نظریات التوجیه واالرشاد النفسي:

ـ نظریة التحلیل النفسي لفروید في مجال االرشاد.

ـ النظریة السلوكیة في مجال االرشاد.   

عرفیة في مجال االرشاد.   ریة المنظـ ال

ـ النظریة العقالنیة في مجال االرشاد.   

تكامل نظریات التوجیة واالرشاد النفسي.٤

.ما یستجد من موضوعات٥

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- االسلوبمالتعل







١والتعلم
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣
تعلم تعاوني

)Cooperative

Learning.(

الطالبتقویمةیقطر -
أعمال سنة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةجةبدر متوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

بالطــالتقــویمنتیجــة-٥
قررلم

٧١%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣



















االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

اجعالمر تحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورةمواكب.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
بالطال

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفتطویرالمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبیعشجت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس



عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

مقرراستاذ البدایة العام الدراسى

توصیفشھمناق
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

ذ المقرراستانھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
تكنولوجیا التربیةالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
طالب١٨

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

١٨

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١٤
٤

٢٢٣٨



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

رىنظالالمحتوىأوال

مفهوم تكنولوجیا التربیة.–یة تكنولوجیا التربیة ماه

الفرق بین تكنولوجیا التربیة وتكنولوجیا التعلیم.

الفرق بین تكنولوجیا التربیة وتكنولوجیا اإلعالم.

تكنولوجیا التربیة من حیث:

األهداف.ـالخصائص ـاألسس 

دور المعلم والمتعلم فى تتكنولوجیا التربیة.

لتكنولوجیا التربویة.ل امجاورتط

منظومة تكنولوجیا التربیة.

.ما یستجد من موضوعات

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

ررمقاللموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم







١
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣
تعلم تعاوني

)Cooperative

Learning.(

الطالبتقویمطریقة-
أعمال سنة

اختبار تحریرى

احـــــــةمتالاإلمكانـــــــات-٣
:دریسالت

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٧١%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنطــــالبالاءرضـــــاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣



















االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
اراالعتبفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىلنظرا. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
یذالتنفعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

و وىیرتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقررالتدریساثناء 

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس



عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقررىالدراسبدایة العام

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
طرق تدریس مادة التخصص.الكودىورمزةالمقرراسم-١

التعلیم والتعلم االلكترونيالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

لمقررباالملتحقین
طالب١٨

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

١٨

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١٤
٤

٢٢٣٨



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

هاتدریستم
توى النظرىالمحم

كیفیة البحث في مصادر التعلم عن ١
موضوعات المقرر.

مناقشة أبرز المفاھیم والمصطلحات المرتبطة ٢
بطرائق التدریس.

مناقشة أبرز المفاھیم والمصطلحات المرتبطة ٣
بطرائق التدریس.

عرض موضوع المنھج قدیما وحدیثاً ٤
وعناصره.

ج.ر المنھاصعرض ومناقشة موضوع عن٥

تكملة موضوع عناصر المنھج.٦

عرض موضوع طرائق واستراتیجیات ٧
التدریس الشائعة.

تكملة لموضوع طرائق واستراتیجیات ٨
التدریس الشائعة.

عرض ومناقشة موضوع طرائق ٩
واستراتیجیات التدریس الحدیثة.

تكملة لموضوع طرائق واستراتیجیات ١٠
التدریس الحدیثة.

ضوع مداخل التدریس.شة مواقمن١١

مراجعة عامة لما سبق.١٢

تقویم مرحلي.١٣



عرض ومناقشة موضوع أنماط التعلم، ١٤
وخصائص كل نمط.

تكملة موضوع أنماط التعلم، وخصائص كل ١٥
نمط.

عرض موضوع األنشطة التعلیمیة وأھمیتھا، ١٦
وأنواعھا، ومواصفات النشاط الجید.

١٧
التعلیمیة، االتجاھات ألنشطة اتكملة موضوع

الحدیثة في مجال األنشطة، تقییم أداء المعلم 
لألنشطة.

عرض ومناقشة موضوع مھارات التدریس ١٨
وكیفیة تطبیقھا.

تكملة موضوع مھارات التدریس وكیفیة ١٩
تطبیقھا.

عرض ومناقشة موضوع اإلعداد المھني ٢٠
للمعلم.

ما یستجد من موضوعات.٢١

دریســــــهتتــــــمامــــــل%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- بسلوالمالتعل







١والتعلم
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات 

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

تعلم تشاركي.٥

تعلم إلكتروني.٦

الطالبتقویمطریقة-
في موضوعات وتقاریر أبحاث 

مرتبطة بالمقرر

تبار الشفويقدیمیة واتعروض

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیردةمحدو ةبدرجمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

























متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

البالطــتقــویمنتیجــة-٥
قررلم

٧١%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورةمواكب.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفتطویرالجاالتم





ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
مقررال

علىالطالبیعشجت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

راستاذ المقربدایة العام الدراسى

توصیفشھمناق
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

لمقرراستاذ انھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مشروع تطبیقيالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     مدةالمعتالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
طالب١٨

یناللذبالطالعدد-
االمتحانأدوا

١٨

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١٤
٤

٢٢٣٨



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

١
مناقشة الطالب حول –طالب حول مشروع التخرج ات القعتو 

أهداف مشروع التخرج.

.مناقشة الطالب في طریقة اختیار مشروع التخرج٢

.تحدید استراتیجیة العمل–تشكیل فریق المشروع ٣

.تحدید موضوع المشروع كل مجموعة–مناقشة المشروعات ٤

٥
جــع د المرانااســ–عمــل دراســة جــدوي لكــل مشــروع علــي حــدة 

.للطالب للقراءة عن المشروع

٦
وضــع –مناقشــة الطــالب فــي الطــرق الالزمــة لبنــاء المشــروع 

.جدول زمني لذلك

.تنفیذ المشروعات وفق الجدول الزمني٧

.متابعة ما تم تنفیذه بشكل دوري٨

.شرح نظري لطریقة بناء وكتابة المشروع وٕاعداد التقریر٩

.لما تم انجازهالطالبرضمناقشة مفتوحة لع١٠

١١
التقییم المبدئي –عرض مبدئي لمخرجات المشروع 

.للمشروعات وتعدیلها

.تسلیم المشروع النهائيـعرض نهائي للمشروع ١٢

وما یستجد من موضوعات١٣

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

١٠٠%



المقرراألساسي
القـــائمینالتـــزاممـــدى-

ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت
ررالمق

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(

تعلم تعاوني
)Cooperative

Learning.(

٣
Brainعصف ذهني (

Storming.(

الحضـــــــــور واألداء لمناقشـــــــــة الطـــــــــالب الطالبتقویمطریقة-
حــول: أهــداف المــادة، مفهــوم المشــروع، 

تقدیمه، كتابته،..."

تحدید دراسـة جـدوي لكـل مجموعـة علـى 
حدة.

إعـــــداد تقریـــــر أســـــبوعي لمتابعـــــة تنفیـــــذ 
كتابته.و المشروع لتقییم أداء المشروع



















التقییم المبدئي للمشروع.

التقییم النهائي للمشروع.

الحضـــــــــور واألداء لمناقشـــــــــة الطـــــــــالب 
حــول: أهــداف المــادة، مفهــوم المشــروع، 

تقدیمه، كتابته،..."

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةةالعلمیالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٧١%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةلجودةا

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤















مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالىفالطالبنشغالا.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقرتطوی
مقررالتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقرراسىایة العام الدرنھ

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



بالكلیة



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مصادر المعلوماتالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     معتمدةالالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
طالب١٨

للذیناطالبلاعدد-
االمتحانأدوا

١٨

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١٤
٤

٢٢٣٨



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

تطورها.ومراحلالمعلومات،مصادرمفهوم١

تصنیف مصادر المعلومات (التقلیدیة، واإللكترونیة)٢

أشكال مصادر المعلومات-أهمیة مصادر المعلومات ٣

٤
طــرق الحصــول علــى مصــادر -مفهــوم إدارة مصــادر المعلومــات 

المعلومات

٥
م لــــو المتخصصــــة فــــي العو مصــــادر المعلومــــات المرجعیــــة العامــــة 

المصـــــادر الســـــمعیة والبصـــــریة و والتقنیـــــة ماعیـــــة واإلنســـــانیةاالجت
والوسائط المتعددة

٦
االنترنــت ومحركـــات -المكتبــة  اإللكترونیــة كمصــدر للمعلومــات 

البحث كمصدر للمعلومات

طرق تنمیة مصادر المعلومات-طرق إدارة مصادر المعلومات٧

لوماتیةت المعتالالتعاون والتك-تقییم مصادر المعلومات ٨

.ما یستجد من موضوعات٩

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

٨٥> ٨٤-٦٠٦٠< تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-







االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
المقررلموضوعات

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(

تكلیفات٣

الطالبتقویمطریقة-
أعمال سنة

تطبیقياختبار 

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

ةالخاصــــــلامــــــالمع،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةیةادار قیود-٤

:
........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٧١%





















تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهرالمقـــــر ریـــــرتقمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــننفیــــــذهتتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكرربالطالیابغ.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقررلدراسىة العام ابدای

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت

استاذ المقرراثناء التدریس



بانتظام
راجعةتغذیةتقدیم

صحیحتخاللمن
االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنبالطالرضاء

فىررالمق
االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر اختیاريالكودىورمزةالمقرراسم-١

التعلیم والتعلم االلكترونيالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ٢+ (نظري) ٣(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
طالب١٨

اللذینطالبالعدد-
االمتحانأدوا

١٨

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١٤
٤

٢٢٣٨



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
تطبیقىوالظرىلنالمحتوى ام

١

نماذج تصمیم البرامج التعلیمیة اإللكترونیة:

-نماذج التصمیم التعلیمى وفق أسلوب النظم. .-
منھجیة تصمیم وإنتاج البرامج التعلیمیة 

اإللكترونیة.

٢

التعلیم اإللكترونى:

أھداف التعلیم –مفھوم التعلیم اإللكترونى 
–نىخصائص التعلیم اإللكترو–اإللكترونى 

ات التعلیم اإللكترونى.مكون

٣

بیئات –أدوار المعلم فى  التعلیم اإللكترونى 
أدوات التعلیم اإللكترونى –التعلیم اإللكترونى 

معوقات –نظم إدارة التعلیم اإللكترونى –
التعلیم اإللكترونى.

٤

المكتبة اإللكترونیة:

–المسمیات المختلفة للمكتبة اإللكترونیة 
مفھوم المكتبة -شیوعااألكثراتالمصطلح
تعریف المكتبة الرقمیة.–الرقمیة 

٥
الدوافع وراء –التوقع الذى أصبح صحیحا 

أھداف عملیة الرقمنة –استعمال المكتبة الرقمیة 
للمكتبات 

٦
الفوارق الموجودة –ممیزات المكتبات الرقمیة 

-بین المكتبات التلقلیدیة والمكتبات اإللكترونیة
ألساسیة للمكتبة الرقمیة.طلبات امتال

٧
الصعوبات –تنظیم مجموعات المكتبة الر قمیة 

والمشكالت التى تواجھ الباحثین عند استخدام 
المكتبات فى حالة توافرھا.



بعض نماذج –عوامل نجاح المكتبة الرقمیة ٨
المكتبات الرقمیة.

–مالحظات على نماذج المكتبات الرقمیة ٩
لكترونیة.تبات اإلمكمستقبل ال

ما یستجد من موضوعات١٠

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣
تعلم تعاوني

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(















الطالبتقویمطریقة-
اعمال سنة

اختبار تحریرى

احـــــــةالمتاإلمكانـــــــات-٣
:دریسالت

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةرةمتوافةمتوافر والخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٧١%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
باراالعتفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤













مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنذهتنفیــیــتملــمامــ-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
فیذالتنعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىمحتط ت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
مبانتظا

استاذ المقرریساثناء التدر

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

اذ المقرراستم الدراسىبدایة العا

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



بالكلیة



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
باللغة اإلنجلیزیة٢مقرر فى التخصصالكودىورمزةالمقرراسم-١

التعلیم والتعلم االلكترونيالتخصص-٢
وم خاصالثانیة دبلالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٣(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
طالب١٨

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

١٨

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١٤
٤

٢٢٣٨



علیها
: المقررتدریس-٢
ىتــــــــلاالموضــــــــوعات-

ریسهاتدتم
الموضوعم

١

adaptive learning

Introduction  What Knewton means by
‘adaptive learning’- Theories & approaches
behind Knewton recommendations - Why the
Knewton Adaptive Learning PlatformTM is so
effective - Big data & adaptive infrastructure -
Knewton Adaptive Learning in the classroom
- How Knewton Adaptive Learning engages
students - How Knewton Adaptive Learning
empowers teachers

٢

1 Introduc on - Visualization Pipeline-
Information Structure - Overview Strategies -
Navigation Strategies - Interaction Strategies

٣

 1History
o 1.1Precursors
o 1.2Early approaches
o 1.3cMOOCs and xMOOCs

 2Emergence of MOOC providers
o 2.1Notable providers
o 2.2Emergence of innovative

courses
 3Student experience and pedagogy

o 3.1Students served
o 3.2Educator experience
o 3.3Completion rates
o 3.4Instructional design

 4Industry
o 4.1Fee opportunities

 5Challenges and criticisms

٤

INTRODUCTION- What types of
learning problems does assistive
technology address؟

- What kinds of assistive technology
tools are available؟



٥

What Is Flipped Learning? -. How does it

work?-. Who’s doing it?-. Why is it
significant?-. What are the downsides?-.
Where is it going?  -What are the implications
for teaching and learning?

٦

INTRODUCTION -what's "AUGMENT

REALITY"- HOW TO "AUGMENT REALITY"-
Augment the user- Augment the object-
Augment the environment INTERACTIVE
PAPER

٧
Introduction- What: Definitions and Uses-
How: Goals and Techniques  -Why Bother:
Risks and Benefits -

٨

What's Involved in an Instructional
Design Certification Program7-؟

Tips for Choosing the Right
Instructional Design Certificate

Program .

- COURSE DESCRIPTION

LEARNING OUTCOMES

ما یستجد من موضوعات٩

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥





المقرر
تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-

االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
المقررلموضوعات

 >٨٥>٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات ( 

Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣
تعلم تعاوني

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

الطالبتقویمطریقة-
اعمال سنة

تكلیفات

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:ریسالتد

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةوافرةمتمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

























وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٧١%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنبطــــالالرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىظرلنا. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــننفیــذهتیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

و وىیرتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى



طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقررتدریسالاثناء 

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقررىبدایة العام الدراس

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
)١(مقررفى التخصصالكودىورمزةالمقرراسم-١

التعلیم والتعلم االلكترونيالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/ اتالوحدعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
طالب١٨

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

١٨

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١٤
٤

٢٢٣٨



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
والتطبیقىلنظرىتوى امحالم

المستودعات الرقمیة١

الطاولة التفاعلیة٢

الرسومات المعلوماتیة٣

التعلم المدمج٤

الثقافة الرقمیة٥

الخرائط الذھنیة٦

الحوسبة السحابیة٧

الھندسة االجتماعیة٨

بیئات التعلم االفتراضیة٩

ما یستجد من موضوعات١٠

ســــــهتدریتــــــملمــــــا%-
حتــــــــــــــــــــوىالممــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- االسلوبمالتعل







١والتعلم
ت ( محاضرا
Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣
تعلم تعاوني

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

الطالبتقویمطریقة-
اعمال سنة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.رمبیوتلكبا

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٧١%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانحـــــدةو الـــــىیمهوتســـــلقـــــررالمتقریـــــرمـــــلء.٢





















بالكلیةالجودة
المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣

االولى
مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

نمـــــــتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرتمقترحــــــــا

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

محاضرةالعنكررالمتالبالطغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

مقرراستاذ الالدراسىبدایة العام

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

الداءا

استاذ المقرراء التدریساثن



عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء

فىمقررال
االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التطبیقات الحدیثة لتكنولوجیا التعلیمالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
ماجستیرالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) + (نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
الب ط٦

اللذینطالبالعدد-
االمتحانأدوا

٦

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٥
١

٣٣٢٧



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
نظرىالمحتوى الم

ماھیة المستحدثات التكنولوجیة.١

المبررات التي دعت إلي ظھور المستحدثات ٢
التكنولوجیة.

ممیزات استخدام المستحدثات التكنولوجیة.٣

خطـوات ومبادئ تصمیم المستحدثات ٤
التكنولوجیة.

طرق توظیف المستحدثات التكنولوجیة وتقییم ٥
الجدوي منھا.

التكنولوجیة في مستحدثاتمتطلبات توظیف ال٦
التعلیم.

مراحل تطبیق المستحدثات التكنولوجیة في ٧
التعلیم ومعوقات توظیفھا.

مھارات التعامل مع المستحدثات التكنولوجیة.٨

أمثلة ونماذج لبعض المستحدثات التكنولوجیة.٩

ما یستجد من موضوعات١٠

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

رالمقر األساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥





تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
اقشة والحوار المن

المنظم المتفاعل 
)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات الكبیرة

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

٥

ي ا ان العمل لبی
)Practical

Demonstration
.(

الطالبتقویمطریقة-
علميبحث نظري

اختبار تحریريسنةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.بالكمبیوتر
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-



















متوافرةغیرودةمحدرجةبدمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

مقررل
٨٣%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

راجعالمتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطوربةمواك.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
البالط

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣







:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفلتطویرامجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

متقویتطویر
المقرر

علىالطالبجیعشت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

لمقرراستاذ ابدایة العام الدراسى

توصیفقشھمنا
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

اذ المقرراستنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مجاالت تكنولوجیا التعلیم.الكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
ماجستیرالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) + (نظري) ٤(     معتمدةالالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
طالب٦

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٦

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٥
١

٣٣١٧



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
قىالمحتوى النظرى والتطبیم

جاالت التصمیم التعلیمى:م١

التحلیل.-

مجاالت التصمیم التعلیمى:٢

التصمیم.-

مجاالت التصمیم التعلیمى:٣

اإلنتاج.-

مجاالت التصمیم التعلیمى:٤

التقویم.-

مجاالت التصمیم التعلیمى:٥

االستخدام.-
نموذج الجزار للتصمیم التعلیمي.٦

٧

تحلیل الرسائل العلمیة:

–المستقل و المتغیر التابع رالمتغیتحدید 
العینة.

ما یستجد من موضوعات٨

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

یوجدال

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠







المقررلموضوعات
ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل

والتعلم
االسلوبم

١
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات الكبیرة

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

الطالبتقویمطریقة-
تقییمياختبارنظري

اختبار تحریريسنةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةةافر متو المعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٨٣%























تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتنإ( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معناتواالمتحاالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمعامللللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

المقرراستاذاثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت

استاذ المقرراثناء التدریس



بانتظام
راجعةتغذیةتقدیم

تصحیحخاللمن
االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقررسىعام الدرابدایة ال

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررلدراسىة العام انھای



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
الحاسب اآللىالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
دكتوراهالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ٢+ ( نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٣

اللذینالطالبعدد-
تحانماالأدوا

٣

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٣
٠

١١٣٩



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرى والتطبیقىم

١
أھمیتھ فى العملیة –كمبیوتر لامقدمة عن 

مبررات ودواعى استخدام الكمبیوتر - التعلیمیة
فى العملیة التعلیمیة.

مھارات القرن الحادى والعشرین٢

٣
:٢تقنیات الویب

Rss-الویكى- المدونات

٤
:٢تقنیات الویب

یوتیوب-تویتر–الفیس بوك 

٥
توظیف تقنیات الویب فى تكنولوجیا التعلیم.

الستخدامات التعلیمیة  لتقنیات الویبا

٦

االختبارات : مفھومھا وأنواعھا.

أنواع االختبارات الموضوعیة.

٧
االختبارات اإللكترونیة.

أنواع االختبارات اإللكترونیة

٨
ممیزات االختبارات اإللكترونیة.

القیمة التربویة لالختبارات اإللكترونیة.

Quiz Creatorبرنامج ٩

ما یستجد من موضوعات١٠

%١٠٠تدریســــــهتــــــملمــــــا%-



المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن
المقرراألساسي

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥>٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات ( 

Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات 

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

الطالبتقویمطریقة-
اختبار تقییمىنظري

اختبار تحریريسنةعمالأ
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،



















متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةرةمتوافالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٧٣%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)دتوجإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معمتحاناتاالو اسةالدر وضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام









مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامررمقللیرالتطو خطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

قررلمتاذ ااساثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقررالدراسىم العابدایة

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررعام الدراسىالھایة ن



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
تقنیات الویبالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
دكتوراهالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) + (نظري) ٤(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
طالب٣

اللذینالطالبعدد-
نمتحاالاأدوا

٣

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٣
٠

١١٣٩



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

مفھوم الویب ١

ن مفھوم الویب واإلنترنتق بیفرلا٢

٣
ب  الفرق بین تقنیات الویب وخدمات الوی

مواقع الویب

٤
ا،  ائص، المزای ب (الخص ال الوی أجی

المكونات)

٥
ب  ة ( وی ب المختلف الفرق بین أجیال الوی

)3.0، ویب 2.0، ویب 1.0

٦

الفرق بین تقنیات/ أدوات الویب المختلفة 
ویكي، دیات، ت(البرید  اإللكتروني، المن ال

ب  دونات، الوی ة، الم بكات االجتماعی الش
الداللي، ...)

أھم تطبیقات الویب في التعلیم ٧

٨
ة  زات، قائم ب (المی ات الوی تطبیق
ة،  ب العربی ات الوی ات، تطبیق التطبیق

مستقبل تطبیقات الویب)

٩
دة  ب المفی ات الوی ل أدوات وتطبیق أفض

في مجال التعلیم 

تموضوعاما یستجد من١٠

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

١٠٠%



المقرراألساسي
القـــائمینالتـــزاممـــدى-

ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت
المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیتالاســـــــــــــــالیب- معل
التعلمو 

االسلوبم

١
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات 

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

عروض تقدیمیة

الطالبتقویمطریقة-
بحث علمينظري

اختبار تحریريةسنلماعأ
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــاتالمتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣























.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،:التدریس
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمتیجــةن-٥
لمقرر

٧٣%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)دتوجإن( 

المراجعحدیثت.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معتمتحاناواالاسةالدر وضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام









مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادممللعاررللمقیرالتطو خطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

قررتاذ الماساثناء التدریس

تقویمویرتط
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقررالدراسىالعام بدایة

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررراسىعام الدھایة الن



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
اللغة العربیة وأدابهاالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٢(       المعتمدةالساعات/ تالوحداعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
طالب ٤٨

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٢٧
٢١

١٣٣٧



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

تقدیم المعرفة الخاصة باللغة العربیة 

تقدیم تعریف بالتراث والثقافة العربیة 

التعبیر والعالمات الترقیمیة 

كتابة الفقرة 

كتابة المقال 

رسم الهمزة في أول الكلمة وآخرها 

صفات األلفاظ واختیارها واستعمالها 

الدراسة العلمیة لألدب العربي 

ة الخطابنف

دراسة األسالیب 

دراسة المؤكدات 

دراسة العدد 

همزة القطع والوصل

ما یستجد من موضوعات



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

الذاتيالتعلیم نظریةمحاضرات
التعلیم المباشرالحوار ومناقشة

شفويار تحریرياختبالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-





















متوافرةغیرمحدودةبدرجةرةمتوافمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................

........................................................
بالطــالمتقــوینتیجــة-٥

لمقرر
٧٥%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعثتحدی.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

عمواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبشــجیعت.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣







:لقادماللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرتمجاال
ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
رالمقر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

تاذ المقرراسبدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

رراستاذ المقىنھایة العام الدراس



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
علم النفس التعلیميالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٢(       المعتمدةالساعات/الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٤٨

اللذینالطالبددع-
االمتحانأدوا

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٢٧
٢١

١٣٣٧



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

نظرىالالمحتوىأوال

التعلم: معناه وشروطه والفرق بینه وبین التربیة والتعلیم.

.لنظریات التعلم في جمیع المدارسمقدمة

سكنر) وتطبیقاتها في المجال ،جاثريظریات التعلم السلوكیة (ثورندیك،ن
التعلیمي.

تولمان) وتطبیقاتها في المجال التعلیمي.ریات التعلم المعرفیة (الجشطالت،نظ

ریات التعلم االجتماعیة (باندورا) وتطبیقاتها في المجال التعلیمي.نظ

.نظریات التعلم البنائیة (بیاجیة) وتطبیقاتها في المجال التعلیمي

برونر) وتطبیقاتها في المجال التعلیمي.نظریات التعلم الحدیثة (جانییه،

.انتقال أثر التعلم

.ما یستجد من موضوعات

ميالمحتوى العل



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

المناظرةنظریةمحاضرات
تعلم تعاونيمناقشة ال







 





شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

تاحـــــــةملااإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٧٥%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةةضر المحا

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقرریةالنهائالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢













الطالب
التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣

بانتظام
مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩

يهــــمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ة ا روق لفمراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةدیمتق
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

تبیاناستوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مشروع تطبیقىالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٢(       المعتمدةاتالساع/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٤٨

اللذینالبطلاعدد-
االمتحانأدوا

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٢٧
٢١

١٣٣٧



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

مناقشـــة الطـــالب حـــول أهـــداف مشـــروع –توقعـــات الطـــالب حـــول مشـــروع التخـــرج 
التخرج.

.مناقشة الطالب في طریقة اختیار مشروع التخرج

.تحدید استراتیجیة العمل–تشكیل فریق المشروع 

.تحدید موضوع المشروع كل مجموعة–مناقشة المشروعات 

اجــع للطــالب للقــراءة عــن مر اســناد ال–عمــل دراســة جــدوي لكــل مشــروع علــي حــدة 
.المشروع

.وضع جدول زمني لذلك–مناقشة الطالب في الطرق الالزمة لبناء المشروع 

.تنفیذ المشروعات وفق الجدول الزمني

.متابعة ما تم تنفیذه بشكل دوري

.شرح نظري لطریقة بناء وكتابة المشروع وٕاعداد التقریر

.جازهانمناقشة مفتوحة لعرض الطالب لما تم 

.التقییم المبدئي للمشروعات وتعدیلها–عرض مبدئي لمخرجات المشروع 

.تسلیم المشروع النهائيـعرض نهائي للمشروع 

وما یستجد من موضوعات

%١٠٠تدریســــــهتــــــملمــــــا%-



المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن
المقرراألساسي

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

االمتحـانتغطیـةمدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عصف ذهنينظریةمحاضرات
تعلم تعاوني مناقشة

الحضور واألداء لمناقشـة الطـالب حـول: أهـداف المـادة، مفهـوم المشـروع، تقدیمـه، الطالبویمتقطریقة-
كتابته،..."

تحدید دراسة جدوي لكل مجموعة على حدة.

إعداد تقریر أسبوعي لمتابعة تنفیذ المشروع لتقییم أداء المشروع وكتابته.

التقییم المبدئي للمشروع.

.شرولمالتقییم النهائي ل

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

، معامل كمبیوتر.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٧٥%































تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءبیانســـــتاتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
العتبارافيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
مظابانت

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذنعالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت

استاذ المقرراثناء التدریس



نتظامبا
راجعةتغذیةتقدیم

تصحیحخاللمن
االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقررالعام الدراسىة بدای

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
٢مقرر  فى التخصص الكودىورمزةالمقرراسم-١

التعلیم والتعلم االلكترونيالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٣(       المعتمدةالساعات/ الوحداتددع-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

المقرربالملتحقین
٤٨

الطالبعدد-
أدوااللذین

االمتحان
راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٢٧
٢١

١٣٣٧



للتقدیرات
علیهاالحاصلین

: المقررتدریس-٢
التىالموضوعات-

تدریسهاتم
حتوى النظرىملام

١

الحاسب اآللى :

نشأة الحاسب اآللى.-
مكونات الحاسب اآللى.-
أنظمة الحاسب اآللى.-

مجاالت تكنولوجیا التعلیم:٢

التصمیم.-

مجاالت تكنولوجیا التعلیم:٣

.اإلنتاج-

مجاالت تكنولوجیا التعلیم:٤

.االستخدام-

مجاالت تكنولوجیا التعلیم:٥

.اإلدارة-

نولوجیا التعلیم:تكمجاالت ٦

.التقویم-

٧
استخدام الحاسب فى المجاالت المختلفة: 

الحیاة والتسوق.–إدارة –تعلیم 

ما یستجد من موضوعات٨

تدریسـهتـملمـا%-
المحتـــــــــــــوىمـــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

ـــــــــــــــــزاممـــــــــــــــــدى- الت
بالتـدریسالقـائمین
المقرربمحتوى

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠ 



تغطیـــــــــــــــةمــــــــــــــدى-
االمتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
لموضــــــــــــــــــــــــــــوعات

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

التعلـــــــــیماســـــــــالیب-
والتعلم

) .Lecturesمحاضرات ( 

).Discussionمناقشة (

للمجموعات الكبیرةتعلم تعاوني
)Cooperative Learning.(

.)Brain Stormingعصف ذھني (

ــــــــــــــة- ــــــــــــــویمطریق تق
الطالب

شفوياختبار تحریري

أعمال سنةفصلیةأعمال

اإلمكانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات-٣
ــــدریسالمتاحــــة الت

:

، معامــــل الكمبیــــوتر محمــــل عــــرضبــــأجهزةالمجهــــزةالقاعــــات
.علیها التطبیقات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةفرةوامتمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلزمات
والخامات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

اداریـــــــــــــــــةقیـــــــــــــــــود-٤
:وتنظیمیة

........................................................
........................................................

تقـــــــــــــــویمنتیجـــــــــــــــة-٥
لمقررالطالب

٧٥%























تحســـینمقترحـــات-٦
المقرر

ــــــع.١ فــــــىالمقــــــررعــــــنالطــــــالبرضــــــاءاســــــتبیانتوزی
االخیرةالمحاضرة

الجــودةضــمانوحــدةالــىوتســلیمهالمقــررتقریــرمــلء.٢
بالكلیة

االولىالمحاضرةفىهیاشفرالمقر توصیفمناقشه.٣
مالحظات-٧

المراجعین
إن( الخارجیین

)وجدت

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــنتنفیـــذهتـــممـــا-٨
التطـویرمقترحات

السابقالعامفي

االولىالمحاضرةفىبالطالعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢

الطالب
التــــدریسوطریقــــةالمحاضــــرةتقیــــیمعلــــىالطــــالبتشــــجیع.٣

بانتظام
تنفیــــذهیــــتملــــممــــا-٩

( مقترحـــــــاتمـــــــن
)واألسبابهيما

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت



ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتاخالقمناقش ی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عتررالمقتنفیذتطویر یفوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرءمل
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر اختیاري (التعلیم اإللكتروني)الكودىورمزةالمقرراسم-١

التعلیم والتعلم االلكترونيالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصىاألولالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي) ٢+ (     نظري) ٢(      المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
طالبالعدد-

بالمقررالملتحقین
٤٨

الطالبعدد-
أدوااللذین

االمتحان
راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٢٧
٢١

١٣٣٧



للتقدیرات
علیهاالحاصلین

: المقررتدریس-٢
ىالتالموضوعات-

تدریسهاتم
الموضوعم

١

الحاسب اآللى فى التعلیم:

مكونات جھاز الحاسب –ماھیة الحاسب اآللى 
خصائص الحاسب –أھم نظم الحاسب اآللى -اآللى

اآللى.

٢

الحاسب اآللى فى التعلیم:

أنماط استخدام –مجاالت استخدام الحاسب اآللى 
نواحى القصور فى –الحاسب اآللى فى التعلیم 

خدام الحاسب اآللى فى التعلیم .ستا

٣

الحاسب اآللى فى التعلیم:

–تقنیات الحاسب اآللى واستخدامھا فى التدریس 
تصنیف برامج الحاسب اآللى التعلیمیة.

٤
تكنولوجیا الوسائط المتعددة:

العناصر .–الخصائص –المفھوم 

٥

تكنولوجیا الوسائط المتعددة:

المتعددة.ئطأنماط تقدیم عروض الوسا-

االستفادة من نظریات التعلیم والتعلم فى تصمیم -
برامج الكمبیوتر متعددة الوسائط.

٦

تكنولوجیا الوسائط المتعددة:

متعددة الوسائط فى أھمیة استخدام برامج الكمبیوتر -
التعلیم.

بعض مجاالت استخدام برامج الكمبیوتر متعدد -
الوسائط.



ئط المتعددة.سامعاییر تقویم برامج الو-

٧

االنترنت والتعلیم:

أنواع الشبكات –نشاة اإلنترنت –مفھوم االنترنت .-
مقارنة –المكونات الرئیسیة لشبكة االنترنت –

الممیزات التربویة –االنترنت بالوسائط المتعددة 
الستخدام شبكة االنترنت.

٨

االنترنت والتعلیم:

التعلیم إلى التقلیدى ن م-االثار السلبیة لتقنیة االنترنت
مفھوم التعلم الذاتى -إلى التعلیم باستخدام االنترنت.

االنترنت والتعلیم عن بعد.–باالنترنت 

٩

االنترنت والتعلیم:

المھرات –استخدام االنترنت فى العملیة التعلیمیة 
األساسیة الواجب توافرھا فى مصمم صفحات 

تعلم عبر للأسس تصمیم مقرر -االنترنت التعلیمیة
الشبكة.

١٠
بعض -التخطیط المنظم لتصمیم موقع ویب تعلیمى

–استراتیجیات التصمیم إنشاء مقرر عبر الشبكة 
مستقبل االنترنت.

ما یستجد من موضوعات١١

تدریسـهتـملمـا%-
المحتـــــــــــــوىمـــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

ـــــــــــــــــزاممـــــــــــــــــدى- الت
بالتـدریسالقـائمین
المقرربمحتوى

>٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

تغطیـــــــــــــــةمــــــــــــــدى-
االمتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠







لموضــــــــــــــــــــــــــــوعات
المقرر

التعلـــــــــیماســـــــــالیب-
والتعلم

) .Lecturesمحاضرات ( 

).Discussionمناقشة (

للمجموعات الكبیرةتعلم تعاوني
)Cooperative Learning(.

).Brain Stormingعصف ذھني (

ــــــــــــــة- ــــــــــــــویمطریق تق
الطالب

شفوياختبار تحریري

أعمال سنةفصلیةأعمال

اإلمكانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات-٣
ــــدریسالمتاحــــة الت

:

، معامــــل الكمبیــــوتر محمــــل عــــرضبــــأجهزةالمجهــــزةالقاعــــات
.علیها التطبیقات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةیةلمالعالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلزمات
والخامات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

اداریـــــــــــــــــةقیـــــــــــــــــود-٤
:وتنظیمیة

........................................................
........................................................

تقـــــــــــــــویمنتیجـــــــــــــــة-٥
لمقررالطالب

٧٥%

تحســـینمقترحـــات-٦
المقرر

ــــــع.١ فــــــىالمقــــــررعــــــنالطــــــالبرضــــــاءاســــــتبیانتوزی
االخیرةالمحاضرة

الجــودةضــمانوحــدةالــىوتســلیمهالمقــررتقریــرمــلء.٢
كلیةبال





















االولىالمحاضرةفىشفهیاالمقررتوصیفمناقشه.٣

مالحظات-٧
المراجعین

إن( الخارجیین
)وجدت

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــنتنفیـــذهتـــممـــا-٨
التطـویرمقترحات

قالسابالعامفي

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢

الطالب
التــــدریسوطریقــــةالمحاضــــرةتقیــــیمعلــــىالطــــالبتشــــجیع.٣

بانتظام
تنفیــــذهیــــتملــــممــــا-٩

( مقترحـــــــاتمـــــــن
)واألسبابهيما

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالبالطانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

قطرتطویر
المقررریستد

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

لمقرراذ ااستاثناء التدریس



عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررم الدراسىالعانھایة 

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر فى التخصص باللغة اإلنجلیزیةالكودىورمزةالمقرراسم-١

تعلیم الكترونيالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٣(       المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررنالملتحقی
٤٨

الطالبعدد-
أدوااللذین

االمتحان
راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٢٧
٢١

١٣٣٧



للتقدیرات
علیهاالحاصلین

: المقررتدریس-٢
التىالموضوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرى والتطبیقىم

١
مقدمة فى توظیف البرامج المختلفة فى 

التخصص " باللغة اإلنجلیزیة".

.Adobe InDesignبرنامج  -٢

.Adobe photpshopبرنامج -٣

.Manga studioبرنامج -٤

قراءة ودراسة مقاالت متنوعة فى مجال ٥
تكنولوجیا التعلیم.

صص باللغة تخقراءات فى مختلف فروع ال٦
اإلنجلیزیة.

التدریب على مھارات االستماع فى مجال ٧
التخصص باللغة اإلنجلیزیة.

التدریب على مھارات التعامل مع واجھات ٨
البرامج المختلفة باللغةاإلنجلیزیة. 

٩

التدریب على اللھجة األمریكیة فى الجزء 
السماعى فى مجال التخصص نظرا التساع 

ریكیة فى مجال تكنولوجیا منطاق الثقافة األ
التعلیم.

التدریب على قراءة وترجمة مقاالت فى كافة ١٠
فروع التخصص باللغة اإلنجلیزیة.

التعرف عل جدید المصطلحات فى مجال ١١
تكنولوجیا التعلیم باللغة اإلنجلیزیة.

ما یستجد من موضوعات.١٢



تدریسـهتـملمـا%-
المحتـــــــــــــوىمـــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

ـــــــــــــــــزاممـــــــــــــــــدى- الت
بالتـدریسالقـائمین
المقرربمحتوى

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

تغطیـــــــــــــــةمــــــــــــــدى-
االمتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
لموضــــــــــــــــــــــــــــوعات

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

التعلـــــــــیماســـــــــالیب-
والتعلم

) .Lecturesمحاضرات ( 

.)Discussionمناقشة (

للمجموعات الكبیرةتعلم تعاوني
)Cooperative Learning.(

).Brain Stormingعصف ذھني (

ــــــــــــــة- ــــــــــــــویمطریق تق
الطالب

شفوياختبار تحریري

أعمال سنةفصلیةأعمال

اإلمكانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات-٣
ــــدریسالمتاحــــة الت

:

، معامــــل الكمبیــــوتر محمــــل عــــرضبــــأجهزةالمجهــــزةالقاعــــات
.علیها التطبیقات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلزمات
والخامات

متوافرةیرغمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

























اداریـــــــــــــــــةقیـــــــــــــــــود-٤
:وتنظیمیة

........................................................

........................................................
تقـــــــــــــــویمنتیجـــــــــــــــة-٥

لمقررالطالب
٧٥%

تحســـینمقترحـــات-٦
المقرر

ــــــع.١ فــــــىالمقــــــررعــــــنالطــــــالبرضــــــاءاســــــتبیانتوزی
االخیرةالمحاضرة

الجــودةضــمانوحــدةالــىوتســلیمهالمقــررتقریــرمــلء.٢
بالكلیة

االولىالمحاضرةفىشفهیاالمقررتوصیفمناقشه.٣
مالحظات-٧

المراجعین
إن( الخارجیین

)وجدت

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررلنهائیةاالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــنتنفیـــذهتـــممـــا-٨
التطـویرمقترحات

السابقالعامفي

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢

الطالب
التــــدریسوطریقــــةالمحاضــــرةتقیــــیمعلــــىالطــــالبتشــــجیع.٣

بانتظام
تنفیــــذهیــــتملــــممــــا-٩

( مقترحـــــــاتمـــــــن
)واألسبابهيما

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

ة ال روق مراع ف
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

ةطرقتطویر اتمناقش استاذ المقرراثناء التدریساخالقی



وابطالمقررتدریس ةوض الدراس
ات عواالمتحان م

الطالب
تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

مقرراستاذ الاثناء التدریس

راجعةتغذیةقدیمت
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

ستبیاناتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر فى تطبیقات مادة التخصصالكودىورمزةالمقرراسم-١

التعلیم والتعلم االلكترونيالتخصص-٢

لوم خاصـ دباألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٣(       المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررلملتحقینا
٤٨

الطالبعدد-
أدوااللذین

االمتحان
راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٢٧
٢١

١٣٣٧



للتقدیرات
علیهاالحاصلین

: المقررتدریس-٢
التىالموضوعات-

یسهار دتتم
الموضوعم

١

الثقافة : 

معاییر الثقافة الرقمیة –تعریفات الثقافة الرقمیة 
اتجاھات الثقافة الرقمیة –أبعاد الثقافة الرقمیة –
مھارات ذوى الثقافة الرقمیة .–

٢

الثقافة :

–نموذج الثقافة الرقمیة –فوائد القافة الرقمیة 
ر الثقافة نثمثال ل–الثقافة الرقمیة فى التعلیم 

الرقمیة.

٣
التعلیم –تعریف أنماط التعلم –تعریف النمط 

محكات –خصائص النمط التعلیمى –والتعلم 
النمط التعلیمیى الجید

–نماذج تفسیر التعلیم –تصنیفات أنماط التعلم ٤
تأثیر أنماط التعلم على العملیة التعلیمیة .

٥

تكر مب–الخریطة الذھنیة –تعریف الخریطة 
الفرضیة التى تقوم علیھا –الخریطة الذھنیة 
فوائد استخدام الخرائط الذھنیة –خرائط المفھوم 

حسب تونى بوزان 

٦

مكونات –فوائد استخدام الخرائط الذھنیة 
خطوات رسم خریطة ذھنیة –الحرائط الذھنیة 

–ممیزات الخرائط الذھنیة اإللكترونیة –
كترونیة لخصاائص الخرائط الذھنیة اإل

٧
الفوائد التربویة –استخدامات الخرائط الذھنیة 

انتبھ ألمور قبل رسم –للخریطة الذھنیة 
–تطبیقات الخرائط الذھنیة –الخریطة الذھنیة 



البرامج المستخدمة فى إنتاج الخرائط الذھنیة 

٨

أنواع –مفھوم القصة الرقمیة –مفھوم القصة 
ام القصة خدأھمیة است–القصص الر قمیة 

–محكات اختیار القصة –كمصدر للتعلم 
كیفیة كتابة القصة الرقمیة –عناصر بناء القصة 

أسس إنتاج القصة الرقمیة .–

٩

العوامل –القصص الرقمیة كأداة تعلیمیة فعالة 
القصة –التى تساھم فى نجاح القصة الرقمیة 

أدوات إنتاج –الرقمیة وتنمیة ثقافات الطالب 
مراحل إنتاج وتطویر القصة –رقمیة الالقصة 
مواقع نشر القصة الرقمیة.–الرقمیة 

ما یستجد من موضوعات١٠

تدریسـهتـملمـا%-
المحتـــــــــــــوىمـــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

ـــــــــــــــــزاممـــــــــــــــــدى- الت
بالتـدریسالقـائمین
المقرربمحتوى

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

تغطیـــــــــــــــةمــــــــــــــدى-
متحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاناال

لموضــــــــــــــــــــــــــــوعات
المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

التعلـــــــــیماســـــــــالیب-
والتعلم

) .Lecturesمحاضرات ( 

).Discussionمناقشة (







للمجموعات الكبیرةتعلم تعاوني
)Cooperative Learning.(

).Brain Stormingعصف ذھني (

ــــــــــــــة- ــــــــــــــویمطریق تق
الطالب

شفوياختبار تحریري

أعمال سنةفصلیةأعمال

اإلمكانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات-٣
ــــدریسالمتاحــــة الت

:

، معامــــل الكمبیــــوتر محمــــل عــــرضبــــأجهزةالمجهــــزةالقاعــــات
.علیها التطبیقات

وافرةمتغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلزمات
والخامات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

اداریـــــــــــــــــةقیـــــــــــــــــود-٤
:وتنظیمیة

........................................................
........................................................

تقـــــــــــــــویمنتیجـــــــــــــــة-٥
لمقررالطالب

٧٥%

تحســـینمقترحـــات-٦
المقرر

ــــــع.١ فــــــىالمقــــــررعــــــنالطــــــالبرضــــــاءاســــــتبیانتوزی
االخیرةالمحاضرة

الجــودةضــمانوحــدةالــىوتســلیمهالمقــررتقریــرمــلء.٢
بالكلیة

االولىالمحاضرةفىشفهیاالمقررتوصیفمناقشه.٣





















حظاتمال-٧
المراجعین

إن( الخارجیین
)وجدت

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــنتنفیـــذهتـــممـــا-٨
التطـویرمقترحات

السابقالعامفي

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتاقشةمن. ٢

الطالب
التــــدریسوطریقــــةالمحاضــــرةتقیــــیمعلــــىالطــــالبتشــــجیع.٣

بانتظام
تنفیــــذهیــــتملــــممــــا-٩

( مقترحـــــــاتمـــــــن
)واألسبابهيما

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىمتحاناتالةالمبكر البدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس
اتواالمتح عان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
بالطالعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

استاذ المقرربدایة العام الدراسى



األولىالمحاضرة
استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
١مقرر في التخصص الكودىورمزةالمقرراسم-١

التعلیم والتعلم االلكترونيالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٣(       المعتمدةالساعات/ الوحداتدعد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

لمقررباالملتحقین
٤٨

الطالبعدد-
أدوااللذین

االمتحان
راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٢٧
٢١

١٣٣٧



للتقدیرات
علیهاالحاصلین

: المقررتدریس-٢
التىالموضوعات-

تدریسهاتم
توى النظرىمحالم

١

المستحدثات التكنولوجیة:

.ماھیة المستحدثات التكنولوجیة-
الخصائص الظاھریة للمستحدثات -

.التكنولوجیة
النص اإللكترونى.٢

الكتاب اإللكترونى.٣

الویكى.٤

المدونات.٥

تطبیقات جوجل التعلیمیة.٦

الحوسبة السحابیة.٧

ما یستجد من موضوعات٨

تدریسـهمتـلمـا%-
المحتـــــــــــــوىمـــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

ـــــــــــــــــزاممـــــــــــــــــدى- الت
بالتـدریسالقـائمین
المقرربمحتوى

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

تغطیـــــــــــــــةمــــــــــــــدى-
االمتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
لموضــــــــــــــــــــــــــــوعات

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠







التعلـــــــــیماســـــــــالیب-
والتعلم

) .Lecturesات ( ضرمحا

).Discussionمناقشة (

للمجموعات الكبیرةتعلم تعاوني
)Cooperative Learning.(

).Brain Stormingعصف ذھني (

ــــــــــــــة- ــــــــــــــویمطریق تق
الطالب

شفوياختبار تحریري

أعمال سنةفصلیةأعمال

اإلمكانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات-٣
ــــدریسلمتاحــــةا الت
:

، معامــــل الكمبیــــوتر محمــــل عــــرضبــــأجهزةالمجهــــزةالقاعــــات
.علیها التطبیقات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلزمات
والخامات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

اداریـــــــــــــــــةقیـــــــــــــــــود-٤
:وتنظیمیة

........................................................

........................................................
تقـــــــــــــــویمنتیجـــــــــــــــة-٥

لمقررالطالب
٧٥%

تحســـینمقترحـــات-٦
المقرر

ــــــع.١ فــــــىالمقــــــررعــــــنالطــــــالبرضــــــاءاســــــتبیانتوزی
االخیرةالمحاضرة

الجــودةضــمانوحــدةالــىوتســلیمهالمقــررتقریــرمــلء.٢
بالكلیة

االولىالمحاضرةفىشفهیاالمقررتوصیفمناقشه.٣





















مالحظات-٧
المراجعین

إن( الخارجیین
)وجدت

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتباريفطالبالاراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــنتنفیـــذهتـــممـــا-٨
التطـویرمقترحات

السابقالعامفي

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢

الطالب
یسالتــــدر وطریقــــةالمحاضــــرةتقیــــیمعلــــىالطــــالبتشــــجیع.٣

تظامبان
تنفیــــذهیــــتملــــممــــا-٩

( مقترحـــــــاتمـــــــن
)واألسبابهيما

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التنفیذعنلالمسئوالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریوطریق سالت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

استاذ المقرردایة العام الدراسىب



ولىاألالمحاضرة
استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
اللغة العربیة وأدابهاالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٢(       المعتمدةالساعات/ تالوحداعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
طالب٤٨

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٢٧
٢١



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

تقدیم المعرفة الخاصة باللغة العربیة 

تقدیم تعریف بالتراث والثقافة العربیة 

التعبیر والعالمات الترقیمیة 

كتابة الفقرة 

كتابة المقال 

رسم الهمزة في أول الكلمة وآخرها 

صفات األلفاظ واختیارها واستعمالها 

الدراسة العلمیة لألدب العربي 

ة لخطابافن

دراسة األسالیب 

دراسة المؤكدات 

دراسة العدد 

همزة القطع والوصل

ما یستجد من موضوعات



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

العصف الذهنينظریةمحاضرات
تعلم تعاونيمناقشة ال

شفويحریرياختبار تالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-





















متوافرةغیرودةمحدبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

قررلم
٧٥%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيورالتطواكبةم.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبجیعتشــ.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣







:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرتمجاال
ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالبالطشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

یفتوصمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

راستاذ المقرنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التربیةأصولالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     مدةالمعتالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
١١

یناللذالطالبعدد-
االمتحانأدوا

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٩
١

٣٢١٨



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

والمجتمع.بیة التر 

التربیة والثقافة.

التربیة والتغیر االجتماعي.

التنشئة االجتماعیة والتربیة.

التربیة والضبط االجتماعي.

ما یستجد من موضوعات

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(











٣

تعلم تعاوني
للمجموعات الكبیرة

)Cooperative

Learning.(

٤
Brainعصف ذهني (

Storming.(

أعمال سنةالطالبتقویمطریقة-

تحضیر محاضرات.-
عمل أبحاث وتكلیفات.-

امتحانات شفویة وتحریریة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٨٤%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
لكلیةباالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣













االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالىفطالبالانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
مقررالریستد

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

لمقرراستاذ ااثناء التدریس



عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقرراسىم الدرنھایة العا

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
اإلحصاء التربويالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     معتمدةالالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
طالب١١

للذیناطالبلاعدد-
االمتحانأدوا

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٩
١

٣٢١٨



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

.اإلحصاء وأهمیتها واستخداماتها في البحث التربويماهیة ١

.مقاییس النزعة المركزیة٢

.مقاییس التشتت٣

.معامل االرتباط٤

.شروط بناء الفرض اإلحصائيأنواع المتغیرات والمقاییس و ٥

وأنواعها.العینات ٦

.برامج الحاسب المستخدمة في االحصاءأمثلة ل٧

.موضوعاتما یستجد من ٨

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیمتعالاســـــــــــــــالیب- ل
التعلمو 

االسلوبم

محاضرات ١
)Lectures(.









٢
مناقشة 

)Discussion.(

تعلم تعاونى٣

الطالبتقویمطریقة-
أعمال سنة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةافرةمتو العلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٨٤%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
ةبالكلیالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى



















مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفیعتوز .١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابلباعمافىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ةمن اتاقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

راستاذ المقراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى



استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

اذ المقرراستدراسىنھایة العام ال

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التوجیه التعلیمي واالرشاد النفسيالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/ حداتالو عدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

رربالمقالملتحقین
طالب١١

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٩
١

٣٢١٨



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
النظرىالمحتوىم

١
ماهیة االرشاد النفسي، والفرق بین االرشاد والتوجیه النفسي 

والعلوم المتصلة بهما.

أسس االرشاد النفسي.٢

٣

نظریات التوجیه واالرشاد النفسي:

ـ نظریة التحلیل النفسي لفروید في مجال االرشاد.

ـ النظریة السلوكیة في مجال االرشاد.   

عرفیة في مجال االرشاد.   ریة المـ النظ

ـ النظریة العقالنیة في مجال االرشاد.   

تكامل نظریات التوجیة واالرشاد النفسي.٤

.ما یستجد من موضوعات٥

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- االسلوبمالتعل







١والتعلم
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣
تعلم تعاوني

)Cooperative

Learning.(

الطالبتقویمةطریق-
أعمال سنة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

بالطــالتقــویمنتیجــة-٥
قررلم

٨٤%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣



















االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

اجعالمر تحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورةمواكب.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
بالطال

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفتطویرالمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبیعشجت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس



عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

مقرراستاذ البدایة العام الدراسى

توصیفشھمناق
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

ذ المقرراستانھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
تكنولوجیا التربیةالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
طالب١١

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٩
١

٣٢١٨



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

رىالنظالمحتوىأوال

مفهوم تكنولوجیا التربیة.–یة تكنولوجیا التربیة ماه

الفرق بین تكنولوجیا التربیة وتكنولوجیا التعلیم.

الفرق بین تكنولوجیا التربیة وتكنولوجیا اإلعالم.

تكنولوجیا التربیة من حیث:

األهداف.ـالخصائص ـاألسس 

دور المعلم والمتعلم فى تتكنولوجیا التربیة.

لتكنولوجیا التربویة.ل امجاتطور

منظومة تكنولوجیا التربیة.

.ما یستجد من موضوعات

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

ررمقاللموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم







١
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣
تعلم تعاوني

)Cooperative

Learning.(

الطالبتقویمطریقة-
أعمال سنة

اختبار تحریرى

احـــــــةالمتاإلمكانـــــــات-٣
:دریسالت

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٨٤%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنطــــالبالرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣



















االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
اراالعتبفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىلنظرا. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
یذالتنفعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

و وىیرتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقررالتدریساثناء 

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس



عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقررىالدراسبدایة العام

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
طرق تدریس مادة التخصص.الكودىورمزةالمقرراسم-١

التعلیم والتعلم االلكترونيالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

لمقررباالملتحقین
طالب١١

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٩
١

٣٢١٨



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
توى النظرىالمحم

كیفیة البحث في مصادر التعلم عن ١
موضوعات المقرر.

مناقشة أبرز المفاھیم والمصطلحات المرتبطة ٢
بطرائق التدریس.

مناقشة أبرز المفاھیم والمصطلحات المرتبطة ٣
بطرائق التدریس.

عرض موضوع المنھج قدیما وحدیثاً ٤
وعناصره.

ج.ر المنھعرض ومناقشة موضوع عناص٥

تكملة موضوع عناصر المنھج.٦

عرض موضوع طرائق واستراتیجیات ٧
التدریس الشائعة.

تكملة لموضوع طرائق واستراتیجیات ٨
التدریس الشائعة.

عرض ومناقشة موضوع طرائق ٩
واستراتیجیات التدریس الحدیثة.

تكملة لموضوع طرائق واستراتیجیات ١٠
التدریس الحدیثة.

ضوع مداخل التدریس.شة مواقمن١١

مراجعة عامة لما سبق.١٢

تقویم مرحلي.١٣



عرض ومناقشة موضوع أنماط التعلم، ١٤
وخصائص كل نمط.

تكملة موضوع أنماط التعلم، وخصائص كل ١٥
نمط.

عرض موضوع األنشطة التعلیمیة وأھمیتھا، ١٦
وأنواعھا، ومواصفات النشاط الجید.

١٧
التعلیمیة، االتجاھات ألنشطة تكملة موضوع ا

الحدیثة في مجال األنشطة، تقییم أداء المعلم 
لألنشطة.

عرض ومناقشة موضوع مھارات التدریس ١٨
وكیفیة تطبیقھا.

تكملة موضوع مھارات التدریس وكیفیة ١٩
تطبیقھا.

عرض ومناقشة موضوع اإلعداد المھني ٢٠
للمعلم.

ما یستجد من موضوعات.٢١

دریســــــهتتــــــمامــــــل%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- بسلوالمالتعل







١والتعلم
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات 

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

تعلم تشاركي.٥

تعلم إلكتروني.٦

الطالبتقویمطریقة-
في موضوعات وتقاریر أبحاث 

مرتبطة بالمقرر

تبار الشفويقدیمیة واعروض ت

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیردةمحدو ةبدرجمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

























متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

البالطــتقــویمنتیجــة-٥
قررلم

٨٤%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورةمواكب.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفتطویرالجاالتم





ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
مقررال

علىالطالبیعشجت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

راستاذ المقربدایة العام الدراسى

توصیفشھمناق
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

لمقرراستاذ انھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مشروع تطبیقيالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     مدةالمعتالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
طالب١١

یناللذبالطالعدد-
االمتحانأدوا

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٩
١

٣٢١٨



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

١
مناقشة الطالب حول –طالب حول مشروع التخرج ات القعتو 

أهداف مشروع التخرج.

.مناقشة الطالب في طریقة اختیار مشروع التخرج٢

.تحدید استراتیجیة العمل–تشكیل فریق المشروع ٣

.تحدید موضوع المشروع كل مجموعة–مناقشة المشروعات ٤

٥
جــع د المرااســنا–عمــل دراســة جــدوي لكــل مشــروع علــي حــدة 

.للطالب للقراءة عن المشروع

٦
وضــع –مناقشــة الطــالب فــي الطــرق الالزمــة لبنــاء المشــروع 

.جدول زمني لذلك

.تنفیذ المشروعات وفق الجدول الزمني٧

.متابعة ما تم تنفیذه بشكل دوري٨

.شرح نظري لطریقة بناء وكتابة المشروع وٕاعداد التقریر٩

.لما تم انجازهالطالبمناقشة مفتوحة لعرض١٠

١١
التقییم المبدئي –عرض مبدئي لمخرجات المشروع 

.للمشروعات وتعدیلها

.تسلیم المشروع النهائيـعرض نهائي للمشروع ١٢

وما یستجد من موضوعات١٣

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

١٠٠%



المقرراألساسي
القـــائمینالتـــزاممـــدى-

ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت
المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(

تعلم تعاوني
)Cooperative

Learning.(

٣
Brainعصف ذهني (

Storming.(

الحضـــــــــور واألداء لمناقشـــــــــة الطـــــــــالب الطالبتقویمطریقة-
حــول: أهــداف المــادة، مفهــوم المشــروع، 

تقدیمه، كتابته،..."

تحدید دراسـة جـدوي لكـل مجموعـة علـى 
حدة.

إعـــــداد تقریـــــر أســـــبوعي لمتابعـــــة تنفیـــــذ 
كتابته.المشروع لتقییم أداء المشروع و 



















التقییم المبدئي للمشروع.

التقییم النهائي للمشروع.

الحضـــــــــور واألداء لمناقشـــــــــة الطـــــــــالب 
حــول: أهــداف المــادة، مفهــوم المشــروع، 

تقدیمه، كتابته،..."

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٨٤%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةلجودةا

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤















مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالىفالطالبنشغالا.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقرتطوی
مقررالتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقرراسىایة العام الدرنھ

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



بالكلیة



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مصادر المعلوماتالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     معتمدةالالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
طالب١١

للذیناطالبلاعدد-
االمتحانأدوا

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٩
١

٣٢١٨



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

تطورها.ومراحلالمعلومات،مصادرمفهوم١

تصنیف مصادر المعلومات (التقلیدیة، واإللكترونیة)٢

أشكال مصادر المعلومات-أهمیة مصادر المعلومات ٣

٤
طــرق الحصــول علــى مصــادر -مفهــوم إدارة مصــادر المعلومــات 

المعلومات

٥
م المتخصصــــة فــــي العلــــو و مصــــادر المعلومــــات المرجعیــــة العامــــة 

المصـــــادر الســـــمعیة والبصـــــریة و والتقنیـــــة ماعیـــــة واإلنســـــانیةاالجت
والوسائط المتعددة

٦
االنترنــت ومحركـــات -المكتبــة  اإللكترونیــة كمصــدر للمعلومــات 

البحث كمصدر للمعلومات

طرق تنمیة مصادر المعلومات-طرق إدارة مصادر المعلومات٧

لوماتیةت المعالتعاون والتكتال-تقییم مصادر المعلومات ٨

.ما یستجد من موضوعات٩

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

٨٥> ٨٤-٦٠٦٠< تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-







االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
المقررلموضوعات

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(

تكلیفات٣

الطالبتقویمطریقة-
أعمال سنة

تطبیقياختبار 

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

ةالخاصــــــلالمعامــــــ،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٨٤%





















تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهرالمقـــــر ریـــــرتقمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــننفیــــــذهتتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكرربالطالیابغ.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقررلدراسىة العام ابدای

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت

استاذ المقرراثناء التدریس



بانتظام
راجعةتغذیةتقدیم

صحیحتخاللمن
االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنبالطالرضاء

فىررالمق
االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر اختیاريالكودىورمزةالمقرراسم-١

التعلیم والتعلم االلكترونيالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ٢+ (نظري) ٣(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
طالب١١

اللذینطالبالعدد-
االمتحانأدوا

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٩
١

٣٢١٨



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
تطبیقىوالظرىالمحتوى النم

١

نماذج تصمیم البرامج التعلیمیة اإللكترونیة:

-نماذج التصمیم التعلیمى وفق أسلوب النظم. .-
منھجیة تصمیم وإنتاج البرامج التعلیمیة 

اإللكترونیة.

٢

التعلیم اإللكترونى:

أھداف التعلیم –مفھوم التعلیم اإللكترونى 
–خصائص التعلیم اإللكترونى–اإللكترونى 

ات التعلیم اإللكترونى.مكون

٣

بیئات –أدوار المعلم فى  التعلیم اإللكترونى 
أدوات التعلیم اإللكترونى –التعلیم اإللكترونى 

معوقات –نظم إدارة التعلیم اإللكترونى –
التعلیم اإللكترونى.

٤

المكتبة اإللكترونیة:

–المسمیات المختلفة للمكتبة اإللكترونیة 
مفھوم المكتبة -شیوعااألكثرالمصطلحات

تعریف المكتبة الرقمیة.–الرقمیة 

٥
الدوافع وراء –التوقع الذى أصبح صحیحا 

أھداف عملیة الرقمنة –استعمال المكتبة الرقمیة 
للمكتبات 

٦
الفوارق الموجودة –ممیزات المكتبات الرقمیة 

-بین المكتبات التلقلیدیة والمكتبات اإللكترونیة
ألساسیة للمكتبة الرقمیة.طلبات االمت

٧
الصعوبات –تنظیم مجموعات المكتبة الر قمیة 

والمشكالت التى تواجھ الباحثین عند استخدام 
المكتبات فى حالة توافرھا.



بعض نماذج –عوامل نجاح المكتبة الرقمیة ٨
المكتبات الرقمیة.

–مالحظات على نماذج المكتبات الرقمیة ٩
لكترونیة.تبات اإلمستقبل المك

ما یستجد من موضوعات١٠

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣
تعلم تعاوني

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(















الطالبتقویمطریقة-
اعمال سنة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:دریسالت

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةرةمتوافةمتوافر والخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٨٤%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
باراالعتفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤













مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنذهتنفیــیــتملــمامــ-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
فیذالتنعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىمحتط ت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
مبانتظا

استاذ المقرریساثناء التدر

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

اذ المقرراستم الدراسىبدایة العا

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



بالكلیة



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
باللغة اإلنجلیزیة٢مقرر فى التخصصالكودىورمزةالمقرراسم-١

التعلیم والتعلم االلكترونيالتخصص-٢
وم خاصالثانیة دبلالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٣(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
طالب١١

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٩
١

٣٢١٨



علیها
: المقررتدریس-٢
ىالتــــــــالموضــــــــوعات-

ریسهاتدتم
الموضوعم

١

adaptive learning

Introduction  What Knewton means by
‘adaptive learning’- Theories & approaches
behind Knewton recommendations - Why the
Knewton Adaptive Learning PlatformTM is so
effective - Big data & adaptive infrastructure -
Knewton Adaptive Learning in the classroom
- How Knewton Adaptive Learning engages
students - How Knewton Adaptive Learning
empowers teachers

٢

1 Introduc on - Visualization Pipeline-
Information Structure - Overview Strategies -
Navigation Strategies - Interaction Strategies

٣

 1History
o 1.1Precursors
o 1.2Early approaches
o 1.3cMOOCs and xMOOCs

 2Emergence of MOOC providers
o 2.1Notable providers
o 2.2Emergence of innovative

courses
 3Student experience and pedagogy

o 3.1Students served
o 3.2Educator experience
o 3.3Completion rates
o 3.4Instructional design

 4Industry
o 4.1Fee opportunities

 5Challenges and criticisms

٤

INTRODUCTION- What types of
learning problems does assistive
technology address؟

- What kinds of assistive technology
tools are available؟



٥

What Is Flipped Learning? -. How does it

work?-. Who’s doing it?-. Why is it
significant?-. What are the downsides?-.
Where is it going?  -What are the implications
for teaching and learning?

٦

INTRODUCTION -what's "AUGMENT

REALITY"- HOW TO "AUGMENT REALITY"-
Augment the user- Augment the object-
Augment the environment INTERACTIVE
PAPER

٧
Introduction- What: Definitions and Uses-
How: Goals and Techniques  -Why Bother:
Risks and Benefits -

٨

What's Involved in an Instructional
Design Certification Program7-؟

Tips for Choosing the Right
Instructional Design Certificate

Program .

- COURSE DESCRIPTION

LEARNING OUTCOMES

ما یستجد من موضوعات٩

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥





المقرر
تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-

االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
المقررلموضوعات

 >٨٥>٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات ( 

Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣
تعلم تعاوني

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

الطالبتقویمطریقة-
اعمال سنة

تكلیفات

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:ریسالتد

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةوافرةمتمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

























وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٨٤%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنبطــــالالرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىظرلنا. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــننفیــذهتیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

و وىیرتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى



طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقررتدریسالاثناء 

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقررىبدایة العام الدراس

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
)١(مقررفى التخصصالكودىورمزةالمقرراسم-١

التعلیم والتعلم االلكترونيالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/ اتالوحدعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
طالب١١

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٩
١

٣٢١٨



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
والتطبیقىلنظرىتوى امحالم

المستودعات الرقمیة١

الطاولة التفاعلیة٢

الرسومات المعلوماتیة٣

التعلم المدمج٤

الثقافة الرقمیة٥

الخرائط الذھنیة٦

الحوسبة السحابیة٧

الھندسة االجتماعیة٨

بیئات التعلم االفتراضیة٩

ما یستجد من موضوعات١٠

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
حتــــــــــــــــــــوىالممــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- االسلوبمالتعل







١والتعلم
ت ( محاضرا
Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣
تعلم تعاوني

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

الطالبتقویمطریقة-
اعمال سنة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.رمبیوتلكبا

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٨٤%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانحـــــدةو الـــــىیمهوتســـــلالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢





















بالكلیةالجودة
المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣

االولى
مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرتمقترحــــــــا

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

محاضرةالعنكررالمتالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

مقرراستاذ البدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

الداءا

استاذ المقرراء التدریساثن



عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التطبیقات الحدیثة لتكنولوجیا التعلیمالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
ماجستیرالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) + (نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
الب ط١٤

اللذینطالبالعدد-
االمتحانأدوا

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٧
٧

٢٤٣١



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
نظرىالمحتوى الم

ماھیة المستحدثات التكنولوجیة.١

المبررات التي دعت إلي ظھور المستحدثات ٢
التكنولوجیة.

ممیزات استخدام المستحدثات التكنولوجیة.٣

خطـوات ومبادئ تصمیم المستحدثات ٤
التكنولوجیة.

طرق توظیف المستحدثات التكنولوجیة وتقییم ٥
الجدوي منھا.

التكنولوجیة في مستحدثاتمتطلبات توظیف ال٦
التعلیم.

مراحل تطبیق المستحدثات التكنولوجیة في ٧
التعلیم ومعوقات توظیفھا.

مھارات التعامل مع المستحدثات التكنولوجیة.٨

أمثلة ونماذج لبعض المستحدثات التكنولوجیة.٩

ما یستجد من موضوعات١٠

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

رالمقر األساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥





تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
اقشة والحوار المن

المنظم المتفاعل 
)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات الكبیرة

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

٥

ي ا ان العمل لبی
)Practical

Demonstration
.(

الطالبتقویمطریقة-
علميبحث نظري

اختبار تحریريسنةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.بالكمبیوتر
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-



















متوافرةغیرودةمحدرجةبدمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

مقررل
٧٥%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

راجعالمتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطوربةمواك.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
البالط

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣







:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفلتطویرامجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

متقویتطویر
المقرر

علىالطالبجیعشت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

لمقرراستاذ ابدایة العام الدراسى

توصیفقشھمنا
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

اذ المقرراستنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مجاالت تكنولوجیا التعلیم.الكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
ماجستیرالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) + (نظري) ٤(     معتمدةالالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
طالب١٤

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٧
٧

٢٤٣١



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
قىالمحتوى النظرى والتطبیم

جاالت التصمیم التعلیمى:م١

التحلیل.-

مجاالت التصمیم التعلیمى:٢

التصمیم.-

مجاالت التصمیم التعلیمى:٣

اإلنتاج.-

مجاالت التصمیم التعلیمى:٤

التقویم.-

مجاالت التصمیم التعلیمى:٥

االستخدام.-
نموذج الجزار للتصمیم التعلیمي.٦

٧

تحلیل الرسائل العلمیة:

–المستقل و المتغیر التابع رالمتغیتحدید 
العینة.

ما یستجد من موضوعات٨

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

یوجدال

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠







المقررلموضوعات
ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل

والتعلم
االسلوبم

١
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات الكبیرة

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

الطالبتقویمطریقة-
تقییمياختبارنظري

اختبار تحریريسنةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةةافر متو المعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٧٥%























تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتنإ( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معناتواالمتحاالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمعامللللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

المقرراستاذاثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت

استاذ المقرراثناء التدریس



بانتظام
راجعةتغذیةتقدیم

تصحیحخاللمن
االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقررسىعام الدرابدایة ال

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررلدراسىة العام انھای



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
الحاسب اآللىالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
دكتوراهالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ٢+ ( نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٤

اللذینالطالبعدد-
تحانماالأدوا

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٢
٠

٢٥٥٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرى والتطبیقىم

١
أھمیتھ فى العملیة –كمبیوتر لمقدمة عن ا

مبررات ودواعى استخدام الكمبیوتر - التعلیمیة
فى العملیة التعلیمیة.

مھارات القرن الحادى والعشرین٢

٣
:٢تقنیات الویب

Rss-الویكى- المدونات

٤
:٢تقنیات الویب

یوتیوب-تویتر–الفیس بوك 

٥
توظیف تقنیات الویب فى تكنولوجیا التعلیم.

الستخدامات التعلیمیة  لتقنیات الویبا

٦

االختبارات : مفھومھا وأنواعھا.

أنواع االختبارات الموضوعیة.

٧
االختبارات اإللكترونیة.

أنواع االختبارات اإللكترونیة

٨
ممیزات االختبارات اإللكترونیة.

القیمة التربویة لالختبارات اإللكترونیة.

Quiz Creatorبرنامج ٩

ما یستجد من موضوعات١٠

%١٠٠تدریســــــهتــــــملمــــــا%-



المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن
المقرراألساسي

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات ( 

Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات 

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

الطالبتقویمطریقة-
اختبار تقییمىنظري

اختبار تحریريسنةعمالأ
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،



















متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةرةمتوافالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٧٥%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)دتوجإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معمتحاناتاالو الدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام









مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامررمقللالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

قررلماستاذ ااثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقررالدراسىم بدایة العا

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررعام الدراسىالنھایة 



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
تقنیات الویبالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
دكتوراهالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) + (نظري) ٤(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
طالب٤

اللذینالطالبعدد-
نمتحاالاأدوا

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٢
٢

٢٥٥٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

مفھوم الویب ١

ن مفھوم الویب واإلنترنتق بیفرال٢

٣
ب  الفرق بین تقنیات الویب وخدمات الوی

مواقع الویب

٤
ا،  ائص، المزای ب (الخص ال الوی أجی

المكونات)

٥
ب  ة ( وی ب المختلف الفرق بین أجیال الوی

)3.0، ویب 2.0، ویب 1.0

٦

الفرق بین تقنیات/ أدوات الویب المختلفة 
ویكي، دیات، (البرید  اإللكتروني، المنت ال

ب  دونات، الوی ة، الم بكات االجتماعی الش
الداللي، ...)

أھم تطبیقات الویب في التعلیم ٧

٨
ة  زات، قائم ب (المی ات الوی تطبیق
ة،  ب العربی ات الوی ات، تطبیق التطبیق

مستقبل تطبیقات الویب)

٩
دة  ب المفی ات الوی ل أدوات وتطبیق أفض

في مجال التعلیم 

تموضوعاما یستجد من ١٠

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

١٠٠%



المقرراألساسي
القـــائمینالتـــزاممـــدى-

ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت
المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیالتاســـــــــــــــالیب- معل
التعلمو 

االسلوبم

١
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات 

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

عروض تقدیمیة

الطالبتقویمطریقة-
بحث علمينظري

اختبار تحریريةسنلماأع
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــاتالمتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣























.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،:التدریس
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمتیجــةن-٥
لمقرر

٧٥%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)دتوجإن( 

المراجعحدیثت.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معتمتحاناواالالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام









مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادممللعاررللمقالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

قرراستاذ الماثناء التدریس

تقویمویرتط
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقررالدراسىبدایة العام 

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررراسىعام الدنھایة ال
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)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

الدبلوم الخاص في التربیة النوعیة
)فئات خاصة(

16٢٠/ 15٢٠للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
تكنولوجیا التعلیمقسم: 

معلومات  أساسیة":

فئات خاصةاسم البرنامج:-١

فئات خاصةالتخصص:-٢

سنتینعدد السنوات الدراسیة:-٣

) عملي ١٠)   نظري + (39(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

متخصصة:معلومات-ب
إحصائیات:-٧
٩عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%85معدل النجاح في البرنامج (٪):-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

مزاید           ثابت        متناقص √

√
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النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالفرقةالنهائي:نتائج االمتحان -
11%1%8١٠٠االولى

25%1%3١٠٠الثانیة

ــــــــــــــــد ممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- جی
جدا

مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
التي اكتسبها في التعامل مع الفئات الخاصةوأسسقواعد تطبیق -١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

ممارسته المهنیة.
للتعامل مع الفئات الصعوبات التقنیة تحدید-٢

واقتراححلواللها.الخاصة
واستخدامالوسائاللتكنولوجیةالمناسبةمهارات البحث العلمیإتقان-٣

وأدوات البحث ومعالجة البیانات وتحلیلها وتفسیرها لتشخیص 
وعالج هذه بالفئات الخاصةالمشكالت المرتبطة 

فیممارستهالمهنیة.المشكالت
التعامل مع الفئات ارشادات تنفید -٤

فیضوءالمعلوماتالمتاحة.الخاصة
الفئات الخاصة بمجاالت مصادر المعلومات توظیف-٥

المتاحةبكفاءة.الخاصة
التدریس مهنة التصرفبمایعكسااللتزامبالنزاهةوالمصداقیةوقواعد-٦

وتقباللمسائلةوالمحاسبة.للفئات الخاصة
التعامل مع الفئات إدراكضرورةتنمیةذات-٨

.واالنخراطفیالتعلمالمستمرالخاصة
التواصلبلغةعربیةسلیمةوبإحدىاللغاتاألجنبیة للتمكن من االطالع -٩

.علي الدوریات والمجالت األجنبیة
توظیف نظریات علم النفس التعلیمي في عملیة التعلیم والتعلم-١٠
یة.آلیاتاإلرشادوالتوجیهالتربویوالنفسیفیممارساتهالمهنو

.لفئات الخاصةالنظریاتواألساسیاتوالمعارفالمتخصصةفیمجاال-١المعلومات والمفاھیم:-
التعامل مع الفئات المبادئاألخالقیةوالقانونیةللممارسةالمهنیةفی-٢
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.الخاصة
لتعامل مع الفئات مبادئوأساسیاتالجودةفیالممارسةالمهنیةفیمجاال-٣

الخاصة
التي اكتسبها في التعامل مع الفئات الخاصةقواعد وأسس -٥-٤

ممارسته المهنیة.
مصادر المعلومات بأنماطها المختلفة ونظم إدارتها-٦
نظریاتاإلرشادالتربویوالنفسي.و 
طرق ومنهجیات البحث العلمى عند اعداده للبحوث فى مجال -٧

تخصصه.
.بالتعامل مع الفئات الخاصةالخاصة اقتراح االرشادات -١المھارات الذھنیة: ـ

.بالفئات الخاصةالقراءةالتحلیلیةلألبحاثوالمواضیعذاتالعالقة-٢
الفئات تعلیم التي تواجة اقتراح تمارین تكنیكیة لتذلیل الصعوبات - ٣

فیضوءالمعلوماتالمتاحةالخاصة
لتعلبم.فیمجاالالتعامل مع الفئات الخاصةتطبیقمهارات-١المھارات المھنیة:-

للصعوبات لتعامل مع الفئات الخاصةلالتمارین واالرشادات كتابة-٢
المقترحة.

التصمیمیة.التمارین واالرشادات یقیم نتائج -٤-٣
في إدارة مصادر المعلومات.المشاركة-٥
.ي والتوجیه النفسيأسس اإلرشاد التربو توظیف-٦

التواصاللفعالبأنواعهالمختلفة-١المھارات العامة:-
استخدامتكنولوجیاالمعلوماتبمایخدمتطویرالممارسةالمهنیة-٢
التقییمالذاتیوتحدیداحتیاجاتهالتعلمیةالشخصیة-٣
استخدامالمصادرالمختلفةللحصولعلىالمعلوماتوالمعارف-٤
العملفیفریقوٕادارةالوقت-٥
قیادةفریقفیسیاقاتمهنیةمألوفة-٦
التعلمالذاتیوالمستمر-٧

طرق دعم الطالب (ذوى -
دة القدرات المحدو

والمتمیزین):

ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

√

√

√
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مدي توافق الھیكل األكادیمي -
المستھدف من للبرنامج مع 

التعلیم

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع عدد سنوات 

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

المستھدف من التعلیم:تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

على اجھزة حاسب آلى وذلك الحتواء معامل الكلیة 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 
وتعین الطالب على تطبیق الجانب العملى البحاثھم .

مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -
فرص التدریب للطالب:

ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر 
بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین

√

√

√

√

√
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المراجعة الداخلیة في مدي فاعلیة نظام -
تطویر البرنامج:

فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 
التعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات 

المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

عین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :المراج
تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 

ومخرجات التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٧-٢٠١٦العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:                     التاریخ:       /     /
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)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

الدبلوم الخاص في التربیة النوعیة
)فئات خاصة(

جامعة: المنیا١٧٢٠/ ١٦٢٠للعام األكادیمي  
كلیة : التربیة النوعیة

تكنولوجیا التعلیمقسم: 
معلومات  أساسیة":

فئات خاصةاسم البرنامج:-١

فئات خاصةالتخصص:-٢

سنتینالدراسیة:عدد السنوات-٣

) عملي ١٠)   نظري + (٣٩(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
١٣عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%٩٦معدل النجاح في البرنامج (٪):-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

مزاید           ثابت        متناقص

النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالفرقةنتائج االمتحان النهائي:-

√

√
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%٤ـ١%١٥٩٦االولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١٠١٠٠الثانیة

ــــــــــــــــد ممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- جی
جدا

مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
التي اكتسبها في التعامل مع الفئات الخاصةوأسسقواعد تطبیق -١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

ممارسته المهنیة.
للتعامل مع الفئات الصعوبات التقنیة تحدید-٢

واقتراححلواللها.الخاصة
واستخدامالوسائاللتكنولوجیةالمناسبةمهارات البحث العلمیإتقان-٣

وأدوات البحث ومعالجة البیانات وتحلیلها وتفسیرها لتشخیص 
وعالج هذه بالفئات الخاصةالمشكالت المرتبطة 

فیممارستهالمهنیة.المشكالت
التعامل مع الفئات ارشادات تنفید -٤

فیضوءالمعلوماتالمتاحة.الخاصة
الفئات الخاصة بمجاالت مصادر المعلومات توظیف-٥

المتاحةبكفاءة.الخاصة
التدریس مهنة التصرفبمایعكسااللتزامبالنزاهةوالمصداقیةوقواعد-٦

وتقباللمسائلةوالمحاسبة.للفئات الخاصة
التعامل مع الفئات إدراكضرورةتنمیةذات-٨

.واالنخراطفیالتعلمالمستمرالخاصة
التواصلبلغةعربیةسلیمةوبإحدىاللغاتاألجنبیة للتمكن من االطالع -٩

.علي الدوریات والمجالت األجنبیة
توظیف نظریات علم النفس التعلیمي في عملیة التعلیم والتعلم-١٠
یة.آلیاتاإلرشادوالتوجیهالتربویوالنفسیفیممارساتهالمهنو

.لفئات الخاصةالنظریاتواألساسیاتوالمعارفالمتخصصةفیمجاال-١والمفاھیم:المعلومات -
التعامل مع الفئات المبادئاألخالقیةوالقانونیةللممارسةالمهنیةفی-٢

.الخاصة
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لتعامل مع الفئات مبادئوأساسیاتالجودةفیالممارسةالمهنیةفیمجاال-٣
الخاصة

اكتسبها في التيالتعامل مع الفئات الخاصةقواعد وأسس -٥-٤
ممارسته المهنیة.

مصادر المعلومات بأنماطها المختلفة ونظم إدارتها-٦
نظریاتاإلرشادالتربویوالنفسي.و 
طرق ومنهجیات البحث العلمى عند اعداده للبحوث فى مجال -٧

تخصصه.
.بالتعامل مع الفئات الخاصةالخاصة اقتراح االرشادات -١المھارات الذھنیة: ـ

.بالفئات الخاصةالقراءةالتحلیلیةلألبحاثوالمواضیعذاتالعالقة-٢
الفئات تعلیم التي تواجة اقتراح تمارین تكنیكیة لتذلیل الصعوبات - ٣

فیضوءالمعلوماتالمتاحةالخاصة
لتعلبم.فیمجاالالتعامل مع الفئات الخاصةتطبیقمهارات-١المھارات المھنیة:-

للصعوبات لتعامل مع الفئات الخاصةلالتمارین واالرشادات كتابة-٢
المقترحة.

التصمیمیة.التمارین واالرشادات یقیم نتائج -٤-٣
في إدارة مصادر المعلومات.المشاركة-٥
.ي والتوجیه النفسيأسس اإلرشاد التربو توظیف-٦

التواصاللفعالبأنواعهالمختلفة-١المھارات العامة:-
استخدامتكنولوجیاالمعلوماتبمایخدمتطویرالممارسةالمهنیة-٢
التقییمالذاتیوتحدیداحتیاجاتهالتعلمیةالشخصیة-٣
استخدامالمصادرالمختلفةللحصولعلىالمعلوماتوالمعارف-٤
العملفیفریقوٕادارةالوقت-٥
قیادةفریقفیسیاقاتمهنیةمألوفة-٦
التعلمالذاتیوالمستمر-٧

طرق دعم الطالب (ذوى -
دة القدرات المحدو

والمتمیزین):

ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً مدي توافق الھیكل األكادیمي -

√

√

√
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المستھدف من للبرنامج مع 
التعلیم

لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع عدد سنوات 
الخبرة الكبیرة نسبیاً 

ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

المستھدف من التعلیم:تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

على اجھزة حاسب آلى وذلك الحتواء معامل الكلیة 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 
وتعین الطالب على تطبیق الجانب العملى البحاثھم .

مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -
فرص التدریب للطالب:

ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر 
بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج المراجعة الداخلیة في مدي فاعلیة نظام -

√

√

√

√

√
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التعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات تطویر البرنامج:
المراجعین 

مالحظات المراجعین الخارجیین بما -
یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 

تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 
عین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :المراج

تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 
ومخرجات التعلم 

مقترحات تطویر البرنامج:-١٢
زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-

تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-
العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٨-٢٠١٧العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:                     التاریخ:       /     /
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)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

الدبلوم الخاص في التربیة النوعیة
)فئات خاصة(

جامعة: المنیا١٨٢٠/ ١٧٢٠للعام األكادیمي  
كلیة : التربیة النوعیة

تكنولوجیا التعلیمقسم: 
معلومات  أساسیة":

فئات خاصةاسم البرنامج:-١

فئات خاصةالتخصص:-٢

سنتینالدراسیة:عدد السنوات-٣

) عملي ١٠)   نظري + (٣٩(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
١٥عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%٨٦معدل النجاح في البرنامج (٪):-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

مزاید           ثابت        متناقص

النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالفرقةنتائج االمتحان النهائي:-

√

√
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%٣١٧%١٥٨٣االولى
%١١٠%١٠٩٠الثانیة

ــــــــــــــــد ممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- جی
جدا

مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
التي اكتسبها في التعامل مع الفئات الخاصةوأسسقواعد تطبیق -١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

ممارسته المهنیة.
للتعامل مع الفئات الصعوبات التقنیة تحدید-٢

واقتراححلواللها.الخاصة
واستخدامالوسائاللتكنولوجیةالمناسبةمهارات البحث العلمیإتقان-٣

وأدوات البحث ومعالجة البیانات وتحلیلها وتفسیرها لتشخیص 
وعالج هذه بالفئات الخاصةالمشكالت المرتبطة 

فیممارستهالمهنیة.المشكالت
التعامل مع الفئات ارشادات تنفید -٤

فیضوءالمعلوماتالمتاحة.الخاصة
الفئات الخاصة بمجاالت مصادر المعلومات توظیف-٥

المتاحةبكفاءة.الخاصة
التدریس مهنة التصرفبمایعكسااللتزامبالنزاهةوالمصداقیةوقواعد-٦

وتقباللمسائلةوالمحاسبة.للفئات الخاصة
التعامل مع الفئات إدراكضرورةتنمیةذات-٨

.واالنخراطفیالتعلمالمستمرالخاصة
التواصلبلغةعربیةسلیمةوبإحدىاللغاتاألجنبیة للتمكن من االطالع -٩

.علي الدوریات والمجالت األجنبیة
توظیف نظریات علم النفس التعلیمي في عملیة التعلیم والتعلم-١٠
یة.آلیاتاإلرشادوالتوجیهالتربویوالنفسیفیممارساتهالمهنو

.لفئات الخاصةالنظریاتواألساسیاتوالمعارفالمتخصصةفیمجاال-١المعلومات والمفاھیم:-
التعامل مع الفئات المبادئاألخالقیةوالقانونیةللممارسةالمهنیةفی-٢

.الخاصة
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لتعامل مع الفئات مبادئوأساسیاتالجودةفیالممارسةالمهنیةفیمجاال-٣
الخاصة

التي اكتسبها في التعامل مع الفئات الخاصةقواعد وأسس -٥-٤
ممارسته المهنیة.

مصادر المعلومات بأنماطها المختلفة ونظم إدارتها-٦
نظریاتاإلرشادالتربویوالنفسي.و 
طرق ومنهجیات البحث العلمى عند اعداده للبحوث فى مجال -٧

تخصصه.
.بالتعامل مع الفئات الخاصةالخاصة اقتراح االرشادات -١المھارات الذھنیة: ـ

.بالفئات الخاصةالقراءةالتحلیلیةلألبحاثوالمواضیعذاتالعالقة-٢
الفئات تعلیم التي تواجة اقتراح تمارین تكنیكیة لتذلیل الصعوبات - ٣

فیضوءالمعلوماتالمتاحةالخاصة
لتعلبم.فیمجاالالتعامل مع الفئات الخاصةتطبیقمهارات-١المھارات المھنیة:-

للصعوبات لتعامل مع الفئات الخاصةلالتمارین واالرشادات كتابة-٢
المقترحة.

التصمیمیة.التمارین واالرشادات یقیم نتائج -٤-٣
في إدارة مصادر المعلومات.المشاركة-٥
.ي والتوجیه النفسيأسس اإلرشاد التربو توظیف-٦

التواصاللفعالبأنواعهالمختلفة-١المھارات العامة:-
استخدامتكنولوجیاالمعلوماتبمایخدمتطویرالممارسةالمهنیة-٢
التقییمالذاتیوتحدیداحتیاجاتهالتعلمیةالشخصیة-٣
استخدامالمصادرالمختلفةللحصولعلىالمعلوماتوالمعارف-٤
العملفیفریقوٕادارةالوقت-٥
قیادةفریقفیسیاقاتمهنیةمألوفة-٦
التعلمالذاتیوالمستمر-٧

طرق دعم الطالب (ذوى -
دة القدرات المحدو

والمتمیزین):

ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً مدي توافق الھیكل األكادیمي -

√

√

√
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المستھدف من للبرنامج مع 
التعلیم

لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع عدد سنوات 
الخبرة الكبیرة نسبیاً 

ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

المستھدف من التعلیم:تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

على اجھزة حاسب آلى وذلك الحتواء معامل الكلیة 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 
وتعین الطالب على تطبیق الجانب العملى البحاثھم .

مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -
فرص التدریب للطالب:

ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر 
بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج المراجعة الداخلیة في مدي فاعلیة نظام -

√

√

√

√

√
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التعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات تطویر البرنامج:
المراجعین 

مالحظات المراجعین الخارجیین بما -
یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 

تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 
عین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :المراج

تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 
ومخرجات التعلم 

مقترحات تطویر البرنامج:-١٢
زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-

تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-
العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٩-٢٠١٨العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:                     التاریخ:       /     /
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)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

مرحلة الماجستیر
)فئات خاصة(

16٢٠/ 15٢٠للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
تكنولوجیا التعلیمقسم: 

معلومات  أساسیة":

فئات خاصةاسم البرنامج:-١

فئات خاصةالتخصص:-٢

فصل دراسىالدراسیة:عدد السنوات -٣

) عملي ٤)   نظري + (٢(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
٣عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
ـ%١٠٠معدل النجاح في البرنامج (٪):-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

مزاید           ثابت        متناقص √

√
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النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالفرقةنتائج االمتحان النهائي:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١٠٠ــــــــــــــــــــــــــاالولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١٠٠ــــــــــــــــــــــــــالثانیة

ــــــــــــــــد ممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- جی
جدا

مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
التي اكتسبها في التعامل مع الفئات الخاصةوأسسقواعد تطبیق -١األكادیمیة المرجعیة:المعاییر - 

ممارسته المهنیة.
للتعامل مع الفئات الصعوبات التقنیة تحدید-٢

واقتراححلواللها.الخاصة
واستخدامالوسائاللتكنولوجیةالمناسبةمهارات البحث العلمیإتقان-٣

وأدوات البحث ومعالجة البیانات وتحلیلها وتفسیرها لتشخیص 
وعالج هذه بالفئات الخاصةالمشكالت المرتبطة 

فیممارستهالمهنیة.المشكالت
التعامل مع الفئات ارشادات تنفید -٤

فیضوءالمعلوماتالمتاحة.الخاصة
الفئات الخاصة بمجاالت مصادر المعلومات توظیف-٥

المتاحةبكفاءة.الخاصة
التدریس مهنة التصرفبمایعكسااللتزامبالنزاهةوالمصداقیةوقواعد-٦

وتقباللمسائلةوالمحاسبة.للفئات الخاصة
التعامل مع الفئات إدراكضرورةتنمیةذات-٨

.واالنخراطفیالتعلمالمستمرالخاصة
التواصلبلغةعربیةسلیمةوبإحدىاللغاتاألجنبیة للتمكن من االطالع -٩

.األجنبیةعلي الدوریات والمجالت 
توظیف نظریات علم النفس التعلیمي في عملیة التعلیم والتعلم-١٠
یة.آلیاتاإلرشادوالتوجیهالتربویوالنفسیفیممارساتهالمهنو

.لفئات الخاصةالنظریاتواألساسیاتوالمعارفالمتخصصةفیمجاال-١المعلومات والمفاھیم:-
التعامل مع الفئات المبادئاألخالقیةوالقانونیةللممارسةالمهنیةفی-٢
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.الخاصة
لتعامل مع الفئات مبادئوأساسیاتالجودةفیالممارسةالمهنیةفیمجاال-٣

الخاصة
التي اكتسبها في التعامل مع الفئات الخاصةقواعد وأسس -٥-٤

ممارسته المهنیة.
مصادر المعلومات بأنماطها المختلفة ونظم إدارتها-٦
نظریاتاإلرشادالتربویوالنفسي.و 
ومنهجیات البحث العلمى عند اعداده للبحوث فى مجال طرق-٧

تخصصه.
.بالتعامل مع الفئات الخاصةالخاصة اقتراح االرشادات -١المھارات الذھنیة: ـ

.بالفئات الخاصةالقراءةالتحلیلیةلألبحاثوالمواضیعذاتالعالقة-٢
الفئات تعلیم التي تواجة اقتراح تمارین تكنیكیة لتذلیل الصعوبات - ٣

فیضوءالمعلوماتالمتاحةالخاصة
لتعلبم.فیمجاالالتعامل مع الفئات الخاصةتطبیقمهارات-١المھارات المھنیة:-

للصعوبات لتعامل مع الفئات الخاصةلالتمارین واالرشادات كتابة-٢
المقترحة.

التصمیمیة.التمارین واالرشادات یقیم نتائج -٤-٣
في إدارة مصادر المعلومات.المشاركة-٥
.ي والتوجیه النفسيأسس اإلرشاد التربو توظیف-٦

التواصاللفعالبأنواعهالمختلفة-١المھارات العامة:-
استخدامتكنولوجیاالمعلوماتبمایخدمتطویرالممارسةالمهنیة-٢
التقییمالذاتیوتحدیداحتیاجاتهالتعلمیةالشخصیة-٣
استخدامالمصادرالمختلفةللحصولعلىالمعلوماتوالمعارف-٤
العملفیفریقوٕادارةالوقت-٥
قیادةفریقفیسیاقاتمهنیةمألوفة-٦
التعلمالذاتیوالمستمر-٧

طرق دعم الطالب (ذوى -
القدرات المحدودة 

والمتمیزین):

ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

√

√

√
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مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
عدد سنوات لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع 

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 

العملى البحاثھم .وتعین الطالب على تطبیق الجانب 
مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -

فرص التدریب للطالب:
ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)
تصدر من خالل جمیع القوانین والقرارات التى 

بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین

√

√

√

√

√
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مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -
تطویر البرنامج:

فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 
لتعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات ا

المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

المراجعین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :
تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 

ومخرجات التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٧-٢٠١٦العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

التوقیع:                     التاریخ:       /     /المسئول عن البرنامج:                       
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)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

مرحلة الماجستیر
)فئات خاصة(

جامعة: المنیا١٧٢٠/ ١٦٢٠للعام األكادیمي  
كلیة : التربیة النوعیة

تكنولوجیا التعلیمقسم: 
معلومات  أساسیة":

فئات خاصةاسم البرنامج:-١

فئات خاصةالتخصص:-٢

دراسىفصل عدد السنوات الدراسیة:-٣

) عملي ٢)   نظري + (٤(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
٢عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%١٠٠معدل النجاح في البرنامج (٪):-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

مزاید           ثابت        متناقص

النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالفرقةنتائج االمتحان النهائي:-

√

√
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%٢١٠٠االولى

ــــــــــــــــد ممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- جی
جدا

مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
التي اكتسبها في التعامل مع الفئات الخاصةوأسسقواعد تطبیق -١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

ممارسته المهنیة.
للتعامل مع الفئات الصعوبات التقنیة تحدید-٢

واقتراححلواللها.الخاصة
واستخدامالوسائاللتكنولوجیةالمناسبةمهارات البحث العلمیإتقان-٣

وأدوات البحث ومعالجة البیانات وتحلیلها وتفسیرها لتشخیص 
وعالج هذه بالفئات الخاصةالمشكالت المرتبطة 

فیممارستهالمهنیة.المشكالت
التعامل مع الفئات ارشادات تنفید -٤

فیضوءالمعلوماتالمتاحة.الخاصة
الفئات الخاصة بمجاالت مصادر المعلومات توظیف-٥

المتاحةبكفاءة.الخاصة
التدریس مهنة التصرفبمایعكسااللتزامبالنزاهةوالمصداقیةوقواعد-٦

وتقباللمسائلةوالمحاسبة.للفئات الخاصة
التعامل مع الفئات إدراكضرورةتنمیةذات-٨

.واالنخراطفیالتعلمالمستمرالخاصة
التواصلبلغةعربیةسلیمةوبإحدىاللغاتاألجنبیة للتمكن من االطالع -٩

.علي الدوریات والمجالت األجنبیة
توظیف نظریات علم النفس التعلیمي في عملیة التعلیم والتعلم-١٠
یة.آلیاتاإلرشادوالتوجیهالتربویوالنفسیفیممارساتهالمهنو

.لفئات الخاصةالنظریاتواألساسیاتوالمعارفالمتخصصةفیمجاال-١المعلومات والمفاھیم:-
التعامل مع الفئات المبادئاألخالقیةوالقانونیةللممارسةالمهنیةفی-٢

.الخاصة
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لتعامل مع الفئات مبادئوأساسیاتالجودةفیالممارسةالمهنیةفیمجاال-٣
الخاصة

التي اكتسبها في التعامل مع الفئات الخاصةقواعد وأسس -٥-٤
ممارسته المهنیة.

مصادر المعلومات بأنماطها المختلفة ونظم إدارتها-٦
نظریاتاإلرشادالتربویوالنفسي.و 
طرق ومنهجیات البحث العلمى عند اعداده للبحوث فى مجال -٧

تخصصه.
.بالتعامل مع الفئات الخاصةالخاصة اقتراح االرشادات -١المھارات الذھنیة: ـ

.بالفئات الخاصةالقراءةالتحلیلیةلألبحاثوالمواضیعذاتالعالقة-٢
الفئات تعلیم التي تواجة اقتراح تمارین تكنیكیة لتذلیل الصعوبات - ٣

فیضوءالمعلوماتالمتاحةالخاصة
لتعلبم.فیمجاالالتعامل مع الفئات الخاصةتطبیقمهارات-١المھارات المھنیة:-

للصعوبات لتعامل مع الفئات الخاصةلالتمارین واالرشادات كتابة-٢
المقترحة.

التصمیمیة.التمارین واالرشادات یقیم نتائج -٤-٣
في إدارة مصادر المعلومات.المشاركة-٥
.ي والتوجیه النفسيأسس اإلرشاد التربو توظیف-٦

التواصاللفعالبأنواعهالمختلفة-١المھارات العامة:-
استخدامتكنولوجیاالمعلوماتبمایخدمتطویرالممارسةالمهنیة-٢
التقییمالذاتیوتحدیداحتیاجاتهالتعلمیةالشخصیة-٣
استخدامالمصادرالمختلفةللحصولعلىالمعلوماتوالمعارف-٤
العملفیفریقوٕادارةالوقت-٥
قیادةفریقفیسیاقاتمهنیةمألوفة-٦
التعلمالذاتیوالمستمر-٧

طرق دعم الطالب (ذوى -
دة القدرات المحدو

والمتمیزین):

ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً مدي توافق الھیكل األكادیمي -

√

√

√
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المستھدف من للبرنامج مع 
التعلیم

لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع عدد سنوات 
الخبرة الكبیرة نسبیاً 

ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

المستھدف من التعلیم:تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

على اجھزة حاسب آلى وذلك الحتواء معامل الكلیة 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 
وتعین الطالب على تطبیق الجانب العملى البحاثھم .

مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -
فرص التدریب للطالب:

ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر 
بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج المراجعة الداخلیة في مدي فاعلیة نظام -

√

√

√

√

√
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التعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات تطویر البرنامج:
المراجعین 

مالحظات المراجعین الخارجیین بما -
یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 

تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 
عین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :المراج

تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 
ومخرجات التعلم 

مقترحات تطویر البرنامج:-١٢
زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-

تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-
العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٨-٢٠١٧العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:                     التاریخ:       /     /
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)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

مرحلة الماجستیر
)فئات خاصة(

جامعة: المنیا١٨٢٠/ ١٧٢٠للعام األكادیمي 
كلیة : التربیة النوعیة

تكنولوجیا التعلیمقسم: 
معلومات  أساسیة":

فئات خاصةاسم البرنامج:-١

فئات خاصةالتخصص:-٢

دراسىفصل عدد السنوات الدراسیة:-٣

) عملي 2)   نظري + (4(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
4عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -

%75معدل النجاح في البرنامج (٪):-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

مزاید           ثابت        متناقص

النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالفرقةنتائج االمتحان النهائي:-

√

√
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25%1%375االولى

ــــــــــــــــد ممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- جی
جدا

مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى

المعاییر األكادیمیة:-٨
التي اكتسبها في التعامل مع الفئات الخاصةوأسسقواعد تطبیق -١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

ممارسته المهنیة.
للتعامل مع الفئات الصعوبات التقنیة تحدید-٢

واقتراححلواللها.الخاصة
واستخدامالوسائاللتكنولوجیةالمناسبةمهارات البحث العلمیإتقان-٣

وأدوات البحث ومعالجة البیانات وتحلیلها وتفسیرها لتشخیص 
وعالج هذه بالفئات الخاصةالمشكالت المرتبطة 

فیممارستهالمهنیة.المشكالت
التعامل مع الفئات ارشادات تنفید -٤

فیضوءالمعلوماتالمتاحة.الخاصة
الفئات الخاصة بمجاالت مصادر المعلومات توظیف-٥

المتاحةبكفاءة.الخاصة
التدریس مهنة التصرفبمایعكسااللتزامبالنزاهةوالمصداقیةوقواعد-٦

وتقباللمسائلةوالمحاسبة.للفئات الخاصة
التعامل مع الفئات إدراكضرورةتنمیةذات-٨

.واالنخراطفیالتعلمالمستمرالخاصة
التواصلبلغةعربیةسلیمةوبإحدىاللغاتاألجنبیة للتمكن من االطالع -٩

.األجنبیةعلي الدوریات والمجالت 
توظیف نظریات علم النفس التعلیمي في عملیة التعلیم والتعلم-١٠
یة.آلیاتاإلرشادوالتوجیهالتربویوالنفسیفیممارساتهالمهنو

.لفئات الخاصةالنظریاتواألساسیاتوالمعارفالمتخصصةفیمجاال-١المعلومات والمفاھیم:-
التعامل مع الفئات المبادئاألخالقیةوالقانونیةللممارسةالمهنیةفی-٢

.الخاصة
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لتعامل مع الفئات مبادئوأساسیاتالجودةفیالممارسةالمهنیةفیمجاال-٣
الخاصة

التي اكتسبها في التعامل مع الفئات الخاصةقواعد وأسس -٥-٤
ممارسته المهنیة.

مصادر المعلومات بأنماطها المختلفة ونظم إدارتها-٦
نظریاتاإلرشادالتربویوالنفسي.و 
ومنهجیات البحث العلمى عند اعداده للبحوث فى مجال طرق-٧

تخصصه.
.بالتعامل مع الفئات الخاصةالخاصة اقتراح االرشادات -١المھارات الذھنیة: ـ

.بالفئات الخاصةالقراءةالتحلیلیةلألبحاثوالمواضیعذاتالعالقة-٢
الفئات تعلیم التي تواجة اقتراح تمارین تكنیكیة لتذلیل الصعوبات - ٣

فیضوءالمعلوماتالمتاحةالخاصة
لتعلبم.فیمجاالالتعامل مع الفئات الخاصةتطبیقمهارات-١المھارات المھنیة:-

للصعوبات لتعامل مع الفئات الخاصةلالتمارین واالرشادات كتابة-٢
المقترحة.

التصمیمیة.التمارین واالرشادات یقیم نتائج -٤-٣
في إدارة مصادر المعلومات.المشاركة-٥
.ي والتوجیه النفسيأسس اإلرشاد التربو توظیف-٦

التواصاللفعالبأنواعهالمختلفة-١المھارات العامة:-
استخدامتكنولوجیاالمعلوماتبمایخدمتطویرالممارسةالمهنیة-٢
التقییمالذاتیوتحدیداحتیاجاتهالتعلمیةالشخصیة-٣
استخدامالمصادرالمختلفةللحصولعلىالمعلوماتوالمعارف-٤
العملفیفریقوٕادارةالوقت-٥
قیادةفریقفیسیاقاتمهنیةمألوفة-٦
التعلمالذاتیوالمستمر-٧

طرق دعم الطالب (ذوى -
القدرات المحدودة 

والمتمیزین):

ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً مدي توافق الھیكل األكادیمي -

√

√

√
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للبرنامج مع المستھدف من 
التعلیم

عدد سنوات لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع 
الخبرة الكبیرة نسبیاً 

ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 

العملى البحاثھم .وتعین الطالب على تطبیق الجانب 
مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -

فرص التدریب للطالب:
ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)
تصدر من خالل جمیع القوانین والقرارات التى 

بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -

√

√

√

√

√
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لتعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات اتطویر البرنامج:
المراجعین 

مالحظات المراجعین الخارجیین بما -
یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 

تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 
المراجعین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :

تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 
ومخرجات التعلم 

مقترحات تطویر البرنامج:-١٢
زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-

تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-
العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٩-٢٠١٨العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

التوقیع:                     التاریخ:       /     /المسئول عن البرنامج:                       
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)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

الدكتوراهمرحلة 
)فئات خاصة(

16٢٠/ 15٢٠للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
تكنولوجیا التعلیمقسم: 

معلومات  أساسیة":

فئات خاصةاسم البرنامج:-١

فئات خاصةالتخصص:-٢

فصل دراسىالدراسیة:عدد السنوات -٣

) عملي ٤)   نظري + (٢(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
١عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%١٠٠معدل النجاح في البرنامج (٪):-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

مزاید           ثابت        متناقص √

√
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النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالفرقةنتائج االمتحان النهائي:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١٠٠ــــــــــــــــــــــــــاالولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١٠٠ــــــــــــــــــــــــــالثانیة

ــــــــــــــــد ممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- جی
جدا

مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
التي اكتسبها في التعامل مع الفئات الخاصةوأسسقواعد تطبیق -١المرجعیة:المعاییر األكادیمیة - 

ممارسته المهنیة.
للتعامل مع الفئات الصعوبات التقنیة تحدید-٢

واقتراححلواللها.الخاصة
واستخدامالوسائاللتكنولوجیةالمناسبةمهارات البحث العلمیإتقان-٣

خیص وأدوات البحث ومعالجة البیانات وتحلیلها وتفسیرها لتش
وعالج هذه بالفئات الخاصةالمشكالت المرتبطة 

فیممارستهالمهنیة.المشكالت
التعامل مع الفئات ارشادات تنفید -٤

فیضوءالمعلوماتالمتاحة.الخاصة
الفئات الخاصة بمجاالت مصادر المعلومات توظیف-٥

المتاحةبكفاءة.الخاصة
التدریس مهنة التصرفبمایعكسااللتزامبالنزاهةوالمصداقیةوقواعد-٦

وتقباللمسائلةوالمحاسبة.للفئات الخاصة
التعامل مع الفئات إدراكضرورةتنمیةذات-٨

.واالنخراطفیالتعلمالمستمرالخاصة
التواصلبلغةعربیةسلیمةوبإحدىاللغاتاألجنبیة للتمكن من االطالع -٩

.علي الدوریات والمجالت األجنبیة
والتعلمتوظیف نظریات علم النفس التعلیمي في عملیة التعلیم -١٠
یة.آلیاتاإلرشادوالتوجیهالتربویوالنفسیفیممارساتهالمهنو

.لفئات الخاصةالنظریاتواألساسیاتوالمعارفالمتخصصةفیمجاال-١المعلومات والمفاھیم:-
التعامل مع الفئات المبادئاألخالقیةوالقانونیةللممارسةالمهنیةفی-٢
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.الخاصة
لتعامل مع الفئات مبادئوأساسیاتالجودةفیالممارسةالمهنیةفیمجاال-٣

الخاصة
التي اكتسبها في التعامل مع الفئات الخاصةقواعد وأسس -٥-٤

ممارسته المهنیة.
مصادر المعلومات بأنماطها المختلفة ونظم إدارتها-٦
نظریاتاإلرشادالتربویوالنفسي.و 
اعداده للبحوث فى مجال طرق ومنهجیات البحث العلمى عند -٧

تخصصه.
.بالتعامل مع الفئات الخاصةالخاصة اقتراح االرشادات -١المھارات الذھنیة: ـ

.بالفئات الخاصةالقراءةالتحلیلیةلألبحاثوالمواضیعذاتالعالقة-٢
الفئات تعلیم التي تواجة اقتراح تمارین تكنیكیة لتذلیل الصعوبات - ٣

فیضوءالمعلوماتالمتاحةالخاصة
لتعلبم.فیمجاالالتعامل مع الفئات الخاصةتطبیقمهارات-١المھارات المھنیة:-

للصعوبات لتعامل مع الفئات الخاصةلالتمارین واالرشادات كتابة-٢
المقترحة.

التصمیمیة.التمارین واالرشادات یقیم نتائج -٤-٣
في إدارة مصادر المعلومات.المشاركة-٥
.والتوجیه النفسيي أسس اإلرشاد التربو توظیف-٦

التواصاللفعالبأنواعهالمختلفة-١المھارات العامة:-
استخدامتكنولوجیاالمعلوماتبمایخدمتطویرالممارسةالمهنیة-٢
التقییمالذاتیوتحدیداحتیاجاتهالتعلمیةالشخصیة-٣
استخدامالمصادرالمختلفةللحصولعلىالمعلوماتوالمعارف-٤
العملفیفریقوٕادارةالوقت-٥
قیادةفریقفیسیاقاتمهنیةمألوفة-٦
التعلمالذاتیوالمستمر-٧

طرق دعم الطالب (ذوى -
القدرات المحدودة 

والمتمیزین):

ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

√

√

√
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مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع عدد سنوات 

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة إلداریة والتنظیمیةالمعوقات ا-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 
وتعین الطالب على تطبیق الجانب العملى البحاثھم .

مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -
فرص التدریب للطالب:

ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)
تصدر من خالل جمیع القوانین والقرارات التى 

بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین

√

√

√

√

√
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مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -
تطویر البرنامج:

فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 
لتعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات ا

المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

المراجعین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :
تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 

ومخرجات التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٧-٢٠١٦العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

التوقیع:                     التاریخ:       /     /المسئول عن البرنامج:                       
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)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

الدكتوراهمرحلة 
)فئات خاصة(

17٢٠/ 16٢٠للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
تكنولوجیا التعلیمقسم: 

معلومات  أساسیة":

فئات خاصةاسم البرنامج:-١

فئات خاصةالتخصص:-٢

فصل دراسىالدراسیة:عدد السنوات -٣

) عملي ٤)   نظري + (٢(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
١عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%١٠٠معدل النجاح في البرنامج (٪):-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

√مزاید           ثابت        متناقص

√
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النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالفرقةنتائج االمتحان النهائي:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١١٠٠االولى

ــــــــــــــــد ممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- جی
جدا

مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
التي اكتسبها في التعامل مع الفئات الخاصةوأسسقواعد تطبیق -١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

ممارسته المهنیة.
للتعامل مع الفئات الصعوبات التقنیة تحدید-٢

واقتراححلواللها.الخاصة
واستخدامالوسائاللتكنولوجیةالمناسبةمهارات البحث العلمیإتقان-٣

وأدوات البحث ومعالجة البیانات وتحلیلها وتفسیرها لتشخیص 
وعالج هذه بالفئات الخاصةالمشكالت المرتبطة 

فیممارستهالمهنیة.المشكالت
التعامل مع الفئات ارشادات تنفید -٤

فیضوءالمعلوماتالمتاحة.الخاصة
الفئات الخاصة بمجاالت مصادر المعلومات توظیف-٥

المتاحةبكفاءة.الخاصة
التدریس مهنة التصرفبمایعكسااللتزامبالنزاهةوالمصداقیةوقواعد-٦

وتقباللمسائلةوالمحاسبة.للفئات الخاصة
التعامل مع الفئات إدراكضرورةتنمیةذات-٨

.واالنخراطفیالتعلمالمستمرالخاصة
التواصلبلغةعربیةسلیمةوبإحدىاللغاتاألجنبیة للتمكن من االطالع -٩

.علي الدوریات والمجالت األجنبیة
توظیف نظریات علم النفس التعلیمي في عملیة التعلیم والتعلم-١٠
یة.آلیاتاإلرشادوالتوجیهالتربویوالنفسیفیممارساتهالمهنو

.لفئات الخاصةالنظریاتواألساسیاتوالمعارفالمتخصصةفیمجاال-١والمفاھیم:المعلومات -
التعامل مع الفئات المبادئاألخالقیةوالقانونیةللممارسةالمهنیةفی-٢
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.الخاصة
لتعامل مع الفئات مبادئوأساسیاتالجودةفیالممارسةالمهنیةفیمجاال-٣

الخاصة
اكتسبها في التيالتعامل مع الفئات الخاصةقواعد وأسس -٥-٤

ممارسته المهنیة.
مصادر المعلومات بأنماطها المختلفة ونظم إدارتها-٦
نظریاتاإلرشادالتربویوالنفسي.و 
طرق ومنهجیات البحث العلمى عند اعداده للبحوث فى مجال -٧

تخصصه.
.بالتعامل مع الفئات الخاصةالخاصة اقتراح االرشادات -١المھارات الذھنیة: ـ

.بالفئات الخاصةالقراءةالتحلیلیةلألبحاثوالمواضیعذاتالعالقة-٢
الفئات تعلیم التي تواجة اقتراح تمارین تكنیكیة لتذلیل الصعوبات - ٣

فیضوءالمعلوماتالمتاحةالخاصة
لتعلبم.فیمجاالالتعامل مع الفئات الخاصةتطبیقمهارات-١المھارات المھنیة:-

للصعوبات لتعامل مع الفئات الخاصةلالتمارین واالرشادات كتابة-٢
المقترحة.

التصمیمیة.التمارین واالرشادات یقیم نتائج -٤-٣
في إدارة مصادر المعلومات.المشاركة-٥
.ي والتوجیه النفسيأسس اإلرشاد التربو توظیف-٦

التواصاللفعالبأنواعهالمختلفة-١المھارات العامة:-
استخدامتكنولوجیاالمعلوماتبمایخدمتطویرالممارسةالمهنیة-٢
التقییمالذاتیوتحدیداحتیاجاتهالتعلمیةالشخصیة-٣
استخدامالمصادرالمختلفةللحصولعلىالمعلوماتوالمعارف-٤
العملفیفریقوٕادارةالوقت-٥
قیادةفریقفیسیاقاتمهنیةمألوفة-٦
التعلمالذاتیوالمستمر-٧

طرق دعم الطالب (ذوى -
دة القدرات المحدو

والمتمیزین):

ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

√

√

√
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مدي توافق الھیكل األكادیمي -
المستھدف من للبرنامج مع 

التعلیم

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع عدد سنوات 

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

المستھدف من التعلیم:تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

على اجھزة حاسب آلى وذلك الحتواء معامل الكلیة 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 
وتعین الطالب على تطبیق الجانب العملى البحاثھم .

مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -
فرص التدریب للطالب:

ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر 
بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین

√

√

√

√

√
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المراجعة الداخلیة في مدي فاعلیة نظام -
تطویر البرنامج:

فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 
التعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات 

المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

عین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :المراج
تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 

ومخرجات التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٨-٢٠١٧العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:                     التاریخ:       /     /



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

الدكتوراهمرحلة 
)فئات خاصة(

جامعة: المنیا١٨٢٠/ ١٧٢٠للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
تكنولوجیا التعلیمقسم: 

معلومات  أساسیة":

فئات خاصةاسم البرنامج:-١

فئات خاصةالتخصص:-٢

فصل دراسىعدد السنوات الدراسیة:-٣

) عملي ٤)   نظري + (٢(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

متخصصة:معلومات -ب
إحصائیات:-٧
١عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%١٠٠معدل النجاح في البرنامج (٪):-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

√مزاید           ثابت        متناقص

√
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النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالفرقةالنهائي:نتائج االمتحان -
%٢٣٤%٤٦٦االولى

ــــــــــــــــد ممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- جی
جدا

مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
التي اكتسبها في التعامل مع الفئات الخاصةوأسسقواعد تطبیق -١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

ممارسته المهنیة.
للتعامل مع الفئات الصعوبات التقنیة تحدید-٢

واقتراححلواللها.الخاصة
واستخدامالوسائاللتكنولوجیةالمناسبةمهارات البحث العلمیإتقان-٣

وأدوات البحث ومعالجة البیانات وتحلیلها وتفسیرها لتشخیص 
وعالج هذه بالفئات الخاصةالمشكالت المرتبطة 

فیممارستهالمهنیة.المشكالت
التعامل مع الفئات ارشادات تنفید -٤

فیضوءالمعلوماتالمتاحة.الخاصة
الفئات الخاصة بمجاالت مصادر المعلومات توظیف-٥

المتاحةبكفاءة.الخاصة
التدریس مهنة التصرفبمایعكسااللتزامبالنزاهةوالمصداقیةوقواعد-٦

وتقباللمسائلةوالمحاسبة.للفئات الخاصة
التعامل مع الفئات إدراكضرورةتنمیةذات-٨

.واالنخراطفیالتعلمالمستمرالخاصة
التواصلبلغةعربیةسلیمةوبإحدىاللغاتاألجنبیة للتمكن من االطالع -٩

.علي الدوریات والمجالت األجنبیة
توظیف نظریات علم النفس التعلیمي في عملیة التعلیم والتعلم-١٠
یة.آلیاتاإلرشادوالتوجیهالتربویوالنفسیفیممارساتهالمهنو

.لفئات الخاصةالنظریاتواألساسیاتوالمعارفالمتخصصةفیمجاال-١المعلومات والمفاھیم:-
التعامل مع الفئات المبادئاألخالقیةوالقانونیةللممارسةالمهنیةفی-٢
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.الخاصة
لتعامل مع الفئات مبادئوأساسیاتالجودةفیالممارسةالمهنیةفیمجاال-٣

الخاصة
التي اكتسبها في التعامل مع الفئات الخاصةقواعد وأسس -٥-٤

ممارسته المهنیة.
مصادر المعلومات بأنماطها المختلفة ونظم إدارتها-٦
نظریاتاإلرشادالتربویوالنفسي.و 
طرق ومنهجیات البحث العلمى عند اعداده للبحوث فى مجال -٧

تخصصه.
.بالتعامل مع الفئات الخاصةالخاصة اقتراح االرشادات -١المھارات الذھنیة: ـ

.بالفئات الخاصةالقراءةالتحلیلیةلألبحاثوالمواضیعذاتالعالقة-٢
الفئات تعلیم التي تواجة اقتراح تمارین تكنیكیة لتذلیل الصعوبات - ٣

فیضوءالمعلوماتالمتاحةالخاصة
لتعلبم.فیمجاالالتعامل مع الفئات الخاصةتطبیقمهارات-١المھارات المھنیة:-

للصعوبات لتعامل مع الفئات الخاصةلالتمارین واالرشادات كتابة-٢
المقترحة.

التصمیمیة.التمارین واالرشادات یقیم نتائج -٤-٣
في إدارة مصادر المعلومات.المشاركة-٥
.ي والتوجیه النفسيأسس اإلرشاد التربو توظیف-٦

التواصاللفعالبأنواعهالمختلفة-١المھارات العامة:-
استخدامتكنولوجیاالمعلوماتبمایخدمتطویرالممارسةالمهنیة-٢
التقییمالذاتیوتحدیداحتیاجاتهالتعلمیةالشخصیة-٣
استخدامالمصادرالمختلفةللحصولعلىالمعلوماتوالمعارف-٤
العملفیفریقوٕادارةالوقت-٥
قیادةفریقفیسیاقاتمهنیةمألوفة-٦
التعلمالذاتیوالمستمر-٧

طرق دعم الطالب (ذوى -
دة القدرات المحدو

والمتمیزین):

ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

√

√

√
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مدي توافق الھیكل األكادیمي -
المستھدف من للبرنامج مع 

التعلیم

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع عدد سنوات 

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

المستھدف من التعلیم:تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

على اجھزة حاسب آلى وذلك الحتواء معامل الكلیة 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 
وتعین الطالب على تطبیق الجانب العملى البحاثھم .

مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -
فرص التدریب للطالب:

ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر 
بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین

√

√

√

√

√



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

المراجعة الداخلیة في مدي فاعلیة نظام -
تطویر البرنامج:

فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 
التعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات 

المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

عین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :المراج
تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 

ومخرجات التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٩-٢٠١٨العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:                     التاریخ:       /     /



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
اللغة العربیة وأدابهاالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٢(       المعتمدةالساعات/ تالوحداعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٦

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٥

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٥
٠

٥٢٥٤٥



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىوىالمحتأوال

تقدیم المعرفة الخاصة باللغة العربیة 

تقدیم تعریف بالتراث والثقافة العربیة 

التعبیر والعالمات الترقیمیة 

كتابة الفقرة 

كتابة المقال 

رسم الهمزة في أول الكلمة وآخرها 

صفات األلفاظ واختیارها واستعمالها 

الدراسة العلمیة لألدب العربي 

ة ابلخطافن

دراسة األسالیب 

دراسة المؤكدات 

دراسة العدد 

همزة القطع والوصل

ما یستجد من موضوعات



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

الذاتيالتعلیم نظریةمحاضرات
التعلیم المباشرالحوار ومناقشة

شفويار تحریريتباخالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-





















متوافرةغیرمحدودةجةبدر ةمتوافر متوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................

........................................................
بالطــالتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٦٨%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

اجعالمر ثتحدی.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

عمواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
بالطال

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبشــجیعت.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣







:لقادماللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرتمجاال
ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
رالمقر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

مقررتاذ الاسبدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

ررذ المقاستاىنھایة العام الدراس



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
علم النفس التعلیميالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٢(       المعتمدةالساعات/الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٦

اللذینالطالبددع-
االمتحانأدوا

٥

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٥
٠

١٥٢٥٤٧



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

نظرىالىحتوالمأوال

التعلم: معناه وشروطه والفرق بینه وبین التربیة والتعلیم.

.لنظریات التعلم في جمیع المدارسمقدمة

سكنر) وتطبیقاتها في المجال ،جاثريظریات التعلم السلوكیة (ثورندیك،ن
التعلیمي.

مي.تولمان) وتطبیقاتها في المجال التعلیریات التعلم المعرفیة (الجشطالت،نظ

ریات التعلم االجتماعیة (باندورا) وتطبیقاتها في المجال التعلیمي.نظ

.نظریات التعلم البنائیة (بیاجیة) وتطبیقاتها في المجال التعلیمي

برونر) وتطبیقاتها في المجال التعلیمي.نظریات التعلم الحدیثة (جانییه،

.انتقال أثر التعلم

.ما یستجد من موضوعات

ميالعلالمحتوى



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

المناظرةنظریةمحاضرات
تعلم تعاونيمناقشة ال







 





شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

تاحـــــــةملانـــــــاتاإلمكا-٣
:التدریس

.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٦٨%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةةضر المحا

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقرریةلنهائاالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢













الطالب
التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣

بانتظام
مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩

يهــــمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ة امر روق لفاع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

رراستاذ المقاثناء التدریس

راجعةتغذیةدیمتق
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

تبیاناسوزیعت
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر فى تطبیقات مادة التخصصالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٢(       المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

لمقررباالملتحقین
٦

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٥

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٥
٠

١٥٢٥٤٥



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىلمحتوىاأوال

مناقشـــة الطـــالب حـــول أهـــداف مشـــروع –توقعـــات الطـــالب حـــول مشـــروع التخـــرج 
التخرج.

.مناقشة الطالب في طریقة اختیار مشروع التخرج

.تحدید استراتیجیة العمل–تشكیل فریق المشروع 

.تحدید موضوع المشروع كل مجموعة–مناقشة المشروعات 

اســناد المراجــع للطــالب للقــراءة عــن –حــدة ي وع علــعمــل دراســة جــدوي لكــل مشــر 
.المشروع

.وضع جدول زمني لذلك–مناقشة الطالب في الطرق الالزمة لبناء المشروع 

.تنفیذ المشروعات وفق الجدول الزمني

.متابعة ما تم تنفیذه بشكل دوري

.شرح نظري لطریقة بناء وكتابة المشروع وٕاعداد التقریر

.لطالب لما تم انجازهالعرضمناقشة مفتوحة

.التقییم المبدئي للمشروعات وتعدیلها–عرض مبدئي لمخرجات المشروع 

.تسلیم المشروع النهائيـعرض نهائي للمشروع 

وما یستجد من موضوعات

%١٠٠تدریســــــهتــــــملمــــــا%-



المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن
المقرراألساسي

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

االمتحـانتغطیـةمدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عصف ذهنينظریةمحاضرات
ني او تعلمتعمناقشة

شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

، معامل كمبیوتر.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٦٨%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

























المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
الولىا

الحظاتم-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
ولىاال

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناترةالمبكالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

اتمتحاواال عن م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس



عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
بلطالاعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىلیمھوتس

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
٢مقرر  فى التخصص الكودىورمزةالمقرراسم-١

تكنولوجیا التعلیم للفئات الخاصةالتخصص-٢

اصـ دبلوم خاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٣(      المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررقینالملتح
٦

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٥

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٥
٠

١٥٢٢٤٣



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

اریسهدتتم
المحتوى النظرىم

١

الحاسب اآللى :

نشأة الحاسب اآللى.-
مكونات الحاسب اآللى.-
أنظمة الحاسب اآللى.-

مجاالت تكنولوجیا التعلیم:٢

التصمیم.-

مجاالت تكنولوجیا التعلیم:٣

.اإلنتاج-

مجاالت تكنولوجیا التعلیم:٤

.االستخدام-

مجاالت تكنولوجیا التعلیم:٥

.اإلدارة-

ت تكنولوجیا التعلیم:االمج٦

.التقویم-

٧
استخدام الحاسب فى المجاالت المختلفة: 

الحیاة والتسوق.–إدارة –تعلیم 

ما یستجد من موضوعات٨

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

٨٥> ٨٤-٦٠٦٠< تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-







االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
المقررلموضوعات

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

) .Lecturesمحاضرات ( 

).Discussionمناقشة (

Cooperative(للمجموعات الكبیرةتعلم تعاوني
Learning.(

).Brain Stormingعصف ذھني (

شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

.،معامل الكمبیوترعرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیردةدو محبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٦٨%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة





















حاضــــــرةلمافــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
ولىاال

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

اضرةمحالفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
لىاالو 

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتمبكرةالةلبدایا.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةدرالوض اس

اتاالمو عتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس



عالمقررتنفیذتطویر یتوزی فتوص
الطالبىعلرالمقر
ى رةف المحاض

األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

قررلماتقریرملء
وحدةالىمھتسلیو

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر فى التخصص باللغة اإلنجلیزیةالكودىورمزةالمقرراسم-١

تكنولوجیا التعلیم للفئات الخاصةالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصألولىاالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٣(      المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبدعد-

بالمقررالملتحقین
٦

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٥

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٥
٠

١٥٢٢٤٨



علیها
: المقررتدریس-٢
لتــــــــىاضــــــــوعاتمو ال-

تدریسهاتم
المحتوى النظرى والتطبیقىم

١
مقدمة فى توظیف البرامج المختلفة فى 

التخصص " باللغة اإلنجلیزیة".

.Adobe InDesignبرنامج  -٢

.Adobe photpshopبرنامج -٣

.Manga studioبرنامج -٤

قراءة ودراسة مقاالت متنوعة فى مجال ٥
تكنولوجیا التعلیم.

ى مختلف فروع التخصص باللغة فاءاترق٦
اإلنجلیزیة.

التدریب على مھارات االستماع فى مجال ٧
التخصص باللغة اإلنجلیزیة.

التدریب على مھارات التعامل مع واجھات ٨
البرامج المختلفة باللغةاإلنجلیزیة. 

٩

التدریب على اللھجة األمریكیة فى الجزء 
ع تساالا السماعى فى مجال التخصص نظر

نطاق الثقافة األمریكیة فى مجال تكنولوجیا 
التعلیم.

التدریب على قراءة وترجمة مقاالت فى كافة ١٠
فروع التخصص باللغة اإلنجلیزیة.

التعرف عل جدید المصطلحات فى مجال ١١
تكنولوجیا التعلیم باللغة اإلنجلیزیة.

ما یستجد من موضوعات.١٢

%١٠٠تدریســــــهتــــــملمــــــا%-



تــــــــــــــــــــوىحملامــــــــــــــــــــن
المقررساسياأل

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

) .Lecturesمحاضرات ( 

).Discussionناقشة (م

Cooperative(للمجموعات الكبیرةتعلم تعاوني
Learning.(

).Brain Stormingعصف ذھني (

شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

.،معامل الكمبیوترعرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

فرةمتوایرغمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

























الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٦٨%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
ةاالخیر رةاضالمح

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررةئیالنهاالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيامــــ( مقترحــــات

)ابواألسب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ة  روق المراع ف
دیةالفر

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م

استاذ المقرراثناء التدریس



الطالب
تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةةتغذیقدیمت
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

ستبیاناتوزیع
عنالطالباءرض

فىالمقرر
االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر فى تطبیقات مادة التخصصالكودىورمزةالمقرراسم-١

تكنولوجیا التعلیم للفئات الخاصةالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٣(      المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
البالطعدد-

بالمقررالملتحقین
٦

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٥

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٥
٠

١٥٢٥٤٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىاتالموضــــــــوع-

تدریسهامت
الموضوعم

١

الثقافة : 

معاییر الثقافة –تعریفات الثقافة الرقمیة 
اتجاھات –أبعاد الثقافة الرقمیة –الرقمیة 

مھارات ذوى الثقافة الرقمیة –الثقافة الرقمیة 
.

٢

الثقافة :

–نموذج الثقافة الرقمیة –فوائد القافة الرقمیة 
ل لنثر الثقافة ثام–م لیالثقافة الرقمیة فى التع

الرقمیة.

٣
التعلیم –تعریف أنماط التعلم –تعریف النمط 

محكات –خصائص النمط التعلیمى –والتعلم 
النمط التعلیمیى الجید

نماذج تفسیر التعلیم –تصنیفات أنماط التعلم ٤
تأثیر أنماط التعلم على العملیة التعلیمیة .–

٥

مبتكر –یةذھنالة الخریط–تعریف الخریطة 
الفرضیة التى تقوم علیھا –الخریطة الذھنیة 
فوائد استخدام الخرائط –خرائط المفھوم 

الذھنیة حسب تونى بوزان 

٦

مكونات –فوائد استخدام الخرائط الذھنیة 
خطوات رسم خریطة –الحرائط الذھنیة 

ممیزات الخرائط الذھنیة اإللكترونیة –ذھنیة 
اإللكترونیة یةذھنالط خصاائص الخرائ–

٧
الفوائد التربویة –استخدامات الخرائط الذھنیة 

انتبھ ألمور قبل رسم –للخریطة الذھنیة 
تطبیقات الخرائط الذھنیة –الخریطة الذھنیة 

البرامج المستخدمة فى إنتاج الخرائط –



الذھنیة 

٨

أنواع –مفھوم القصة الرقمیة –مفھوم القصة 
استخدام القصة ة أھمی–القصص الر قمیة

–محكات اختیار القصة –كمصدر للتعلم 
كیفیة كتابة القصة –عناصر بناء القصة 

أسس إنتاج القصة الرقمیة .–الرقمیة 

٩

–القصص الرقمیة كأداة تعلیمیة فعالة 
العوامل التى تساھم فى نجاح القصة الرقمیة 

–القصة الرقمیة وتنمیة ثقافات الطالب –
مراحل إنتاج –صة الرقمیة لقج اتاإنأدوات 

مواقع نشر القصة –وتطویر القصة الرقمیة 
الرقمیة.

ما یستجد من موضوعات١٠

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

یـــــــــــــــــــــةطغتمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

) .Lecturesمحاضرات ( 

).Discussionمناقشة (

Cooperative(للمجموعات الكبیرةتعلم تعاوني
Learning.(













).Brain Stormingعصف ذھني (

شفوياختبار تحریريالطالبویمتقطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

.،معامل الكمبیوترعرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةمعینةالائلسالو 

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٦٨%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
خارجیینالاجعینر الم

)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤















مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةابطضو و قیاتاخالمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
لعملىاالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرطةخ-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقررتدریسالاثناء 

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةاالمحف ض
لىواأل

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



الكلیةب



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
١مقرر في التخصص الكودىورمزةالمقرراسم-١

تكنولوجیا التعلیم للفئات الخاصةالتخصص-٢

صـ دبلوم خااألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٣(      المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
ینالملتحقالطالبعدد-

بالمقرر
٦

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

٥

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٥

٨٢٥٤٧



علیها
: المقررتدریس-٢
تــــمالتــــىالموضــــوعات-

سهاریتد
المحتوى النظرىم

١

المستحدثات التكنولوجیة:

.ماھیة المستحدثات التكنولوجیة-
الخصائص الظاھریة للمستحدثات -

.التكنولوجیة
النص اإللكترونى.٢

الكتاب اإللكترونى.٣

الویكى.٤

المدونات.٥

تطبیقات جوجل التعلیمیة.٦

الحوسبة السحابیة.٧

تعاما یستجد من موضو٨

مـــنتدریســـهتـــملمـــا%-
األساســــــــــــيالمحتــــــــــــوى

المقرر

١٠٠%

القـــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
بمحتــــــــــــــوىبالتــــــــــــــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

االمتحـــانتغطیـــةمـــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

) .Lecturesمحاضرات ( ملتعلاو التعلیماسالیب-

).Discussionمناقشة (











Cooperative(للمجموعات الكبیرةتعلم تعاوني
Learning.(

).Brain Stormingعصف ذھني (

شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحــــــــــــةتنــــــــــــامكاإلا-٣
:التدریس

.،معامل الكمبیوترعرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةفرةمتوامتوافرةوالخاماتالمستلزمات
........................................................:وتنظیمیةاداریةقیود-٤

........................................................
الطــــــالبتقــــــویمنتیجـــــة-٥

لمقرر
٦٨%

تحســـــــــــــــینمقترحـــــــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنطــــالبالرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

المراجعینمالحظات-٧
إن( الخارجیین

)وجدت

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
اراالعتبفيالطالباراءاخذ.٣

















للمقررالنهائیةالنتیجةإلىلنظرا. ٤

ـــــــــممـــــــــا-٨ ـــــــــذهت مـــــــــنتنفی
فـــيالتطـــویرمقترحـــات

السابقالعام

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

ــــممــــا-٩ ــــذهیــــتمل مــــنتنفی
هــــــــيمــــــــا( مقترحــــــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
یذالتنفعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

و وىیرتط محت
المقرر

استاذ المقرربدایة العام الدراسىمراعة الفروق الفردیة

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش ىالط عل
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقررالتدریساء اثن

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

المقررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقررىراسالدبدایة العام

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودةضمان

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
اللغة العربیة وأدابهاالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٢(       المعتمدةالساعات/ تالوحداعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٦

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٥

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٥
٠

١٥٢٥٤٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىوىالمحتأوال

تقدیم المعرفة الخاصة باللغة العربیة 

تقدیم تعریف بالتراث والثقافة العربیة 

التعبیر والعالمات الترقیمیة 

كتابة الفقرة 

كتابة المقال 

رسم الهمزة في أول الكلمة وآخرها 

صفات األلفاظ واختیارها واستعمالها 

الدراسة العلمیة لألدب العربي 

ة ابلخطافن

دراسة األسالیب 

دراسة المؤكدات 

دراسة العدد 

همزة القطع والوصل

ما یستجد من موضوعات



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

العصف الذهنينظریةمحاضرات
تعلم تعاونيمناقشة ال

شفوييیر حر تاختبارالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-





















متوافرةغیردةو دحمبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

قررلم
٦٨%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيورالتطواكبةم.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىطــالبالجیعشــت.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣







:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفویرالتطتمجاال
ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
رالمقر

علىالبالطشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

یفتوصمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

رراستاذ المقنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التربیةأصولالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     مدةالمعتالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٣

ینذاللالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٢
٠

٩٢٧٤٤



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

والمجتمع.ة التربی

التربیة والثقافة.

التربیة والتغیر االجتماعي.

التنشئة االجتماعیة والتربیة.

التربیة والضبط االجتماعي.

ما یستجد من موضوعات

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(











٣

تعلم تعاوني
للمجموعات الكبیرة

)Cooperative

Learning.(

٤
Brainعصف ذهني (

Storming.(

أعمال سنةالطالبتقویمطریقة-

تحضیر محاضرات.-
عمل أبحاث وتكلیفات.-

امتحانات شفویة وتحریریة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٦٣%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
لیةبالكالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣













االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفوزیعت.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالىفبالطالانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
مقررالستدری

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

قرراستاذ الماثناء التدریس



عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقرراسىالدرنھایة العام 

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
اإلحصاء التربويالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     معتمدةالالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٣

للذیناالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٢
٠

٢٢٨٤٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

.اإلحصاء وأهمیتها واستخداماتها في البحث التربوية ماهی١

.مقاییس النزعة المركزیة٢

.مقاییس التشتت٣

.معامل االرتباط٤

.شروط بناء الفرض اإلحصائيأنواع المتغیرات والمقاییس و ٥

وأنواعها.العینات ٦

.برامج الحاسب المستخدمة في االحصاءأمثلة ل٧

.اتما یستجد من موضوع٨

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
التعلمو 

االسلوبم

محاضرات ١
)Lectures(.









٢
مناقشة 

)Discussion.(

تعلم تعاونى٣

الطالبتقویمطریقة-
أعمال سنة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةافرةو تمالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٦٣%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفقشــــــهمنا.٣
االولى



















مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررصیفتو توزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابلاعمابفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
رالمقرتدریس

ةمن اتاقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذویرتط یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى



استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

اذ المقرراستنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التوجیه التعلیمي واالرشاد النفسيالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/ حداتالو عدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

رربالمقالملتحقین
٣

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٢
٠

١٢٢٨



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
النظرىوىالمحتم

١
ماهیة االرشاد النفسي، والفرق بین االرشاد والتوجیه النفسي 

والعلوم المتصلة بهما.

أسس االرشاد النفسي.٢

٣

نظریات التوجیه واالرشاد النفسي:

ـ نظریة التحلیل النفسي لفروید في مجال االرشاد.

ـ النظریة السلوكیة في مجال االرشاد.   

عرفیة في مجال االرشاد.   لمـ النظریة ا

ـ النظریة العقالنیة في مجال االرشاد.   

تكامل نظریات التوجیة واالرشاد النفسي.٤

.ما یستجد من موضوعات٥

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- االسلوبمالتعل







١والتعلم
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣
تعلم تعاوني

)Cooperative

Learning.(

الطالبیمتقو طریقة-
أعمال سنة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیردةمحدو بدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
قررلم

٦٣%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣



















االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورةواكبم.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبجیعتشــ.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفتطویرالتمجاال
ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبیعشجت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس



عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفشھمناق
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

راستاذ المقرنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
تكنولوجیا التربیةالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٣

اللذینبالطالعدد-
االمتحانأدوا

٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٢
٠

١٢١٨٤٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

مفهوم تكنولوجیا التربیة.–یة تكنولوجیا التربیة هام

الفرق بین تكنولوجیا التربیة وتكنولوجیا التعلیم.

الفرق بین تكنولوجیا التربیة وتكنولوجیا اإلعالم.

تكنولوجیا التربیة من حیث:

األهداف.ـالخصائص ـاألسس 

دور المعلم والمتعلم فى تتكنولوجیا التربیة.

لتكنولوجیا التربویة.اتطور مجال

منظومة تكنولوجیا التربیة.

.ما یستجد من موضوعات

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم







١
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣
تعلم تعاوني

)Cooperative

Learning.(

الطالبتقویمطریقة-
أعمال سنة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:دریستلا

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةةافر متو متوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٦٣%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنبطــــالالرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣



















االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىلنظرا.٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهتمیــلــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

وت وىیرط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقررالتدریسء اثنا

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس



عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقررىاسبدایة العام الدر

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
طرق تدریس مادة التخصص.الكودىورمزةالمقرراسم-١

تكنولوجیا التعلیم للفئات الخاصةالتخصص-٢

الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررینالملتحق
٣

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٢
٠

١٢٢٠٣٨



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

كیفیة البحث في مصادر التعلم عن ١
موضوعات المقرر.

مناقشة أبرز المفاھیم والمصطلحات المرتبطة ٢
بطرائق التدریس.

مناقشة أبرز المفاھیم والمصطلحات المرتبطة ٣
بطرائق التدریس.

عرض موضوع المنھج قدیما وحدیثاً ٤
وعناصره.

المنھج.ر عرض ومناقشة موضوع عناص٥

تكملة موضوع عناصر المنھج.٦

عرض موضوع طرائق واستراتیجیات ٧
التدریس الشائعة.

تكملة لموضوع طرائق واستراتیجیات ٨
التدریس الشائعة.

عرض ومناقشة موضوع طرائق ٩
واستراتیجیات التدریس الحدیثة.

تكملة لموضوع طرائق واستراتیجیات ١٠
التدریس الحدیثة.

شة موضوع مداخل التدریس.اقمن١١

مراجعة عامة لما سبق.١٢

تقویم مرحلي.١٣



عرض ومناقشة موضوع أنماط التعلم، ١٤
وخصائص كل نمط.

تكملة موضوع أنماط التعلم، وخصائص كل ١٥
نمط.

عرض موضوع األنشطة التعلیمیة وأھمیتھا، ١٦
وأنواعھا، ومواصفات النشاط الجید.

١٧
نشطة التعلیمیة، االتجاھات ألتكملة موضوع ا

الحدیثة في مجال األنشطة، تقییم أداء المعلم 
لألنشطة.

عرض ومناقشة موضوع مھارات التدریس ١٨
وكیفیة تطبیقھا.

تكملة موضوع مھارات التدریس وكیفیة ١٩
تطبیقھا.

عرض ومناقشة موضوع اإلعداد المھني ٢٠
للمعلم.

ما یستجد من موضوعات.٢١

تدریســــــهتــــــمامــــــل%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- اسلوبامالتعل







١والتعلم
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات 

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

تعلم تشاركي.٥

الطالبتقویمطریقة-
في موضوعات وتقاریر أبحاث 

مرتبطة بالمقرر

وعروض تقدیمیة واختبار الشف

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةةبدرجمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

























لطــالباتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٦٣%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

جعالمراتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
بالطال

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتویرالتطتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م

استاذ المقرراثناء التدریس



الطالب
تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
رةیمتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

قرراستاذ المبدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىفھیاشالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

المقرراستاذنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مشروع تطبیقيالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     مدةالمعتالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٣

ینذاللالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٢
٠

٤٠٢٠٣٨



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

١
مناقشة الطالب حول –طالب حول مشروع التخرج التوقعات 

أهداف مشروع التخرج.

.مناقشة الطالب في طریقة اختیار مشروع التخرج٢

.تحدید استراتیجیة العمل–تشكیل فریق المشروع ٣

.تحدید موضوع المشروع كل مجموعة–مناقشة المشروعات ٤

٥
جــع رااســناد الم–عمــل دراســة جــدوي لكــل مشــروع علــي حــدة 

.للطالب للقراءة عن المشروع

٦
وضــع –مناقشــة الطــالب فــي الطــرق الالزمــة لبنــاء المشــروع 

.جدول زمني لذلك

.تنفیذ المشروعات وفق الجدول الزمني٧

.متابعة ما تم تنفیذه بشكل دوري٨

.شرح نظري لطریقة بناء وكتابة المشروع وٕاعداد التقریر٩

.لما تم انجازهبمناقشة مفتوحة لعرض الطال١٠

١١
التقییم المبدئي –عرض مبدئي لمخرجات المشروع 

.للمشروعات وتعدیلها

.تسلیم المشروع النهائيـعرض نهائي للمشروع ١٢

وما یستجد من موضوعات١٣

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

١٠٠%



المقرراألساسي
القـــائمینالتـــزاممـــدى-

ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت
المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(

تعلم تعاوني
)Cooperative

Learning.(

٣
Brainعصف ذهني (

Storming.(

الحضـــــــــور واألداء لمناقشـــــــــة الطـــــــــالب الطالبتقویمطریقة-
حــول: أهــداف المــادة، مفهــوم المشــروع، 

تقدیمه، كتابته،..."

تحدید دراسـة جـدوي لكـل مجموعـة علـى 
حدة.

إعـــــداد تقریـــــر أســـــبوعي لمتابعـــــة تنفیـــــذ 
ه.المشروع لتقییم أداء المشروع وكتابت



















التقییم المبدئي للمشروع.

التقییم النهائي للمشروع.

الحضـــــــــور واألداء لمناقشـــــــــة الطـــــــــالب 
حــول: أهــداف المــادة، مفهــوم المشــروع، 

تقدیمه، كتابته،..."

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٦٣%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
لیةبالكالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤















مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفوزیعت.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالىفبالطالانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
مقررالستدری

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

قرراستاذ الماثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقرراسىالدرنھایة العام 

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



بالكلیة



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مصادر المعلوماتالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     معتمدةالالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٣

للذیناالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٢
٠

١٨٢٠٤٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

تطورها.ومراحلالمعلومات،مصادرممفهو ١

تصنیف مصادر المعلومات (التقلیدیة، واإللكترونیة)٢

أشكال مصادر المعلومات-أهمیة مصادر المعلومات ٣

٤
طــرق الحصــول علــى مصــادر -مفهــوم إدارة مصــادر المعلومــات 

المعلومات

٥
المتخصصــــة فــــي العلــــوم و مصــــادر المعلومــــات المرجعیــــة العامــــة 

المصـــــادر الســـــمعیة والبصـــــریة و والتقنیـــــة ماعیـــــة واإلنســـــانیةجتاال
والوسائط المتعددة

٦
االنترنــت ومحركـــات -المكتبــة  اإللكترونیــة كمصــدر للمعلومــات 

البحث كمصدر للمعلومات

طرق تنمیة مصادر المعلومات-طرق إدارة مصادر المعلومات٧

لوماتیةمعالتعاون والتكتالت ال-تقییم مصادر المعلومات ٨

.ما یستجد من موضوعات٩

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

٨٥> ٨٤-٦٠٦٠< تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-







االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
المقررلموضوعات

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(

تكلیفات٣

الطالبتقویمطریقة-
أعمال سنة

تطبیقياختبار 

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

ةاصــــــالخالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
یمیـةوتنظاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٦٣%





















تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهرقـــــر المتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

نمـــــــتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكرربالالطغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقررلدراسىابدایة العام

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت

استاذ المقرراثناء التدریس



بانتظام
راجعةتغذیةتقدیم

صحیحتخاللمن
االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء

فىررمقال
االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
باللغة اإلنجلیزیة٢مقرر فى التخصصالكودىورمزةالمقرراسم-١

تكنولوجیا التعلیم للفئات الخاصةالتخصص-٢

ة دبلوم خاصالثانیالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٣(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
طالبالعدد-

بالمقررالملتحقین
٣

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٢
٠

٨٢٠٤٢



علیها
: المقررتدریس-٢
ىالتــــــــالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
الموضوعم

١

adaptive learning

Introduction  What Knewton means by
‘adaptive learning’- Theories & approaches
behind Knewton recommendations - Why the
Knewton Adaptive Learning PlatformTM is so
effective - Big data & adaptive infrastructure -
Knewton Adaptive Learning in the classroom
- How Knewton Adaptive Learning engages
students - How Knewton Adaptive Learning
empowers teachers

٢

1 Introduc on - Visualization Pipeline-
Information Structure - Overview Strategies -
Navigation Strategies - Interaction Strategies

٣

 1History
o 1.1Precursors
o 1.2Early approaches
o 1.3cMOOCs and xMOOCs

 2Emergence of MOOC providers
o 2.1Notable providers
o 2.2Emergence of innovative

courses
 3Student experience and pedagogy

o 3.1Students served
o 3.2Educator experience
o 3.3Completion rates
o 3.4Instructional design

 4Industry
o 4.1Fee opportunities

 5Challenges and criticisms

٤

INTRODUCTION- What types of
learning problems does assistive
technology address؟

- What kinds of assistive technology
tools are available؟



٥

What Is Flipped Learning? -. How does it

work?-. Who’s doing it?-. Why is it
significant?-. What are the downsides?-.
Where is it going?  -What are the implications
for teaching and learning?

٦

INTRODUCTION -what's "AUGMENT

REALITY"- HOW TO "AUGMENT REALITY"-
Augment the user- Augment the object-
Augment the environment INTERACTIVE
PAPER

٧
Introduction- What: Definitions and Uses-
How: Goals and Techniques  -Why Bother:
Risks and Benefits -

٨

What's Involved in an Instructional
Design Certification Program7-؟

Tips for Choosing the Right
Instructional Design Certificate

Program .

- COURSE DESCRIPTION

LEARNING OUTCOMES

ما یستجد من موضوعات٩

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥





المقرر
تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-

االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
المقررلموضوعات

 >٨٥>٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات ( 

Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣
تعلم تعاوني

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

الطالبتقویمطریقة-
أعمال سنة

تكلیفات

تحریرىاختبار 

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:ریسالتد

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةوافرةمتمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

























وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٦٣%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنبطــــالالرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىظرلنا. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــننفیــذهتیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

و وىیرتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى



طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقررتدریسالاثناء 

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقررىبدایة العام الدراس

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
)١(مقررفى التخصصالكودىورمزةالمقرراسم-١

تكنولوجیا التعلیم للفئات الخاصةالتخصص-٢

الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

لمقررباالملتحقین
٣

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٢
٠

١٢٢٢٣٨



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
والتطبیقىتوى النظرىمحالم

المستودعات الرقمیة١

الطاولة التفاعلیة٢

الرسومات المعلوماتیة٣

التعلم المدمج٤

الثقافة الرقمیة٥

الخرائط الذھنیة٦

الحوسبة السحابیة٧

الھندسة االجتماعیة٨

بیئات التعلم االفتراضیة٩

ما یستجد من موضوعات١٠

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىنمــــــــــــــــــــ

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- االسلوبمالتعل







١والتعلم
حاضرات ( م

Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣
تعلم تعاوني

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

الطالبتقویمطریقة-
اعمال سنة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.مبیوترلكبا

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٦٣%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىیمهوتســـــلالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢





















بالكلیةالجودة
المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣

االولى
مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
تطــــــــویرالتمقترحــــــــا

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنكررالمتالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

اذ المقرراستبدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

ءالداا

استاذ المقرراثناء التدریس



عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةاضرةالمح

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التطبیقات الحدیثة لتكنولوجیا التعلیمالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
ماجستیرالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) + (نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٣

اللذینطالبلاعدد-
االمتحانأدوا

٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٢
٠

١٥٣٠٤٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

ماھیة المستحدثات التكنولوجیة.١

المبررات التي دعت إلي ظھور المستحدثات ٢
التكنولوجیة.

ممیزات استخدام المستحدثات التكنولوجیة.٣

خطـوات ومبادئ تصمیم المستحدثات ٤
التكنولوجیة.

طرق توظیف المستحدثات التكنولوجیة وتقییم ٥
الجدوي منھا.

التكنولوجیة في اتمتطلبات توظیف المستحدث٦
التعلیم.

مراحل تطبیق المستحدثات التكنولوجیة في ٧
التعلیم ومعوقات توظیفھا.

مھارات التعامل مع المستحدثات التكنولوجیة.٨

أمثلة ونماذج لبعض المستحدثات التكنولوجیة.٩

ما یستجد من موضوعات١٠

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥





تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
اقشة والحوار منال

المنظم المتفاعل 
)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات الكبیرة

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

٥

ي ا ان العمل لبی
)Practical

Demonstration
.(

الطالبتقویمطریقة-
بحث علمينظري

اختبار تحریريسنةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.بالكمبیوتر
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-



















متوافرةغیرودةدمحبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................

........................................................
البالطــتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٦٥%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطوراكبةمو .٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبیعتشــج.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣







:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرجاالتم

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
مقررال

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

راستاذ المقربدایة العام الدراسى

توصیفناقشھم
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

لمقرراستاذ انھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مجاالت تكنولوجیا التعلیم.الكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
ماجستیرالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) + (نظري) ٤(     معتمدةالالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٣

ناللذیالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٢
٠

١٥٣٢٣٤



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرى والتطبیقىم

جاالت التصمیم التعلیمى:م١

التحلیل.-

مجاالت التصمیم التعلیمى:٢

التصمیم.-

مجاالت التصمیم التعلیمى:٣

اإلنتاج.-

مجاالت التصمیم التعلیمى:٤

التقویم.-

مجاالت التصمیم التعلیمى:٥

االستخدام.-
نموذج الجزار للتصمیم التعلیمي.٦

٧

تحلیل الرسائل العلمیة:

–المستقل و المتغیر التابع ریتحدید المتغ
العینة.

ما یستجد من موضوعات٨

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠







المقررلموضوعات
ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل

والتعلم
االسلوبم

١
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات الكبیرة

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

الطالبتقویمطریقة-
تقییمياختبارريظن

اختبار تحریريسنةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةوافرةمتمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمتیجــةن-٥
لمقرر

٦٥%























تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .

اقتراح زیادة مقررات فى مجال الحاسب االلى

عمل دورات تدریبیة .

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

١.
٢.
٣.

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

سابقالالعامفي

١.
٢.
٣.

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

١.
٢.
٣.

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقرویتط
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرریساثناء التدر

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى



استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررایة العام الدراسىنھ

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
الحاسب اآللىالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
دكتوراهالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ٢+ ( نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

١-
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
١

اللذینالطالبعدد-
تحاناالمأدوا

١

راسبناجحعدداالمتحانةیجنت-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١
٠

١٥٤٧



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرى والتطبیقىم

١
ى العملیة أھمیتھ ف–كمبیوتر مقدمة عن ال

مبررات ودواعى استخدام الكمبیوتر - التعلیمیة
فى العملیة التعلیمیة.

مھارات القرن الحادى والعشرین٢

٣
:٢تقنیات الویب

Rss-الویكى- المدونات

٤
:٢تقنیات الویب

یوتیوب-تویتر–الفیس بوك 

٥
توظیف تقنیات الویب فى تكنولوجیا التعلیم.

یة  لتقنیات الویبت التعلیمالستخداماا

٦

االختبارات : مفھومھا وأنواعھا.

أنواع االختبارات الموضوعیة.

٧
االختبارات اإللكترونیة.

أنواع االختبارات اإللكترونیة

٨
ممیزات االختبارات اإللكترونیة.

القیمة التربویة لالختبارات اإللكترونیة.

Quiz Creatorبرنامج ٩

عاتمن موضوما یستجد١٠

%١٠٠تدریســــــهتــــــملمــــــا%-



المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن
المقرراألساسي

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات ( 

Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات 

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

الطالبتقویمطریقة-
اختبار تقییمىنظري

اختبار تحریريسنةعمالأ
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،



















متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةةمتوافر رةمتوافالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمتیجــةن-٥

لمقرر
٧٤%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)دتوجإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معناتمتحاواالالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام









مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمعامللررللمقالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

قرراستاذ الماثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقررسىالدرابدایة العام 

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررلدراسىعام انھایة ال



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
تقنیات الویبالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
دكتوراهالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) + (نظري) ٤(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
١

اللذینالطالبعدد-
نااالمتحأدوا

١

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١
٠

٣٦٤٤



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

مفھوم الویب ١

ن مفھوم الویب واإلنترنتبیالفرق ٢

٣
ب  الفرق بین تقنیات الویب وخدمات الوی

مواقع الویب

٤
ا،  ائص، المزای ب (الخص ال الوی أجی

المكونات)

٥
ب  ة ( وی ب المختلف الفرق بین أجیال الوی

)3.0، ویب 2.0، ویب 1.0

٦

الفرق بین تقنیات/ أدوات الویب المختلفة 
ویكي، ، (البرید  اإللكتروني، المنتدیات ال

ب  دونات، الوی ة، الم بكات االجتماعی الش
الداللي، ...)

أھم تطبیقات الویب في التعلیم ٧

٨
ة  زات، قائم ب (المی ات الوی تطبیق
ة،  ب العربی ات الوی ات، تطبیق التطبیق

مستقبل تطبیقات الویب)

٩
دة  ب المفی ات الوی ل أدوات وتطبیق أفض

في مجال التعلیم 

تعاما یستجد من موضو١٠

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

١٠٠%



المقرراألساسي
القـــائمینالتـــزاممـــدى-

ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت
المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
التعلمو 

االسلوبم

١
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات 

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

عروض تقدیمیة

الطالبتقویمطریقة-
بحث علمينظري

اختبار تحریريةسنأعمال
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــاتالمتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣























.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،:التدریس
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمتیجــةن-٥

لمقرر
٧٤%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعحدیثت.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معتاناواالمتحالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام









مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمملعالللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمویرتط
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرراسىبدایة العام الدر

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررراسىالدنھایة العام 



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
اللغة العربیة وأدابهاالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٢(       المعتمدةالساعات/ تالوحداعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
طالب٨

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٥

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٣
٢

١٥٢٥



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

تقدیم المعرفة الخاصة باللغة العربیة 

تقدیم تعریف بالتراث والثقافة العربیة 

التعبیر والعالمات الترقیمیة 

كتابة الفقرة 

كتابة المقال 

رسم الهمزة في أول الكلمة وآخرها 

صفات األلفاظ واختیارها واستعمالها 

الدراسة العلمیة لألدب العربي 

ة لخطابافن

دراسة األسالیب 

دراسة المؤكدات 

دراسة العدد 

همزة القطع والوصل

ما یستجد من موضوعات



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

الذاتيالتعلیم نظریةمحاضرات
التعلیم المباشرالحوار ومناقشة

شفويار تحریرياختبالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-





















متوافرةغیرمحدودةبدرجةةمتوافر متوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................

........................................................
بالطــالتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٧١%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعثتحدی.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

عمواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبشــجیعت.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣







:لقادماللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرتمجاال
ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
رالمقر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

تاذ المقرراسبدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

رراستاذ المقىنھایة العام الدراس



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
علم النفس التعلیميالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٢(       المعتمدةالساعات/الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
بالط٨

اللذینالطالبددع-
االمتحانأدوا

٥

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٣
٢

١٥٢٥



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

نظرىالىحتوالمأوال

التعلم: معناه وشروطه والفرق بینه وبین التربیة والتعلیم.

.لنظریات التعلم في جمیع المدارسمقدمة

سكنر) وتطبیقاتها في المجال ،جاثريظریات التعلم السلوكیة (ثورندیك،ن
التعلیمي.

مي.تولمان) وتطبیقاتها في المجال التعلیریات التعلم المعرفیة (الجشطالت،نظ

ریات التعلم االجتماعیة (باندورا) وتطبیقاتها في المجال التعلیمي.نظ

.نظریات التعلم البنائیة (بیاجیة) وتطبیقاتها في المجال التعلیمي

برونر) وتطبیقاتها في المجال التعلیمي.نظریات التعلم الحدیثة (جانییه،

.انتقال أثر التعلم

.ما یستجد من موضوعات

العلميالمحتوى



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

المناظرةنظریةمحاضرات
تعلم تعاونيمناقشة ال







 





شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

تاحـــــــةالمنـــــــاتاإلمكا-٣
:التدریس

.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٧١%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةةالمحاضر 

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررلنهائیةاالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢













الطالب
التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣

بانتظام
مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩

يهــــمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ة الفمر روق اع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

رراستاذ المقاثناء التدریس

راجعةتغذیةدیمتق
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

تبیاناسوزیعت
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر فى تطبیقات مادة التخصصالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٢(       المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

لمقررباالملتحقین
طالب٨

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٥

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٣
٢

١٥٢٥



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىلمحتوىاأوال

مناقشـــة الطـــالب حـــول أهـــداف مشـــروع –توقعـــات الطـــالب حـــول مشـــروع التخـــرج 
التخرج.

.مناقشة الطالب في طریقة اختیار مشروع التخرج

.تحدید استراتیجیة العمل–تشكیل فریق المشروع 

.تحدید موضوع المشروع كل مجموعة–مناقشة المشروعات 

اســناد المراجــع للطــالب للقــراءة عــن –حــدة وع علــي عمــل دراســة جــدوي لكــل مشــر 
.المشروع

.وضع جدول زمني لذلك–مناقشة الطالب في الطرق الالزمة لبناء المشروع 

.تنفیذ المشروعات وفق الجدول الزمني

.متابعة ما تم تنفیذه بشكل دوري

.شرح نظري لطریقة بناء وكتابة المشروع وٕاعداد التقریر

.لطالب لما تم انجازهلعرض امناقشة مفتوحة

.التقییم المبدئي للمشروعات وتعدیلها–عرض مبدئي لمخرجات المشروع 

.تسلیم المشروع النهائيـعرض نهائي للمشروع 

وما یستجد من موضوعات

%١٠٠تدریســــــهتــــــملمــــــا%-



المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن
المقرراألساسي

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

االمتحـانتغطیـةمدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عصف ذهنينظریةمحاضرات
ني تعاو لمتعمناقشة

شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

، معامل كمبیوتر.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٧١%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

























المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
الولىا

الحظاتم-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
ولىاال

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

اتواال عمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس



عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
بالطالعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىلیمھوتس

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
٢مقرر  فى التخصص الكودىورمزةالمقرراسم-١

تكنولوجیا التعلیم للفئات الخاصةالتخصص-٢

اصـ دبلوم خاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٣(      المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررقینالملتح
طالب٨

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٥

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٣
٢

١٥٢٥



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

ریسهادتتم
المحتوى النظرىم

١

الحاسب اآللى :

نشأة الحاسب اآللى.-
مكونات الحاسب اآللى.-
أنظمة الحاسب اآللى.-

مجاالت تكنولوجیا التعلیم:٢

التصمیم.-

مجاالت تكنولوجیا التعلیم:٣

.اإلنتاج-

مجاالت تكنولوجیا التعلیم:٤

.االستخدام-

مجاالت تكنولوجیا التعلیم:٥

.اإلدارة-

ت تكنولوجیا التعلیم:مجاال٦

.التقویم-

٧
استخدام الحاسب فى المجاالت المختلفة: 

الحیاة والتسوق.–إدارة –تعلیم 

ما یستجد من موضوعات٨

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

٨٥> ٨٤-٦٠٦٠< تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-







االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
المقررلموضوعات

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

) .Lecturesمحاضرات ( 

).Discussionمناقشة (

Cooperative(للمجموعات الكبیرةتعلم تعاوني
Learning.(

).Brain Stormingعصف ذھني (

شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

.،معامل الكمبیوترعرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیردةدو محبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٧١%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة





















حاضــــــرةلمافــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
ولىاال

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

اضرةمحالفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
لىاالو 

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتمبكرةاللبدایةا.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةدرالوض اس

اتواالم عتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس



عالمقررتنفیذتطویر یتوزی فتوص
الطالبىعلالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

قررلماتقریرملء
وحدةالىمھوتسلی
الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر فى التخصص باللغة اإلنجلیزیةالكودىورمزةالمقرراسم-١

تكنولوجیا التعلیم للفئات الخاصةالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصألولىاالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٣(      المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبدعد-

بالمقررالملتحقین
طالب٨

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٥

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٣
٢

١٥٢٥



علیها
: المقررتدریس-٢
لتــــــــىاضــــــــوعاتمو ال-

تدریسهاتم
المحتوى النظرى والتطبیقىم

١
مقدمة فى توظیف البرامج المختلفة فى 

التخصص " باللغة اإلنجلیزیة".

.Adobe InDesignبرنامج  -٢

.Adobe photpshopبرنامج -٣

.Manga studioبرنامج -٤

قراءة ودراسة مقاالت متنوعة فى مجال ٥
تكنولوجیا التعلیم.

ى مختلف فروع التخصص باللغة اءات فرق٦
اإلنجلیزیة.

التدریب على مھارات االستماع فى مجال ٧
التخصص باللغة اإلنجلیزیة.

التدریب على مھارات التعامل مع واجھات ٨
البرامج المختلفة باللغةاإلنجلیزیة. 

٩

التدریب على اللھجة األمریكیة فى الجزء 
تساع الا السماعى فى مجال التخصص نظر

نطاق الثقافة األمریكیة فى مجال تكنولوجیا 
التعلیم.

التدریب على قراءة وترجمة مقاالت فى كافة ١٠
فروع التخصص باللغة اإلنجلیزیة.

التعرف عل جدید المصطلحات فى مجال ١١
تكنولوجیا التعلیم باللغة اإلنجلیزیة.

ما یستجد من موضوعات.١٢

%١٠٠تدریســــــهتــــــملمــــــا%-



تــــــــــــــــــــوىحملامــــــــــــــــــــن
المقررساسياأل

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

) .Lecturesمحاضرات ( 

).Discussionناقشة (م

Cooperative(للمجموعات الكبیرةتعلم تعاوني
Learning.(

).Brain Stormingعصف ذھني (

شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

.،معامل الكمبیوترعرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

فرةمتوایرغمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

























الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٧١%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
ةاالخیر رةاضالمح

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررةئیالنهاالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيامــــ( مقترحــــات

)ابواألسب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ة  روق المراع ف
دیةالفر

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م

استاذ المقرراثناء التدریس



الطالب
تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةةتغذیقدیمت
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

ستبیاناتوزیع
عنالطالباءرض

فىالمقرر
االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر فى تطبیقات مادة التخصصالكودىورمزةالمقرراسم-١

تكنولوجیا التعلیم للفئات الخاصةالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٣(      المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
البالطعدد-

بالمقررالملتحقین
طالب٨

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٥

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٣
٢

١٥٢٥



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىاتالموضــــــــوع-

تدریسهامت
الموضوعم

١

الثقافة : 

معاییر الثقافة –تعریفات الثقافة الرقمیة 
اتجاھات –أبعاد الثقافة الرقمیة –الرقمیة 

مھارات ذوى الثقافة الرقمیة –الثقافة الرقمیة 
.

٢

الثقافة :

–نموذج الثقافة الرقمیة –فوائد القافة الرقمیة 
ل لنثر الثقافة مثا–م لیالثقافة الرقمیة فى التع

الرقمیة.

٣
التعلیم –تعریف أنماط التعلم –تعریف النمط 

محكات –خصائص النمط التعلیمى –والتعلم 
النمط التعلیمیى الجید

نماذج تفسیر التعلیم –تصنیفات أنماط التعلم ٤
تأثیر أنماط التعلم على العملیة التعلیمیة .–

٥

مبتكر –ذھنیةالة الخریط–تعریف الخریطة 
الفرضیة التى تقوم علیھا –الخریطة الذھنیة 
فوائد استخدام الخرائط –خرائط المفھوم 

الذھنیة حسب تونى بوزان 

٦

مكونات –فوائد استخدام الخرائط الذھنیة 
خطوات رسم خریطة –الحرائط الذھنیة 

ممیزات الخرائط الذھنیة اإللكترونیة –ذھنیة 
اإللكترونیة ذھنیةالط خصاائص الخرائ–

٧
الفوائد التربویة –استخدامات الخرائط الذھنیة 

انتبھ ألمور قبل رسم –للخریطة الذھنیة 
تطبیقات الخرائط الذھنیة –الخریطة الذھنیة 

البرامج المستخدمة فى إنتاج الخرائط –



الذھنیة 

٨

أنواع –مفھوم القصة الرقمیة –مفھوم القصة 
استخدام القصة أھمیة –القصص الر قمیة

–محكات اختیار القصة –كمصدر للتعلم 
كیفیة كتابة القصة –عناصر بناء القصة 

أسس إنتاج القصة الرقمیة .–الرقمیة 

٩

–القصص الرقمیة كأداة تعلیمیة فعالة 
العوامل التى تساھم فى نجاح القصة الرقمیة 

–القصة الرقمیة وتنمیة ثقافات الطالب –
مراحل إنتاج –صة الرقمیة ج القتاإنأدوات 

مواقع نشر القصة –وتطویر القصة الرقمیة 
الرقمیة.

ما یستجد من موضوعات١٠

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

یـــــــــــــــــــــةتغطمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

) .Lecturesمحاضرات ( 

).Discussionمناقشة (

Cooperative(للمجموعات الكبیرةتعلم تعاوني
Learning.(













).Brain Stormingعصف ذھني (

شفوياختبار تحریريالطالبویمتقطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

.،معامل الكمبیوترعرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةمعینةالائلسالو 

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٧١%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
خارجیینالاجعینر الم

)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤















مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةابطوضو قیاتاخالمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
لعملىاالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرطةخ-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقررتدریساثناء ال

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةاالمحف ض
لىاألو

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



الكلیةب



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
١مقرر في التخصص الكودىورمزةالمقرراسم-١

تكنولوجیا التعلیم للفئات الخاصةالتخصص-٢

صـ دبلوم خااألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٣(      المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررینالملتحق
طالب٨

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٥

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٣
٢

١٥٢٥



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

سهاریتدتم
المحتوى النظرىم

١

المستحدثات التكنولوجیة:

.ماھیة المستحدثات التكنولوجیة-
الخصائص الظاھریة للمستحدثات -

.التكنولوجیة
النص اإللكترونى.٢

الكتاب اإللكترونى.٣

الویكى.٤

المدونات.٥

تطبیقات جوجل التعلیمیة.٦

الحوسبة السحابیة.٧

تعاما یستجد من موضو٨

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
لتعلماو 

) .Lecturesمحاضرات ( 

).Discussionمناقشة (











Cooperative(للمجموعات الكبیرةتعلم تعاوني
Learning.(

).Brain Stormingعصف ذھني (

شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةتمكانـــــــاإلا-٣
:التدریس

.،معامل الكمبیوترعرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٧١%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنطــــالبالرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
اراالعتبفيالطالباراءاخذ.٣

















للمقررالنهائیةالنتیجةإلىلنظرا. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
یذالتنفعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

و وىیرتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقررالتدریساء اثن

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقررىراسالدبدایة العام



استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
اللغة العربیة وأدابهاالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٢(       المعتمدةالساعات/ تالوحداعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
طالب٨

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٥

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٣
٢

١٥٢٥



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

تقدیم المعرفة الخاصة باللغة العربیة 

تقدیم تعریف بالتراث والثقافة العربیة 

التعبیر والعالمات الترقیمیة 

كتابة الفقرة 

كتابة المقال 

رسم الهمزة في أول الكلمة وآخرها 

صفات األلفاظ واختیارها واستعمالها 

الدراسة العلمیة لألدب العربي 

ة لخطابافن

دراسة األسالیب 

دراسة المؤكدات 

دراسة العدد 

همزة القطع والوصل

ما یستجد من موضوعات



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

العصف الذهنينظریةمحاضرات
تعلم تعاونيمناقشة ال

شفوييیر حر تاختبارالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-





















متوافرةغیردةو دحمبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

قررلم
٧١%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيورالتطواكبةم.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبجیعشــت.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣







:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرتمجاال
ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
رالمقر

علىالبالطشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

یفتوصمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

رراستاذ المقنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التربیةأصولالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     مدةالمعتالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٥

ینذاللالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٤

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٤
٠

١٨٢٧



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

والمجتمع.ة التربی

التربیة والثقافة.

التربیة والتغیر االجتماعي.

التنشئة االجتماعیة والتربیة.

التربیة والضبط االجتماعي.

ما یستجد من موضوعات

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(











٣

تعلم تعاوني
للمجموعات الكبیرة

)Cooperative

Learning.(

٤
Brainعصف ذهني (

Storming.(

أعمال سنةالطالبتقویمطریقة-

تحضیر محاضرات.-
عمل أبحاث وتكلیفات.-

امتحانات شفویة وتحریریة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٧٢%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
لیةبالكالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣













االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفوزیعت.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالىفبالطالانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
مقررالستدری

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

قرراستاذ الماثناء التدریس



عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقرراسىالدرنھایة العام 

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
اإلحصاء التربويالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     معتمدةالالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٥

للذیناالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٤

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٤
٠

١٢٢٨



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

.اإلحصاء وأهمیتها واستخداماتها في البحث التربوية ماهی١

.مقاییس النزعة المركزیة٢

.مقاییس التشتت٣

.معامل االرتباط٤

.شروط بناء الفرض اإلحصائيأنواع المتغیرات والمقاییس و ٥

وأنواعها.العینات ٦

.برامج الحاسب المستخدمة في االحصاءأمثلة ل٧

.اتما یستجد من موضوع٨

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
التعلمو 

االسلوبم

محاضرات ١
)Lectures(.









٢
مناقشة 

)Discussion.(

تعلم تعاونى٣

الطالبتقویمطریقة-
أعمال سنة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةافرةو تمالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٧٢%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفقشــــــهمنا.٣
االولى



















مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررصیفتو توزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابلاعمابفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
رالمقرتدریس

ةمن اتاقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذویرتط یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى



استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

اذ المقرراستنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التوجیه التعلیمي واالرشاد النفسيالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/ حداتالو عدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

رربالمقالملتحقین
٥

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٤

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٤
٠

١٢٢٨



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
النظرىوىالمحتم

١
ماهیة االرشاد النفسي، والفرق بین االرشاد والتوجیه النفسي 

والعلوم المتصلة بهما.

أسس االرشاد النفسي.٢

٣

نظریات التوجیه واالرشاد النفسي:

ـ نظریة التحلیل النفسي لفروید في مجال االرشاد.

ـ النظریة السلوكیة في مجال االرشاد.   

عرفیة في مجال االرشاد.   لمـ النظریة ا

ـ النظریة العقالنیة في مجال االرشاد.   

تكامل نظریات التوجیة واالرشاد النفسي.٤

.ما یستجد من موضوعات٥

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- االسلوبمالتعل







١والتعلم
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣
تعلم تعاوني

)Cooperative

Learning.(

الطالبیمتقو طریقة-
أعمال سنة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیردةمحدو بدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
قررلم

٧٢%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣



















االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورةواكبم.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبجیعتشــ.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفتطویرالتمجاال
ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبیعشجت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس



عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفشھمناق
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

راستاذ المقرنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
تكنولوجیا التربیةالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٥

اللذینبالطالعدد-
االمتحانأدوا

٤

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٤
٠

١٢٢٨



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

مفهوم تكنولوجیا التربیة.–یة تكنولوجیا التربیة هام

الفرق بین تكنولوجیا التربیة وتكنولوجیا التعلیم.

الفرق بین تكنولوجیا التربیة وتكنولوجیا اإلعالم.

تكنولوجیا التربیة من حیث:

األهداف.ـالخصائص ـاألسس 

دور المعلم والمتعلم فى تتكنولوجیا التربیة.

لتكنولوجیا التربویة.اتطور مجال

منظومة تكنولوجیا التربیة.

.ما یستجد من موضوعات

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم







١
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣
تعلم تعاوني

)Cooperative

Learning.(

الطالبتقویمطریقة-
أعمال سنة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:دریستلا

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةةمتوافر متوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٧٢%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنطــــالبالرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣



















االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىلنظرا.٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهتمیــلــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

وت وىیرط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقررالتدریسء اثنا

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس



عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقررىاسبدایة العام الدر

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
طرق تدریس مادة التخصص.الكودىورمزةالمقرراسم-١

تكنولوجیا التعلیم للفئات الخاصةالتخصص-٢

الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررینالملتحق
٥

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٤

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٤
٠

١٢٢٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

كیفیة البحث في مصادر التعلم عن ١
موضوعات المقرر.

مناقشة أبرز المفاھیم والمصطلحات المرتبطة ٢
بطرائق التدریس.

مناقشة أبرز المفاھیم والمصطلحات المرتبطة ٣
بطرائق التدریس.

عرض موضوع المنھج قدیما وحدیثاً ٤
وعناصره.

المنھج.ر عرض ومناقشة موضوع عناص٥

تكملة موضوع عناصر المنھج.٦

عرض موضوع طرائق واستراتیجیات ٧
التدریس الشائعة.

تكملة لموضوع طرائق واستراتیجیات ٨
التدریس الشائعة.

عرض ومناقشة موضوع طرائق ٩
واستراتیجیات التدریس الحدیثة.

تكملة لموضوع طرائق واستراتیجیات ١٠
التدریس الحدیثة.

شة موضوع مداخل التدریس.اقمن١١

مراجعة عامة لما سبق.١٢

تقویم مرحلي.١٣



عرض ومناقشة موضوع أنماط التعلم، ١٤
وخصائص كل نمط.

تكملة موضوع أنماط التعلم، وخصائص كل ١٥
نمط.

عرض موضوع األنشطة التعلیمیة وأھمیتھا، ١٦
وأنواعھا، ومواصفات النشاط الجید.

١٧
نشطة التعلیمیة، االتجاھات ألتكملة موضوع ا

الحدیثة في مجال األنشطة، تقییم أداء المعلم 
لألنشطة.

عرض ومناقشة موضوع مھارات التدریس ١٨
وكیفیة تطبیقھا.

تكملة موضوع مھارات التدریس وكیفیة ١٩
تطبیقھا.

عرض ومناقشة موضوع اإلعداد المھني ٢٠
للمعلم.

ما یستجد من موضوعات.٢١

تدریســــــهتــــــمامــــــل%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- اسلوبامالتعل







١والتعلم
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات 

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

تعلم تشاركي.٥

الطالبتقویمطریقة-
في موضوعات وتقاریر أبحاث 

مرتبطة بالمقرر

وعروض تقدیمیة واختبار الشف

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةةبدرجمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

























لطــالباتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٧٢%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

جعالمراتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
بالطال

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتویرالتطتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م

استاذ المقرراثناء التدریس



الطالب
تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
رةیمتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

قرراستاذ المبدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىفھیاشالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

المقرراستاذنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مشروع تطبیقيالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     مدةالمعتالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٥

ینذاللالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٤

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٤
٠

٤٠٢٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

١
مناقشة الطالب حول –طالب حول مشروع التخرج التوقعات 

أهداف مشروع التخرج.

.مناقشة الطالب في طریقة اختیار مشروع التخرج٢

.تحدید استراتیجیة العمل–تشكیل فریق المشروع ٣

.تحدید موضوع المشروع كل مجموعة–مناقشة المشروعات ٤

٥
جــع رااســناد الم–عمــل دراســة جــدوي لكــل مشــروع علــي حــدة 

.للطالب للقراءة عن المشروع

٦
وضــع –مناقشــة الطــالب فــي الطــرق الالزمــة لبنــاء المشــروع 

.جدول زمني لذلك

.تنفیذ المشروعات وفق الجدول الزمني٧

.متابعة ما تم تنفیذه بشكل دوري٨

.شرح نظري لطریقة بناء وكتابة المشروع وٕاعداد التقریر٩

.لما تم انجازهبمناقشة مفتوحة لعرض الطال١٠

١١
التقییم المبدئي –عرض مبدئي لمخرجات المشروع 

.للمشروعات وتعدیلها

.تسلیم المشروع النهائيـعرض نهائي للمشروع ١٢

وما یستجد من موضوعات١٣

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

١٠٠%



المقرراألساسي
القـــائمینالتـــزاممـــدى-

ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت
المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(

تعلم تعاوني
)Cooperative

Learning.(

٣
Brainعصف ذهني (

Storming.(

الحضـــــــــور واألداء لمناقشـــــــــة الطـــــــــالب الطالبتقویمطریقة-
حــول: أهــداف المــادة، مفهــوم المشــروع، 

تقدیمه، كتابته،..."

تحدید دراسـة جـدوي لكـل مجموعـة علـى 
حدة.

إعـــــداد تقریـــــر أســـــبوعي لمتابعـــــة تنفیـــــذ 
ه.المشروع لتقییم أداء المشروع وكتابت



















التقییم المبدئي للمشروع.

التقییم النهائي للمشروع.

الحضـــــــــور واألداء لمناقشـــــــــة الطـــــــــالب 
حــول: أهــداف المــادة، مفهــوم المشــروع، 

تقدیمه، كتابته،..."

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٧٢%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
لیةبالكالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤















مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفوزیعت.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالىفبالطالانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
مقررالستدری

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

قرراستاذ الماثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقرراسىالدرنھایة العام 

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



بالكلیة



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مصادر المعلوماتالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     معتمدةالالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٥

للذیناالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٤

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٤
٠

١٢٢٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

تطورها.ومراحلالمعلومات،مصادرممفهو ١

تصنیف مصادر المعلومات (التقلیدیة، واإللكترونیة)٢

أشكال مصادر المعلومات-أهمیة مصادر المعلومات ٣

٤
طــرق الحصــول علــى مصــادر -مفهــوم إدارة مصــادر المعلومــات 

المعلومات

٥
المتخصصــــة فــــي العلــــوم و مصــــادر المعلومــــات المرجعیــــة العامــــة 

المصـــــادر الســـــمعیة والبصـــــریة و والتقنیـــــة ماعیـــــة واإلنســـــانیةجتاال
والوسائط المتعددة

٦
االنترنــت ومحركـــات -المكتبــة  اإللكترونیــة كمصــدر للمعلومــات 

البحث كمصدر للمعلومات

طرق تنمیة مصادر المعلومات-طرق إدارة مصادر المعلومات٧

لوماتیةمعالتعاون والتكتالت ال-تقییم مصادر المعلومات ٨

.ما یستجد من موضوعات٩

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

٨٥> ٨٤-٦٠٦٠< تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-







االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
المقررلموضوعات

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(

تكلیفات٣

الطالبتقویمطریقة-
أعمال سنة

تطبیقياختبار 

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

ةاصــــــالخالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
یمیـةوتنظاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٧٢%





















تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهرقـــــر المتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

نمـــــــتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكرربالالطغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقررلدراسىابدایة العام

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت

استاذ المقرراثناء التدریس



بانتظام
راجعةتغذیةتقدیم

صحیحتخاللمن
االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء

فىررمقال
االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
باللغة اإلنجلیزیة٢مقرر فى التخصصالكودىورمزةالمقرراسم-١

تكنولوجیا التعلیم للفئات الخاصةالتخصص-٢

ة دبلوم خاصالثانیالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٣(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
طالبالعدد-

بالمقررالملتحقین
٥

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٤

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٤
٠

٣٠٢٠



علیها
: المقررتدریس-٢
ىالتــــــــالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
الموضوعم

١

adaptive learning

Introduction  What Knewton means by
‘adaptive learning’- Theories & approaches
behind Knewton recommendations - Why the
Knewton Adaptive Learning PlatformTM is so
effective - Big data & adaptive infrastructure -
Knewton Adaptive Learning in the classroom
- How Knewton Adaptive Learning engages
students - How Knewton Adaptive Learning
empowers teachers

٢

1 Introduc on - Visualization Pipeline-
Information Structure - Overview Strategies -
Navigation Strategies - Interaction Strategies

٣

 1History
o 1.1Precursors
o 1.2Early approaches
o 1.3cMOOCs and xMOOCs

 2Emergence of MOOC providers
o 2.1Notable providers
o 2.2Emergence of innovative

courses
 3Student experience and pedagogy

o 3.1Students served
o 3.2Educator experience
o 3.3Completion rates
o 3.4Instructional design

 4Industry
o 4.1Fee opportunities

 5Challenges and criticisms

٤

INTRODUCTION- What types of
learning problems does assistive
technology address؟

- What kinds of assistive technology
tools are available؟



٥

What Is Flipped Learning? -. How does it

work?-. Who’s doing it?-. Why is it
significant?-. What are the downsides?-.
Where is it going?  -What are the implications
for teaching and learning?

٦

INTRODUCTION -what's "AUGMENT

REALITY"- HOW TO "AUGMENT REALITY"-
Augment the user- Augment the object-
Augment the environment INTERACTIVE
PAPER

٧
Introduction- What: Definitions and Uses-
How: Goals and Techniques  -Why Bother:
Risks and Benefits -

٨

What's Involved in an Instructional
Design Certification Program7-؟

Tips for Choosing the Right
Instructional Design Certificate

Program .

- COURSE DESCRIPTION

LEARNING OUTCOMES

ما یستجد من موضوعات٩

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥





المقرر
تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-

االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
المقررلموضوعات

 >٨٥>٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات ( 

Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣
تعلم تعاوني

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

الطالبتقویمطریقة-
أعمال سنة

تكلیفات

تحریرىاختبار 

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:ریسالتد

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةوافرةمتمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

























وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٧٢%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنبطــــالالرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىظرلنا. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــننفیــذهتیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

و وىیرتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى



طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقررتدریسالاثناء 

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقررىبدایة العام الدراس

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
)١(مقررفى التخصصالكودىورمزةالمقرراسم-١

تكنولوجیا التعلیم للفئات الخاصةالتخصص-٢

الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

لمقررباالملتحقین
٥

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٤

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٤
٠

٣٣٢٢



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
والتطبیقىتوى النظرىمحالم

المستودعات الرقمیة١

الطاولة التفاعلیة٢

الرسومات المعلوماتیة٣

التعلم المدمج٤

الثقافة الرقمیة٥

الخرائط الذھنیة٦

الحوسبة السحابیة٧

الھندسة االجتماعیة٨

بیئات التعلم االفتراضیة٩

ما یستجد من موضوعات١٠

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىنمــــــــــــــــــــ

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- االسلوبمالتعل







١والتعلم
حاضرات ( م

Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣
تعلم تعاوني

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

الطالبتقویمطریقة-
اعمال سنة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.مبیوترلكبا

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٧٢%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىیمهوتســـــلالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢





















بالكلیةالجودة
المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣

االولى
مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
تطــــــــویرالتمقترحــــــــا

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنكررالمتالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

اذ المقرراستبدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

ءالداا

استاذ المقرراثناء التدریس



عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةاضرةالمح

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التطبیقات الحدیثة لتكنولوجیا التعلیمالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
ماجستیرالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) + (نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٢

اللذینطالبلاعدد-
االمتحانأدوا

٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١
١

١٥٣٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

ماھیة المستحدثات التكنولوجیة.١

المبررات التي دعت إلي ظھور المستحدثات ٢
التكنولوجیة.

ممیزات استخدام المستحدثات التكنولوجیة.٣

خطـوات ومبادئ تصمیم المستحدثات ٤
التكنولوجیة.

طرق توظیف المستحدثات التكنولوجیة وتقییم ٥
الجدوي منھا.

التكنولوجیة في اتمتطلبات توظیف المستحدث٦
التعلیم.

مراحل تطبیق المستحدثات التكنولوجیة في ٧
التعلیم ومعوقات توظیفھا.

مھارات التعامل مع المستحدثات التكنولوجیة.٨

أمثلة ونماذج لبعض المستحدثات التكنولوجیة.٩

ما یستجد من موضوعات١٠

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥





تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
اقشة والحوار منال

المنظم المتفاعل 
)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات الكبیرة

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

٥

ي ا ان العمل لبی
)Practical

Demonstration
.(

الطالبتقویمطریقة-
بحث علمينظري

اختبار تحریريسنةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.بالكمبیوتر
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-



















متوافرةغیرودةدمحبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................

........................................................
البالطــتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٦٧%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطوراكبةمو .٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبیعتشــج.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣







:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرجاالتم

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
مقررال

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

راستاذ المقربدایة العام الدراسى

توصیفناقشھم
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

لمقرراستاذ انھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مجاالت تكنولوجیا التعلیم.الكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
ماجستیرالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) + (نظري) ٤(     معتمدةالالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٢

ناللذیالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١
١

٣٥٣٢



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرى والتطبیقىم

جاالت التصمیم التعلیمى:م١

التحلیل.-

مجاالت التصمیم التعلیمى:٢

التصمیم.-

مجاالت التصمیم التعلیمى:٣

اإلنتاج.-

مجاالت التصمیم التعلیمى:٤

التقویم.-

مجاالت التصمیم التعلیمى:٥

االستخدام.-
نموذج الجزار للتصمیم التعلیمي.٦

٧

تحلیل الرسائل العلمیة:

–المستقل و المتغیر التابع ریتحدید المتغ
العینة.

ما یستجد من موضوعات٨

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠







المقررلموضوعات
ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل

والتعلم
االسلوبم

١
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات الكبیرة

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

الطالبتقویمطریقة-
تقییمياختبارريظن

اختبار تحریريسنةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةوافرةمتمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمتیجــةن-٥
لمقرر

٦٧%























تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .

اقتراح زیادة مقررات فى مجال الحاسب االلى

عمل دورات تدریبیة .

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

١.
٢.
٣.

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

سابقالالعامفي

١.
٢.
٣.

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

١.
٢.
٣.

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقرویتط
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرریساثناء التدر

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى



استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررایة العام الدراسىنھ

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
الحاسب اآللىالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
دكتوراهالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ٢+ ( نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

١-
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
١

اللذینالطالبعدد-
تحاناالمأدوا

١

راسبناجحعدداالمتحانةیجنت-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١
٠

٥٠٢٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرى والتطبیقىم

١
ى العملیة أھمیتھ ف–كمبیوتر مقدمة عن ال

مبررات ودواعى استخدام الكمبیوتر - التعلیمیة
فى العملیة التعلیمیة.

مھارات القرن الحادى والعشرین٢

٣
:٢تقنیات الویب

Rss-الویكى- المدونات

٤
:٢تقنیات الویب

یوتیوب-تویتر–الفیس بوك 

٥
توظیف تقنیات الویب فى تكنولوجیا التعلیم.

یة  لتقنیات الویبت التعلیمالستخداماا

٦

االختبارات : مفھومھا وأنواعھا.

أنواع االختبارات الموضوعیة.

٧
االختبارات اإللكترونیة.

أنواع االختبارات اإللكترونیة

٨
ممیزات االختبارات اإللكترونیة.

القیمة التربویة لالختبارات اإللكترونیة.

Quiz Creatorبرنامج ٩

عاتمن موضوما یستجد١٠

%١٠٠تدریســــــهتــــــملمــــــا%-



المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن
المقرراألساسي

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات ( 

Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات 

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

الطالبتقویمطریقة-
اختبار تقییمىنظري

اختبار تحریريسنةعمالأ
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،



















متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةةمتوافر رةمتوافالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمتیجــةن-٥

لمقرر
٧٨%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)دتوجإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معناتمتحاواالالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام









مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمعامللررللمقالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

قرراستاذ الماثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقررسىالدرابدایة العام 

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررلدراسىعام انھایة ال



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
تقنیات الویبالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
دكتوراهالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) + (نظري) ٤(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
١

اللذینالطالبعدد-
نااالمتحأدوا

١

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١
٠

٦٠١٨



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

مفھوم الویب ١

ن مفھوم الویب واإلنترنتبیالفرق ٢

٣
ب  الفرق بین تقنیات الویب وخدمات الوی

مواقع الویب

٤
ا،  ائص، المزای ب (الخص ال الوی أجی

المكونات)

٥
ب  ة ( وی ب المختلف الفرق بین أجیال الوی

)3.0، ویب 2.0، ویب 1.0

٦

الفرق بین تقنیات/ أدوات الویب المختلفة 
ویكي، ، (البرید  اإللكتروني، المنتدیات ال

ب  دونات، الوی ة، الم بكات االجتماعی الش
الداللي، ...)

أھم تطبیقات الویب في التعلیم ٧

٨
ة  زات، قائم ب (المی ات الوی تطبیق
ة،  ب العربی ات الوی ات، تطبیق التطبیق

مستقبل تطبیقات الویب)

٩
دة  ب المفی ات الوی ل أدوات وتطبیق أفض

في مجال التعلیم 

تعاما یستجد من موضو١٠

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

١٠٠%



المقرراألساسي
القـــائمینالتـــزاممـــدى-

ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت
المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
التعلمو 

االسلوبم

١
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات 

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

عروض تقدیمیة

الطالبتقویمطریقة-
بحث علمينظري

اختبار تحریريةسنأعمال
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــاتالمتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣























.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،:التدریس
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمتیجــةن-٥

لمقرر
٧٨%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعحدیثت.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معتاناواالمتحالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام









مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمملعالللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمویرتط
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرراسىبدایة العام الدر

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررراسىالدنھایة العام 



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
اللغة العربیة وأدابهاالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٢(       المعتمدةالساعات/ تالوحداعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
طالب١٢

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٦
٤

٢٨٣٧



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

تقدیم المعرفة الخاصة باللغة العربیة 

تقدیم تعریف بالتراث والثقافة العربیة 

التعبیر والعالمات الترقیمیة 

كتابة الفقرة 

كتابة المقال 

رسم الهمزة في أول الكلمة وآخرها 

صفات األلفاظ واختیارها واستعمالها 

الدراسة العلمیة لألدب العربي 

ة لخطابافن

دراسة األسالیب 

دراسة المؤكدات 

دراسة العدد 

همزة القطع والوصل

ما یستجد من موضوعات



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

الذاتيالتعلیم نظریةمحاضرات
التعلیم المباشرالحوار ومناقشة

شفويار تحریرياختبالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-





















متوافرةغیرمحدودةبدرجةةمتوافر متوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................

........................................................
بالطــالتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٧٤%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعثتحدی.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

عمواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبشــجیعت.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣







:لقادماللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرتمجاال
ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
رالمقر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

تاذ المقرراسبدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

رراستاذ المقىنھایة العام الدراس



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
علم النفس التعلیميالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٢(       المعتمدةالساعات/الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
طالب١٢

اللذینالطالبددع-
االمتحانأدوا

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٦
٤

٢٨٣٧



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

نظرىالىحتوالمأوال

التعلم: معناه وشروطه والفرق بینه وبین التربیة والتعلیم.

.لنظریات التعلم في جمیع المدارسمقدمة

سكنر) وتطبیقاتها في المجال ،جاثريظریات التعلم السلوكیة (ثورندیك،ن
التعلیمي.

مي.تولمان) وتطبیقاتها في المجال التعلیریات التعلم المعرفیة (الجشطالت،نظ

ریات التعلم االجتماعیة (باندورا) وتطبیقاتها في المجال التعلیمي.نظ

.نظریات التعلم البنائیة (بیاجیة) وتطبیقاتها في المجال التعلیمي

برونر) وتطبیقاتها في المجال التعلیمي.نظریات التعلم الحدیثة (جانییه،

.انتقال أثر التعلم

.ما یستجد من موضوعات

العلميالمحتوى



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

المناظرةنظریةمحاضرات
تعلم تعاونيمناقشة ال







 





شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

تاحـــــــةالمنـــــــاتاإلمكا-٣
:التدریس

.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٧٤%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةةالمحاضر 

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررلنهائیةاالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢













الطالب
التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣

بانتظام
مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩

يهــــمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ة الفمر روق اع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

رراستاذ المقاثناء التدریس

راجعةتغذیةدیمتق
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

تبیاناسوزیعت
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر فى تطبیقات مادة التخصصالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٢(       المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

لمقررباالملتحقین
طالب١٢

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٦
٤

٢٨٣٧



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىلمحتوىاأوال

مناقشـــة الطـــالب حـــول أهـــداف مشـــروع –توقعـــات الطـــالب حـــول مشـــروع التخـــرج 
التخرج.

.مناقشة الطالب في طریقة اختیار مشروع التخرج

.تحدید استراتیجیة العمل–تشكیل فریق المشروع 

.تحدید موضوع المشروع كل مجموعة–مناقشة المشروعات 

اســناد المراجــع للطــالب للقــراءة عــن –حــدة وع علــي عمــل دراســة جــدوي لكــل مشــر 
.المشروع

.وضع جدول زمني لذلك–مناقشة الطالب في الطرق الالزمة لبناء المشروع 

.تنفیذ المشروعات وفق الجدول الزمني

.متابعة ما تم تنفیذه بشكل دوري

.شرح نظري لطریقة بناء وكتابة المشروع وٕاعداد التقریر

.لطالب لما تم انجازهلعرض امناقشة مفتوحة

.التقییم المبدئي للمشروعات وتعدیلها–عرض مبدئي لمخرجات المشروع 

.تسلیم المشروع النهائيـعرض نهائي للمشروع 

وما یستجد من موضوعات

%١٠٠تدریســــــهتــــــملمــــــا%-



المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن
المقرراألساسي

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

االمتحـانتغطیـةمدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عصف ذهنينظریةمحاضرات
ني تعاو لمتعمناقشة

شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

، معامل كمبیوتر.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٧٤%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

























المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
الولىا

الحظاتم-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
ولىاال

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

اتواال عمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس



عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
بالطالعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىلیمھوتس

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
٢مقرر  فى التخصص الكودىورمزةالمقرراسم-١

تكنولوجیا التعلیم للفئات الخاصةالتخصص-٢

اصـ دبلوم خاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٣(      المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررقینالملتح
طالب١٢

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

١٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٦
٤

٢٨٣٧



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

١

الحاسب اآللى :

نشأة الحاسب اآللى.-
مكونات الحاسب اآللى.-
أنظمة الحاسب اآللى.-

مجاالت تكنولوجیا التعلیم:٢

التصمیم.-

مجاالت تكنولوجیا التعلیم:٣

.اإلنتاج-

مجاالت تكنولوجیا التعلیم:٤

.االستخدام-

مجاالت تكنولوجیا التعلیم:٥

.اإلدارة-

ت تكنولوجیا التعلیم:مجاال٦

.التقویم-

٧
استخدام الحاسب فى المجاالت المختلفة: 

الحیاة والتسوق.–إدارة –تعلیم 

ما یستجد من موضوعات٨

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

٨٥> ٨٤-٦٠٦٠< تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-







االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
المقررلموضوعات

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

) .Lecturesمحاضرات ( 

).Discussionمناقشة (

Cooperative(للمجموعات الكبیرةتعلم تعاوني
Learning.(

).Brain Stormingعصف ذھني (

شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

.،معامل الكمبیوترعرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٧٤%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة





















لمحاضــــــرةافــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
ولىاال

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

محاضرةالفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
لىاالو 

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتمبكرةالالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةالوض دراس

اتواالم عتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس



عالمقررتنفیذتطویر یتوزی فتوص
الطالبىعلالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

لمقرراتقریرملء
وحدةالىمھوتسلی
الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر فى التخصص باللغة اإلنجلیزیةالكودىورمزةالمقرراسم-١

تكنولوجیا التعلیم للفئات الخاصةالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصألولىاالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٣(      المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبدعد-

بالمقررالملتحقین
طالب١٢

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

١٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٦
٤

٢٨٣٧



علیها
: المقررتدریس-٢
لتــــــــىاضــــــــوعاتمو ال-

تدریسهاتم
المحتوى النظرى والتطبیقىم

١
مقدمة فى توظیف البرامج المختلفة فى 

التخصص " باللغة اإلنجلیزیة".

.Adobe InDesignبرنامج  -٢

.Adobe photpshopبرنامج -٣

.Manga studioبرنامج -٤

قراءة ودراسة مقاالت متنوعة فى مجال ٥
تكنولوجیا التعلیم.

ى مختلف فروع التخصص باللغة قراءات ف٦
اإلنجلیزیة.

التدریب على مھارات االستماع فى مجال ٧
التخصص باللغة اإلنجلیزیة.

التدریب على مھارات التعامل مع واجھات ٨
البرامج المختلفة باللغةاإلنجلیزیة. 

٩

التدریب على اللھجة األمریكیة فى الجزء 
ا التساع السماعى فى مجال التخصص نظر

نطاق الثقافة األمریكیة فى مجال تكنولوجیا 
التعلیم.

التدریب على قراءة وترجمة مقاالت فى كافة ١٠
فروع التخصص باللغة اإلنجلیزیة.

التعرف عل جدید المصطلحات فى مجال ١١
تكنولوجیا التعلیم باللغة اإلنجلیزیة.

ما یستجد من موضوعات.١٢

%١٠٠تدریســــــهتــــــملمــــــا%-



محتــــــــــــــــــــوىلامــــــــــــــــــــن
المقررساسياأل

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

) .Lecturesمحاضرات ( 

).Discussionناقشة (م

Cooperative(للمجموعات الكبیرةتعلم تعاوني
Learning.(

).Brain Stormingعصف ذھني (

شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

.،معامل الكمبیوترعرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

فرةمتواغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

























الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٧٤%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
ةاالخیر اضرةالمح

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررئیةالنهاالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيامــــ( مقترحــــات

)ابواألسب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ة  روق مراع الف
دیةالفر

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م

استاذ المقرراثناء التدریس



الطالب
تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةةتغذیتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالباءرض

فىالمقرر
االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر فى تطبیقات مادة التخصصالكودىورمزةالمقرراسم-١

تكنولوجیا التعلیم للفئات الخاصةالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٣(      المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
البالطعدد-

بالمقررالملتحقین
طالب١٢

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

١٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٦
٤



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىاتالموضــــــــوع-

تدریسهامت
الموضوعم

١

الثقافة : 

معاییر الثقافة –تعریفات الثقافة الرقمیة 
اتجاھات –أبعاد الثقافة الرقمیة –الرقمیة 

مھارات ذوى الثقافة الرقمیة –الثقافة الرقمیة 
.

٢

الثقافة :

–نموذج الثقافة الرقمیة –فوائد القافة الرقمیة 
ل لنثر الثقافة مثا–لیم الثقافة الرقمیة فى التع

الرقمیة.

٣
التعلیم –تعریف أنماط التعلم –تعریف النمط 

محكات –خصائص النمط التعلیمى –والتعلم 
النمط التعلیمیى الجید

نماذج تفسیر التعلیم –تصنیفات أنماط التعلم ٤
تأثیر أنماط التعلم على العملیة التعلیمیة .–

٥

مبتكر –ة الذھنیةالخریط–تعریف الخریطة 
الفرضیة التى تقوم علیھا –الخریطة الذھنیة 
فوائد استخدام الخرائط –خرائط المفھوم 

الذھنیة حسب تونى بوزان 

٦

مكونات –فوائد استخدام الخرائط الذھنیة 
خطوات رسم خریطة –الحرائط الذھنیة 

ممیزات الخرائط الذھنیة اإللكترونیة –ذھنیة 
اإللكترونیة ط الذھنیةخصاائص الخرائ–

٧
الفوائد التربویة –استخدامات الخرائط الذھنیة 

انتبھ ألمور قبل رسم –للخریطة الذھنیة 
تطبیقات الخرائط الذھنیة –الخریطة الذھنیة 

البرامج المستخدمة فى إنتاج الخرائط –



الذھنیة 

٨

أنواع –مفھوم القصة الرقمیة –مفھوم القصة 
استخدام القصة أھمیة –القصص الر قمیة

–محكات اختیار القصة –كمصدر للتعلم 
كیفیة كتابة القصة –عناصر بناء القصة 

أسس إنتاج القصة الرقمیة .–الرقمیة 

٩

–القصص الرقمیة كأداة تعلیمیة فعالة 
العوامل التى تساھم فى نجاح القصة الرقمیة 

–القصة الرقمیة وتنمیة ثقافات الطالب –
مراحل إنتاج –صة الرقمیة إنتاج القأدوات 

مواقع نشر القصة –وتطویر القصة الرقمیة 
الرقمیة.

ما یستجد من موضوعات١٠

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

یـــــــــــــــــــــةتغطمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

) .Lecturesمحاضرات ( 

).Discussionمناقشة (

Cooperative(للمجموعات الكبیرةتعلم تعاوني
Learning.(













).Brain Stormingعصف ذھني (

شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

.،معامل الكمبیوترعرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةمعینةالسائلالو 

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٧٤%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
خارجیینالراجعینالم

)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤















مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةابطوضو قیاتاخالمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرطةخ-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقررتدریساثناء ال

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةالمحف اض
لىاألو

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



الكلیةب



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
١مقرر في التخصص الكودىورمزةالمقرراسم-١

تكنولوجیا التعلیم للفئات الخاصةالتخصص-٢

صـ دبلوم خااألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٣(      المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررینالملتحق
طالب١٢

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

١٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٦
٤

٢٨٣٧



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

١

المستحدثات التكنولوجیة:

.ماھیة المستحدثات التكنولوجیة-
الخصائص الظاھریة للمستحدثات -

.التكنولوجیة
النص اإللكترونى.٢

الكتاب اإللكترونى.٣

الویكى.٤

المدونات.٥

تطبیقات جوجل التعلیمیة.٦

الحوسبة السحابیة.٧

عاتما یستجد من موضو٨

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

) .Lecturesمحاضرات ( 

).Discussionمناقشة (











Cooperative(للمجموعات الكبیرةتعلم تعاوني
Learning.(

).Brain Stormingعصف ذھني (

شفوياختبار تحریريالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةتاإلمكانـــــــا-٣
:التدریس

.،معامل الكمبیوترعرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٧٤%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنطــــالبالرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
اراالعتبفيالطالباراءاخذ.٣

















للمقررالنهائیةالنتیجةإلىلنظرا. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
یذالتنفعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

و وىیرتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقررالتدریساثناء 

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقررىالدراسبدایة العام



استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
اللغة العربیة وأدابهاالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢

ـ دبلوم خاصاألولىالفرقة المستوى/ الفرقة-٣

عملي+ (         ) نظري) ٢(       المعتمدةالساعات/ تالوحداعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
طالب١٢

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

١٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٦
٤

٢٨٣٧



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

تقدیم المعرفة الخاصة باللغة العربیة 

تقدیم تعریف بالتراث والثقافة العربیة 

التعبیر والعالمات الترقیمیة 

كتابة الفقرة 

كتابة المقال 

رسم الهمزة في أول الكلمة وآخرها 

صفات األلفاظ واختیارها واستعمالها 

الدراسة العلمیة لألدب العربي 

ة فن الخطاب

دراسة األسالیب 

دراسة المؤكدات 

دراسة العدد 

همزة القطع والوصل

ما یستجد من موضوعات



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

العصف الذهنينظریةمحاضرات
تعلم تعاونيمناقشة ال

شفوييتحریر اختبارالطالبتقویمطریقة-

أعمال سنةفصلیةأعمال

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-





















متوافرةغیردودةحمبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٧٤%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيورالتطمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبشــجیعت.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣







:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرتمجاال
ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
رالمقر

علىالبالطشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

یفتوصمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

رراستاذ المقنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التربیةأصولالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     مدةالمعتالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٣

ینذاللالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٣

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٣
٠

٤٠٣٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

والمجتمع.ة التربی

التربیة والثقافة.

التربیة والتغیر االجتماعي.

التنشئة االجتماعیة والتربیة.

التربیة والضبط االجتماعي.

ما یستجد من موضوعات

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(











٣

تعلم تعاوني
للمجموعات الكبیرة

)Cooperative

Learning.(

٤
Brainعصف ذهني (

Storming.(

أعمال سنةالطالبتقویمطریقة-

تحضیر محاضرات.-
عمل أبحاث وتكلیفات.-

امتحانات شفویة وتحریریة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٨٥%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
لیةبالكالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣













االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفوزیعت.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالىفبالطالانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
مقررالستدری

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

قرراستاذ الماثناء التدریس



عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقرراسىالدرنھایة العام 

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
اإلحصاء التربويالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     معتمدةالالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٣

للذیناالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٣

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٣
٠

٤٠٢٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

.اإلحصاء وأهمیتها واستخداماتها في البحث التربوية ماهی١

.مقاییس النزعة المركزیة٢

.مقاییس التشتت٣

.معامل االرتباط٤

.شروط بناء الفرض اإلحصائيأنواع المتغیرات والمقاییس و ٥

وأنواعها.العینات ٦

.برامج الحاسب المستخدمة في االحصاءأمثلة ل٧

.اتما یستجد من موضوع٨

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
التعلمو 

االسلوبم

محاضرات ١
)Lectures(.









٢
مناقشة 

)Discussion.(

تعلم تعاونى٣

الطالبتقویمطریقة-
أعمال سنة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةافرةو تمالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٨٥%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفقشــــــهمنا.٣
االولى



















مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررصیفتو توزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابلاعمابفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
رالمقرتدریس

ةمن اتاقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذویرتط یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى



استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

اذ المقرراستنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التوجیه التعلیمي واالرشاد النفسيالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/ حداتالو عدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

رربالمقالملتحقین
٣

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٣

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٣
٠

٤٠٢٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
النظرىوىالمحتم

١
ماهیة االرشاد النفسي، والفرق بین االرشاد والتوجیه النفسي 

والعلوم المتصلة بهما.

أسس االرشاد النفسي.٢

٣

نظریات التوجیه واالرشاد النفسي:

ـ نظریة التحلیل النفسي لفروید في مجال االرشاد.

ـ النظریة السلوكیة في مجال االرشاد.   

عرفیة في مجال االرشاد.   لمـ النظریة ا

ـ النظریة العقالنیة في مجال االرشاد.   

تكامل نظریات التوجیة واالرشاد النفسي.٤

.ما یستجد من موضوعات٥

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- االسلوبمالتعل







١والتعلم
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣
تعلم تعاوني

)Cooperative

Learning.(

الطالبیمتقو طریقة-
أعمال سنة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیردةمحدو بدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
قررلم

٨٥%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣



















االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورةواكبم.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبجیعتشــ.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفتطویرالتمجاال
ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبیعشجت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس



عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفشھمناق
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

راستاذ المقرنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
تكنولوجیا التربیةالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٣

اللذینبالطالعدد-
االمتحانأدوا

٣

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٣
٠

٤٠٢٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

مفهوم تكنولوجیا التربیة.–یة تكنولوجیا التربیة هام

الفرق بین تكنولوجیا التربیة وتكنولوجیا التعلیم.

الفرق بین تكنولوجیا التربیة وتكنولوجیا اإلعالم.

تكنولوجیا التربیة من حیث:

األهداف.ـالخصائص ـاألسس 

دور المعلم والمتعلم فى تتكنولوجیا التربیة.

لتكنولوجیا التربویة.اتطور مجال

منظومة تكنولوجیا التربیة.

.ما یستجد من موضوعات

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم







١
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣
تعلم تعاوني

)Cooperative

Learning.(

الطالبتقویمطریقة-
أعمال سنة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:دریستلا

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةةمتوافر متوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٨٥%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنطــــالبالرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣



















االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىلنظرا.٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهتمیــلــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

وت وىیرط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقررالتدریسء اثنا

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس



عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقررىاسبدایة العام الدر

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
طرق تدریس مادة التخصص.الكودىورمزةالمقرراسم-١

تكنولوجیا التعلیم للفئات الخاصةالتخصص-٢

الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررینالملتحق
٣

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٣

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٣
٠

٤٠٢٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

كیفیة البحث في مصادر التعلم عن ١
موضوعات المقرر.

مناقشة أبرز المفاھیم والمصطلحات المرتبطة ٢
بطرائق التدریس.

مناقشة أبرز المفاھیم والمصطلحات المرتبطة ٣
بطرائق التدریس.

عرض موضوع المنھج قدیما وحدیثاً ٤
وعناصره.

المنھج.ر عرض ومناقشة موضوع عناص٥

تكملة موضوع عناصر المنھج.٦

عرض موضوع طرائق واستراتیجیات ٧
التدریس الشائعة.

تكملة لموضوع طرائق واستراتیجیات ٨
التدریس الشائعة.

عرض ومناقشة موضوع طرائق ٩
واستراتیجیات التدریس الحدیثة.

تكملة لموضوع طرائق واستراتیجیات ١٠
التدریس الحدیثة.

شة موضوع مداخل التدریس.اقمن١١

مراجعة عامة لما سبق.١٢

تقویم مرحلي.١٣



عرض ومناقشة موضوع أنماط التعلم، ١٤
وخصائص كل نمط.

تكملة موضوع أنماط التعلم، وخصائص كل ١٥
نمط.

عرض موضوع األنشطة التعلیمیة وأھمیتھا، ١٦
وأنواعھا، ومواصفات النشاط الجید.

١٧
نشطة التعلیمیة، االتجاھات ألتكملة موضوع ا

الحدیثة في مجال األنشطة، تقییم أداء المعلم 
لألنشطة.

عرض ومناقشة موضوع مھارات التدریس ١٨
وكیفیة تطبیقھا.

تكملة موضوع مھارات التدریس وكیفیة ١٩
تطبیقھا.

عرض ومناقشة موضوع اإلعداد المھني ٢٠
للمعلم.

ما یستجد من موضوعات.٢١

تدریســــــهتــــــمامــــــل%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- اسلوبامالتعل







١والتعلم
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات 

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

تعلم تشاركي.٥

الطالبتقویمطریقة-
في موضوعات وتقاریر أبحاث 

مرتبطة بالمقرر

وعروض تقدیمیة واختبار الشف

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةةبدرجمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

























لطــالباتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٨٥%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

جعالمراتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
بالطال

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتویرالتطتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م

استاذ المقرراثناء التدریس



الطالب
تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
رةیمتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

قرراستاذ المبدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىفھیاشالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

المقرراستاذنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مشروع تطبیقيالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     مدةالمعتالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٣

ینذاللالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٣

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٣
٠

٤٠٢٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

١
مناقشة الطالب حول –طالب حول مشروع التخرج التوقعات 

أهداف مشروع التخرج.

.مناقشة الطالب في طریقة اختیار مشروع التخرج٢

.تحدید استراتیجیة العمل–تشكیل فریق المشروع ٣

.تحدید موضوع المشروع كل مجموعة–مناقشة المشروعات ٤

٥
جــع رااســناد الم–عمــل دراســة جــدوي لكــل مشــروع علــي حــدة 

.للطالب للقراءة عن المشروع

٦
وضــع –مناقشــة الطــالب فــي الطــرق الالزمــة لبنــاء المشــروع 

.جدول زمني لذلك

.تنفیذ المشروعات وفق الجدول الزمني٧

.متابعة ما تم تنفیذه بشكل دوري٨

.شرح نظري لطریقة بناء وكتابة المشروع وٕاعداد التقریر٩

.لما تم انجازهبمناقشة مفتوحة لعرض الطال١٠

١١
التقییم المبدئي –عرض مبدئي لمخرجات المشروع 

.للمشروعات وتعدیلها

.تسلیم المشروع النهائيـعرض نهائي للمشروع ١٢

وما یستجد من موضوعات١٣

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

١٠٠%



المقرراألساسي
القـــائمینالتـــزاممـــدى-

ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت
المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(

تعلم تعاوني
)Cooperative

Learning.(

٣
Brainعصف ذهني (

Storming.(

الحضـــــــــور واألداء لمناقشـــــــــة الطـــــــــالب الطالبتقویمطریقة-
حــول: أهــداف المــادة، مفهــوم المشــروع، 

تقدیمه، كتابته،..."

تحدید دراسـة جـدوي لكـل مجموعـة علـى 
حدة.

إعـــــداد تقریـــــر أســـــبوعي لمتابعـــــة تنفیـــــذ 
ه.المشروع لتقییم أداء المشروع وكتابت



















التقییم المبدئي للمشروع.

التقییم النهائي للمشروع.

الحضـــــــــور واألداء لمناقشـــــــــة الطـــــــــالب 
حــول: أهــداف المــادة، مفهــوم المشــروع، 

تقدیمه، كتابته،..."

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٨٥%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
لیةبالكالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤















مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفوزیعت.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالىفبالطالانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
مقررالستدری

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

قرراستاذ الماثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقرراسىالدرنھایة العام 

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



بالكلیة



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مصادر المعلوماتالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     معتمدةالالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٣

للذیناالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٣

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٣
٠

٤٠٢٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

تطورها.ومراحلالمعلومات،مصادرممفهو ١

تصنیف مصادر المعلومات (التقلیدیة، واإللكترونیة)٢

أشكال مصادر المعلومات-أهمیة مصادر المعلومات ٣

٤
طــرق الحصــول علــى مصــادر -مفهــوم إدارة مصــادر المعلومــات 

المعلومات

٥
المتخصصــــة فــــي العلــــوم و مصــــادر المعلومــــات المرجعیــــة العامــــة 

المصـــــادر الســـــمعیة والبصـــــریة و والتقنیـــــة ماعیـــــة واإلنســـــانیةجتاال
والوسائط المتعددة

٦
االنترنــت ومحركـــات -المكتبــة  اإللكترونیــة كمصــدر للمعلومــات 

البحث كمصدر للمعلومات

طرق تنمیة مصادر المعلومات-طرق إدارة مصادر المعلومات٧

لوماتیةمعالتعاون والتكتالت ال-تقییم مصادر المعلومات ٨

.ما یستجد من موضوعات٩

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

٨٥> ٨٤-٦٠٦٠< تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-







االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
المقررلموضوعات

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات 

)Lectures(.

٢
مناقشة 

)Discussion.(

تكلیفات٣

الطالبتقویمطریقة-
أعمال سنة

تطبیقياختبار 

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

ةاصــــــالخالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
یمیـةوتنظاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٨٥%





















تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهرقـــــر المتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

نمـــــــتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكرربالالطغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقررلدراسىابدایة العام

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت

استاذ المقرراثناء التدریس



بانتظام
راجعةتغذیةتقدیم

صحیحتخاللمن
االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء

فىررمقال
االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
باللغة اإلنجلیزیة٢مقرر فى التخصصالكودىورمزةالمقرراسم-١

تكنولوجیا التعلیم للفئات الخاصةالتخصص-٢

ة دبلوم خاصالثانیالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٣(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
طالبالعدد-

بالمقررالملتحقین
٣

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٣

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٣
٠

٤٠٢٠



علیها
: المقررتدریس-٢
ىالتــــــــالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
الموضوعم

١

adaptive learning

Introduction  What Knewton means by
‘adaptive learning’- Theories & approaches
behind Knewton recommendations - Why the
Knewton Adaptive Learning PlatformTM is so
effective - Big data & adaptive infrastructure -
Knewton Adaptive Learning in the classroom
- How Knewton Adaptive Learning engages
students - How Knewton Adaptive Learning
empowers teachers

٢

1 Introduc on - Visualization Pipeline-
Information Structure - Overview Strategies -
Navigation Strategies - Interaction Strategies

٣

 1History
o 1.1Precursors
o 1.2Early approaches
o 1.3cMOOCs and xMOOCs

 2Emergence of MOOC providers
o 2.1Notable providers
o 2.2Emergence of innovative

courses
 3Student experience and pedagogy

o 3.1Students served
o 3.2Educator experience
o 3.3Completion rates
o 3.4Instructional design

 4Industry
o 4.1Fee opportunities

 5Challenges and criticisms

٤

INTRODUCTION- What types of
learning problems does assistive
technology address؟

- What kinds of assistive technology
tools are available؟



٥

What Is Flipped Learning? -. How does it

work?-. Who’s doing it?-. Why is it
significant?-. What are the downsides?-.
Where is it going?  -What are the implications
for teaching and learning?

٦

INTRODUCTION -what's "AUGMENT

REALITY"- HOW TO "AUGMENT REALITY"-
Augment the user- Augment the object-
Augment the environment INTERACTIVE
PAPER

٧
Introduction- What: Definitions and Uses-
How: Goals and Techniques  -Why Bother:
Risks and Benefits -

٨

What's Involved in an Instructional
Design Certification Program7-؟

Tips for Choosing the Right
Instructional Design Certificate

Program .

- COURSE DESCRIPTION

LEARNING OUTCOMES

ما یستجد من موضوعات٩

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥





المقرر
تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-

االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
المقررلموضوعات

 >٨٥>٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات ( 

Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣
تعلم تعاوني

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

الطالبتقویمطریقة-
أعمال سنة

تكلیفات

تحریرىاختبار 

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:ریسالتد

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.بالكمبیوتر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةوافرةمتمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

























وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٨٥%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنبطــــالالرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىظرلنا. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــننفیــذهتیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

و وىیرتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى



طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقررتدریسالاثناء 

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقررىبدایة العام الدراس

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
)١(مقررفى التخصصالكودىورمزةالمقرراسم-١

تكنولوجیا التعلیم للفئات الخاصةالتخصص-٢

الثانیة دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

لمقررباالملتحقین
٣

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٣

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٣
٠

٤٠٢٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
والتطبیقىتوى النظرىمحالم

المستودعات الرقمیة١

الطاولة التفاعلیة٢

الرسومات المعلوماتیة٣

التعلم المدمج٤

الثقافة الرقمیة٥

الخرائط الذھنیة٦

الحوسبة السحابیة٧

الھندسة االجتماعیة٨

بیئات التعلم االفتراضیة٩

ما یستجد من موضوعات١٠

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىنمــــــــــــــــــــ

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- االسلوبمالتعل







١والتعلم
حاضرات ( م

Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣
تعلم تعاوني

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

الطالبتقویمطریقة-
اعمال سنة

اختبار تحریرى

المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣
:التدریس

الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات
.مبیوترلكبا

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٨٥%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىیمهوتســـــلالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢





















بالكلیةالجودة
المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣

االولى
مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
تطــــــــویرالتمقترحــــــــا

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنكررالمتالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

اذ المقرراستبدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

ءالداا

استاذ المقرراثناء التدریس



عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةاضرةالمح

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التطبیقات الحدیثة لتكنولوجیا التعلیمالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
ماجستیرالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) + (نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٤

اللذینطالبلاعدد-
االمتحانأدوا

٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٢
٠

١٥٣٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

ماھیة المستحدثات التكنولوجیة.١

المبررات التي دعت إلي ظھور المستحدثات ٢
التكنولوجیة.

ممیزات استخدام المستحدثات التكنولوجیة.٣

خطـوات ومبادئ تصمیم المستحدثات ٤
التكنولوجیة.

طرق توظیف المستحدثات التكنولوجیة وتقییم ٥
الجدوي منھا.

التكنولوجیة في اتمتطلبات توظیف المستحدث٦
التعلیم.

مراحل تطبیق المستحدثات التكنولوجیة في ٧
التعلیم ومعوقات توظیفھا.

مھارات التعامل مع المستحدثات التكنولوجیة.٨

أمثلة ونماذج لبعض المستحدثات التكنولوجیة.٩

ما یستجد من موضوعات١٠

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥





تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
اقشة والحوار منال

المنظم المتفاعل 
)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات الكبیرة

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

٥

ي ا ان العمل لبی
)Practical

Demonstration
.(

الطالبتقویمطریقة-
بحث علمينظري

اختبار تحریريسنةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.بالكمبیوتر
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-



















متوافرةغیرودةدمحبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................

........................................................
البالطــتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٧٠%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطوراكبةمو .٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبیعتشــج.٣
بانتظام

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣







:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرجاالتم

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
مقررال

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

راستاذ المقربدایة العام الدراسى

توصیفناقشھم
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

لمقرراستاذ انھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مجاالت تكنولوجیا التعلیم.الكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
ماجستیرالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) + (نظري) ٤(     معتمدةالالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٤

ناللذیالطالبعدد-
االمتحانأدوا

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٢
٠

١٥٣٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرى والتطبیقىم

جاالت التصمیم التعلیمى:م١

التحلیل.-

مجاالت التصمیم التعلیمى:٢

التصمیم.-

مجاالت التصمیم التعلیمى:٣

اإلنتاج.-

مجاالت التصمیم التعلیمى:٤

التقویم.-

مجاالت التصمیم التعلیمى:٥

االستخدام.-
نموذج الجزار للتصمیم التعلیمي.٦

٧

تحلیل الرسائل العلمیة:

–المستقل و المتغیر التابع رتحدید المتغی
العینة.

ما یستجد من موضوعات٨

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠







المقررلموضوعات
ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل

والتعلم
االسلوبم

١
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات الكبیرة

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

الطالبتقویمطریقة-
تقییمياختبارريظن

اختبار تحریريسنةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةوافرةمتمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمتیجــةن-٥
لمقرر

٧٠%























تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .

اقتراح زیادة مقررات فى مجال الحاسب االلى

عمل دورات تدریبیة .

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

١.
٢.
٣.

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

سابقالالعامفي

١.
٢.
٣.

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

١.
٢.
٣.

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقرویتط
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرریساثناء التدر

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى



استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررایة العام الدراسىنھ

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
الحاسب اآللىالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
دكتوراهالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ٢+ ( نظري) ٢(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

١-
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
١

اللذینالطالبعدد-
تحاناالمأدوا

١

راسبناجحعدداالمتحانةیجنت-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١
٠

٢٠٦٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرى والتطبیقىم

١
ى العملیة أھمیتھ ف–كمبیوتر مقدمة عن ال

مبررات ودواعى استخدام الكمبیوتر - التعلیمیة
فى العملیة التعلیمیة.

مھارات القرن الحادى والعشرین٢

٣
:٢تقنیات الویب

Rss-الویكى- المدونات

٤
:٢تقنیات الویب

یوتیوب-تویتر–الفیس بوك 

٥
توظیف تقنیات الویب فى تكنولوجیا التعلیم.

یة  لتقنیات الویبت التعلیمالستخداماا

٦

االختبارات : مفھومھا وأنواعھا.

أنواع االختبارات الموضوعیة.

٧
االختبارات اإللكترونیة.

أنواع االختبارات اإللكترونیة

٨
ممیزات االختبارات اإللكترونیة.

القیمة التربویة لالختبارات اإللكترونیة.

Quiz Creatorبرنامج ٩

عاتمن موضوما یستجد١٠

%١٠٠تدریســــــهتــــــملمــــــا%-



المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن
المقرراألساسي

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

االسلوبم

١
محاضرات ( 

Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات 

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

الطالبتقویمطریقة-
اختبار تقییمىنظري

اختبار تحریريسنةعمالأ
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،



















متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةةمتوافر رةمتوافالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمتیجــةن-٥

لمقرر
٨٠%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)دتوجإن( 

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معناتمتحاواالالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام









مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمعامللررللمقالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

قرراستاذ الماثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقررسىالدرابدایة العام 

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررلدراسىعام انھایة ال



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
تقنیات الویبالكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصاتالتخصص-٢
دكتوراهالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) + (نظري) ٤(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
١

اللذینالطالبعدد-
نااالمتحأدوا

١

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١
٠

٢٠٦٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
المحتوى النظرىم

مفھوم الویب ١

ن مفھوم الویب واإلنترنتبیالفرق ٢

٣
ب  الفرق بین تقنیات الویب وخدمات الوی

مواقع الویب

٤
ا،  ائص، المزای ب (الخص ال الوی أجی

المكونات)

٥
ب  ة ( وی ب المختلف الفرق بین أجیال الوی

)3.0، ویب 2.0، ویب 1.0

٦

الفرق بین تقنیات/ أدوات الویب المختلفة 
ویكي، ، (البرید  اإللكتروني، المنتدیات ال

ب  دونات، الوی ة، الم بكات االجتماعی الش
الداللي، ...)

أھم تطبیقات الویب في التعلیم ٧

٨
ة  زات، قائم ب (المی ات الوی تطبیق
ة،  ب العربی ات الوی ات، تطبیق التطبیق

مستقبل تطبیقات الویب)

٩
دة  ب المفی ات الوی ل أدوات وتطبیق أفض

في مجال التعلیم 

تعاما یستجد من موضو١٠

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

١٠٠%



المقرراألساسي
القـــائمینالتـــزاممـــدى-

ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت
المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
التعلمو 

االسلوبم

١
محاضرات ( 
Lectures. (

٢
مناقشة 

)Discussion.(

٣

تعلم تعاوني
للمجموعات 

)Cooperative
Learning.(

٤
عصف ذھني 

)Brain
Storming.(

عروض تقدیمیة

الطالبتقویمطریقة-
بحث علمينظري

اختبار تحریريةسنأعمال
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــاتالمتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣























.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،:التدریس
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمتیجــةن-٥

لمقرر
٨٠%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

المراجعحدیثت.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معتاناواالمتحالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام









مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمملعالللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمویرتط
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

استاذ المقرراسىبدایة العام الدر

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررراسىالدنھایة العام 
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