
الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

٢٠١٧-٢٠١٦للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
اإلعالم التربوي: قسم

معلومات  أساسیة":

اإلعالم التربويدبلوم خاص اسم البرنامج:-١
إذاعةالتخصص:-٢
سنتینعدد السنوات الدراسیة:-٣
) عملي ١١)   نظري + (٣٨(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
٢٢قین بالبرنامج: عدد الطالب الملتح-
%٩١معدل النجاح في البرنامج (٪):-
اتجـــــاه االلتحـــــاق بالبرنـــــامج (منســـــوبة إلـــــي -

٣األعـــــداد الملتحقـــــة بالبرنـــــامج خـــــالل آخـــــر 
سنوات)

مزاید           ثابت        متناقص

النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالفرقةنتائج االمتحان النهائي:-
%٢١٢,٥%١٤٨٧,٥ولىاال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%٦١٠٠الثانیة
مقبولجیدجید جداممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):-

٤٣٥٢االولى
ــــــــــــــــــــــــــ٢٣١الثانیة

√

√
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المعاییر األكادیمیة:-٨
دیمیة المعاییر األكا- 

المرجعیة:

مواصفات الخریج

فهم الفرق بین وسائل االعالم التقلیدیة والحدیثة.-١

التزود بالمعلومات والمعارف والمهارات االذاعیة المختلفة بصورة -٢
تمكنهم من تطبیقها وتوظیفها في المجال التعلیمي.

االلمام بالفنون االذاعیة المختلفة وطرق كتابة وٕاجراء تلك الفنون -٣
حدیث والتحقیق االذاعي والتلیفزیوني.مثل ال

القدرة علي حمل لواء اإلشراف علي انشطة اإلعالم التربوي في -٤
المراحل التعلیمیة المختلفة بما یواكب متطلبات العصرواالشراف 

علي برامج االذاعة المرسیة.

بفكرهاالرتقاءفيالمعاصرةاإلعالمیةبالعلوممعارفهیوظف-٥
ي مستوي االبحاث المنشورة في ذلك اإلعالمي علوبإبداعه
.المجال

التعرف علي أدوات االعالم الجدید في ظل التغیرات االعالمیة -٦
الحدیثة.

اإلعالمیةاألعمالفيواالتصالالمعلوماتتكنولوجیایوظف-٧
.المختلفةالتربویة

واالقلیمیةالمحلیةالمستویاتعلىالمجتمعیةالمتغیراتیعي-٨
.بأبحاث التلیفزیون التعلیميوالدولي وفیما یختص 

ضوءفيویدیرهاوینفذهاالصغیرةاإلعالمیةالمشروعاتیصمم-٩
.المتاحةاإلمكانات

القدرة علي ترجمة النصوص االعالمیة والتلیفزیونیة من -١٠
القنوات االذاعیة واالطالع علي الدراسات االعالمیة باللغة 

االجنبیة في مجال ابحاث التخصص.

واالتصال.اإلعالمعلومتاریخ.١المفاھیم:المعلومات و-
واالتصال.اإلعالمعلومبنیة.٢
وتكاملوأخالقیاتها،ومصطلحاتها،اإلعالمیةالعلومطبیعة.٣
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.فروعها
األسس واألبعاد القانونیة المتعلقة بملكیة وٕانشاء المؤسسات .٤

اإلعالمیة في مصر وحقوق وواجبات اإلعالمیین.
عالم المختلفة.االلمام بنظریات وقواعد اإل.٥
وتمویلها.اإلعالمیةواألنشطةالمؤسساتإدارةأسس.٦
ًا،واقلیميًا،محلي:المختلفةوبیئتهااإلعالموسائل.٧

.ودولي
بالتخصص.العالقةذاتالعلومأسس.٨
العوامل المؤثرة في الرأي العام وطرق قیاسه..٩

الفنیات والخطوات المتبعة في التصویر واإلخراج .١٠
الصحفي.

الكتابة اإلعالمیة السلیمة.أسس.١١
الفنون االذاعیة المختلفة وطرق وٕاجرائها..١٢
مراحل تخطیط اإلعالم التربوي..١٣
أصول ترجمة النصوص اإلعالمیة..١٤
عالقة وسائل اإلعالم والتنمیة الشاملة خاصة التنمیة .١٥

التربویة.
أسس نفسیة وتربویة عن خصائص المتعلمین وطرق .١٦

التعلیم والتعلم.
التكنولوجیة واالستراتیجیات التدریسیة.المستحدثات .١٧
قواعد البحث العلمي وٕاجراءاته المنهجیة وطرق تنظیم .١٨

البیانات ومعالجتها إحصائیا.
یحلل مبادئ وقوانین حریة التعبیر ویقیمها..١المھارات الذھنیة: ـ

یستنتج المبادئ والمفاهیم األساسیة للبیانات اإلحصائیات .٢
المختلفة

المضامین المطروحة بالوسائل اإلعالمیة یقییم اتجاهات .٣
المختلفة

یقترح أفكارًا ورؤى إبداعیة فى مجاالت اإلعالم التربوي.٤
یحلل المواد اإلعالمیة المختلفة ویقیمها.٥
یحلل األحداث المجتمعیة الجاریة فى إطار تفاعلها مع .٦
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القضایا المحلیة واإلقلیمیة والدولیة
صغیریعد دراسة جدوى لمشروع إعالمي .٧
یشارك في حل المشكالت واتخاذ القرارات.٨
یستخدم طرق متنوعة في التفكیر بطریقة ابتكاریة..٩

لدیه القدرة على تحلیل واستنتاج المعلومات..١٠

مستخدماوواضحةسلیمةبلغةاإلعالمیةاألعمالیكتب.١المھارات المھنیة:-
.المالئمةواألسالیبالفنیةالقوالب

.المختلفةاإلعالمیةاألنشطةو األعمالینفذ.٢
فىالمالئمةالتكنولوجیةواالمكاناتالوسائلیستخدم.٣

المختلفة.اإلعالمیةالمجاالت
واألدواتاإلمكاناتمستخدماصغیرإعالميمشروعینفذ.٤

.الالزمةوالوسائل
یستنبط ما هو جدید في مجال اإلعالم التربوي في مختلف .٥

وسائله وتوظیفه إعالمیا.
دم ویوظف االجهزة الحدیثة في مجال اإلعالم یستخ.٦

التربوي.
یجمع االخبار التلیفزیونیة وصیاغتها وكتابتها بالصحیفة .٧

ونظم حفظها وتوثیقها.
یجري األحادیث والتقاریر االذاعیة والتلیفزیونیة مع .٨

الشخصیات العامة.
یقوم بدور القائم باالتصال فى وسائل االتصال الجماهیري .٩

من خالل معایشته للبرامج المقدمة علمیًا.
یترجم أخبار التلیفزیون ووكاالت األنباء والصحف .١٠

العالمیة وموضوعات متعلقة بالمنظمات الدولیة.
یكتسب مهارات التخطیط للعالقات العامة وقیاس الرأي .١١

العام.
ة حول موضوعات وقضایا مختلفة.یقیم معارض إعالمی.١٢
یلتزم بالقوانین التي تحكم مهنة اإلعالم..١٣
یستخدم آالت التصویر بطریقة متقنة طبقًا لقواعدها .١٤
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العلمیة. 
یقوم باعداد برامج اذاعیة و تربویة وعامة بطریقة متقنة..١٥
یستخدم مداخل ونظریات اإلعالم في البحوث اإلعالمیة..١٦
في تحقیق التنمیة.یحدد دور اإلعالم التربوي .١٧
یضع وینفذ الخطط اإلعالمیة التربویة ویتابعها ویقیمها..١٨
المختلفةاإلعالمیةالتخصصاتفىالبحثمناهجیطبق.١٩

.المالئمةوالكیفیةالكمیةاألسالیبمستخدما
مساعدة الطالب علي تحمل المسؤولیة صحیح وسلیم..١المھارات العامة:-

ة.  مساعدته علي تطویر ذاته المهنی
مهارة التعلم الذاتي والتعلم مدي الحیاة. وشق طریقه في .٢

الحیاة بشكل.
مهارة التفكیر الناقد..٣
لقدرة على تطبیق مهارات االتصال الفعال فى التعامل .٤

والتحدث مع اآلخرین. 
القدرة على إجراء أبحاث فى مجال التخصص والتلیفزیون .٥

.التفاعلي

طرق دعم الطالب (ذوى -
لمحدودة القدرات ا

والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل -
األكادیمي للبرنامج مع 

دف من التعلیمالمستھ

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

الكبیرة نسبیاً 
المعوقات اإلداریة -

والتنظیمیة
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة 

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

اختبار تطبیقي 

√

√

√
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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-
ستخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى لتوافر ا

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 

یمیة حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعل
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

غیر مناسب (لماذا؟)فعال        إلي حد ما  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؟)

لقرارات التى تصدر من خالل جمیع القوانین وا
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:
یا للبرنامج فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنو

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 :

ة تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاص
ومخرجات التعلم 

مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

√

√

√

√

√
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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 امج:مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرن-

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

/     /المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:                     التاریخ: 



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

٢٠١٨- ٢٠١٧االعالم التربوي : قسم

اساسیةمعلومات-أ
علم النفس التعلیميالكودىورمزةالمقرراسم- ١

جمیع التخصصات التخصص- ٢
دبلوماولي المستوى/ الفرقة- ٣
عملي) -(+ نظري) ٢(المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
16

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

12

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدجیدممتاز
مقبول
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0
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علیها
: المقررتدریس-٢
التـــــىالموضـــــوعات-

تدریسهاتم
النظرىالمحتوىأوال

المحتوى النظرىم

التعلم: معناه وشروطه والفرق بینه وبین التربیة والتعلیم.١

مقدمة لنظریات التعلم في جمیع المدارس.٢

نظریات التعلم السلوكیة (ثورندیك، جاثري، سكنر) ٣
وتطبیقاتها في المجال التعلیمي.

التعلم المعرفیة (الجشطالت، تولمان) وتطبیقاتها نظریات ٤
في المجال التعلیمي.

نظریات التعلم االجتماعیة (باندورا) وتطبیقاتها في ٥
المجال التعلیمي.

نظریات التعلم البنائیة (بیاجیة) وتطبیقاتها في المجال ٦
التعلیمي.

٧
نظریات التعلم الحدیثة (جانییه، برونر) وتطبیقاتها في 

المجال التعلیمي.

انتقال أثر التعلم.٨

ما یستجد من موضوعات.٩



العمليالمحتوى



تدریســـهتـــملمـــا%-
ـــــــــــن ـــــــــــوىم المحت

المقرراألساسي

١٠٠

القـائمینالتـزاممدى-
بمحتـــوىبالتـــدریس

المقرر

>٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــةمـــــــــــــدى-
االمتحـــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

التعلـــــــــیماســـــــــالیب-
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة

) :تذكر(الفصلیةاألعمال

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال













ــــات-٣ المتاحــــةاإلمكان
:التدریس

الخاصــــةالمعامــــل،عــــرضبــــأجهزةالمجهــــزةالقاعــــات
.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ـــــــــــــود-٤ ـــــــــــــةقی اداری

وتنظیمیة
ال یوجد

الطـالبتقویمنتیجة-٥
لمقرر

٨٨%

تحســـــینمقترحـــــات-٦
المقرر

ع.١ تبیانتوزی اءاس البرض نالط ررع ىالمق رةف المحاض
االخیرة

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ- ٣

المراجعینمالحظات-٧
إن( الخارجیین

)وجدت

تحدیث المراجع..١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣

مـــنتنفیـــذهتـــممـــا-٨
التطـــــویرمقترحـــــات

السابقالعامفي

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مـنتنفیذهیتملمما-٩
هــيمــا( مقترحــات
)واألسباب

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.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

استاذ المقرراثناء التدریس









ات عواالمتحان م
الطالب

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبتشجیع
یم رةتقی المحاض

ة دریس وطریق 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

٢٠١٨- ٢٠١٧االعالم التربوي : قسم

اساسیةمعلومات-أ
اللغة العربیة وادابها الكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصات التخصص-٢
اولي دبلومالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) -(+ نظري) ٢(المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
16

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

11

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدجیدممتاز
مقبول



10
1

4

٠3٤



علیها

: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
النظرىالمحتوىأوال

تقدیم المعرفة الخاصة باللغة العربیة١

تقدیم تعریف بالتراث والثقافة العربیة٢

٣
التعبیر والعالمات الترقیمیة

كتابة الفقرة٤

كتابة المقال٥

رسم الهمزة في أول الكلمة وآخرها٦

٧
واختیارها واستعمالهاصفات األلفاظ 

الدراسة العلمیة لألدب العربي٨

فن الخطابة٩

دراسة األسالیب١٠



العمليالمحتوى



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-













عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٨٩%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

ع.١ تبیانتوزی ررعنالطالبرضاءاس ىالمق المحاضرةف
االخیرة

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

تحدیث المراجع..١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.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

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

٢٠١٨-٢٠١٧االعالم التربوي : قسم

اساسیةمعلومات-أ
مشروع تطبیقيالكودىورمزةالمقرراسم-١

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

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
16

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

19

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدجیدممتاز
مقبول



19
0

7

٠8٤



علیها

: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
النظرىالمحتوىأوال

–توقعات الطالب حول مشروع التخرج 

مناقشة الطالب حول أهداف مشروع التخرج.

مناقشة الطالب في طریقة اختیار مشروع التخرج.

–تشكیل فریق المشروع 

تحدید استراتیجیة العمل.

–مناقشة المشروعات 

مجموعة.تحدید موضوع المشروع كل 

–عمل دراسة جدوي لكل مشروع علي حدة 

اسناد المراجع للطالب للقراءة عن المشروع.

–مناقشة الطالب في الطرق الالزمة لبناء المشروع 

وضع جدول زمني لذلك.

العمليالمحتوى



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠



القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٨٩%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

ع.١ تبیانتوزی ررعنالطالبرضاءاس ىالمق المحاضرةف
االخیرة

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ

تحدیث المراجع..مالحظات-٧



















الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
محتوىتطویر
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

الطالبمعواالمتحانات

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش ىالط عل
وطریقةالمحاضرةتقییم

بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع یفتوزی ررتوص المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودةضمان

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

٢٠١٨-٢٠١٧االعالم التربوي : قسم

اساسیةمعلومات-أ
))اإلذاعات التفاعلیة(مقرر اختیاريم المقرر:اسالكودىورمزةالمقرراسم-١

ربوياالعالم التالتخصص-٢
اعة )ذ(االدبلوم الخاص–الفرقة األولىالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ١+(نظري) ٢(المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةلوماتمع–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
16

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

7

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدجیدممتاز
مقبول



5
2

2
2

٠١2



علیها

: المقررتدریس-٢
التــــىالموضــــوعات-

تدریسهاتم
النظرىالمحتوىأوال

نشأة االذاعة التفاعلیة.

مفهوم االذاعات التفاعلیة:

األدوات المستخدمة إلنشاء اإلذاعة التفاعلیة

خصائص وسمات العاملین باإلذاعة التفاعلیة.

وظائف االذاعة التفاعلیة

التفاعلیةأنواع المحطات االذاعیة

.الخدمات التي تقدمها اإلذاعات التفاعلیة

أهم محطات رادیو االنترنت في المنطقة العربیة

تدریســــهتــــملمــــا%-
ــــــــــــــــوىمــــــــــــــــن المحت

المقرراألساسي

١٠٠

القـائمینالتزاممدى-
بمحتـــــوىبالتـــــدریس

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

یــــــــــــــــــةتغطمــــــــــــــــــدى-
االمتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
لموضــــــــــــــــــــــــــــــــــوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠







المقرر
التعلــــــــــــیماســــــــــــالیب-

والتعلم
عمليتدریبنظریةمحاضرات

فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

متقــــــــــــــــــویطریقـــــــــــــــــة-
الطالب

شفوينظري

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــةاإلمكانـــات-٣

:التدریس
معامــــلبــــالكمبیوتر،الخاصــــةالمعامــــل،عــــرضبــــأجهزةالمجهــــزةالقاعــــات

.الفوتوغرافيالتصویر
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

اداریــــــــــــــــــــةقیــــــــــــــــــــود-٤
:وتنظیمیة

ال یوجد

تقـــــــــــــــــــویمنتیجـــــــــــــــــــة-٥
لمقررالطالب

٩٠%

تحســــــینمقترحــــــات-٦
المقرر

االخیرةالمحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١
بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢

االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ

مالحظات-٧
المراجعین

إن( الخارجیین
)دتوج

تحدیث المراجع..١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١مـــــنتنفیـــــذهتـــــممـــــا-٨
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢















التطــــویرمقترحــــات
السابقالعامفي

بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىلطالباتشجیع.٣

منتنفیذهیتملمما-٩
هــيمــا( مقترحــات
)واألسباب

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
انتظامبالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

استاذ المقرربدایة العام الدراسىمراعة الفروق الفردیةالمقررمحتوىتطویر
وضوابطاخالقیاتمناقشةالمقررتدریسطرقتطویر

ة اتالدراس عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

ىالطالبتشجیعالمقررتقویمتطویر یمعل تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس 

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی ررتوص المق
ى البعل ىالط ف

األولىحاضرةالم

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا

األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
نضماوحدةالىوتسلیمھ
بالكلیةالجودة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

٢٠١٨-٢٠١٧االعالم التربوي : قسم

اساسیةمعلومات-أ
ص (الكودىورمزةالمقرراسم-١ ي التخص رر ف ي ١مق راج االذاع ) االخ

والتلفزیوني

والتلفزیوناالذاعة التخصص-٢
اولي دبلومالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ١(+ نظري) ٢(المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
16

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

12

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدجیدممتاز
مقبول
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0

1
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علیها

: المقررتدریس-٢
الموضـــوعا-

التـــــــــــــــىت
تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

اإلذاعياإلخراج مقدمة عن 

مهـــــــارات القائد النـــــــــــــــــــــاجح

أدوات المخرجعمل المخرج اإلذاعي

األستودیو االذاعى

المكتبة الموسیقیة

لدیكورا

العمليالمحتوى

الموسیقي التصویریة

تاریخ المونتاج التلفزیوني

فن المونتاج التلفزیوني

وظائف المونتاج

أهمیة وفوائد المونتاج

ماذا یلزمني كي أقوم بتحریر الفیدیو ؟

خطوات صناعة البرنامج التلیفزیوني



اللقطات

أحجام اللقطات

أنواع اللقطات

زوایا التصویر

Moving the Cameraحركات الكامیرا 

االعتبارات التي یجب مراعاتها عند استخدام المؤثرات الصوتیة

اإلضاءة

The Lighting Setupمصادر اإلضاءة 

أنواع اإلضاءة

مراجعة عامة



ـــملمـــا%- ت
تدریســــــــــــــــــه
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن
المحتــــــــــــوى
األساســـــــــي

المقرر

١٠٠

التـزاممدى-
القــــــــــــــائمین
بالتـــــــــدریس
بمحتــــــــــــــوى

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠



المقرر
مــــــــــــــــــــــــــــدى-

ـــــــــــــــــــــة تغطی
االمتحـــــــــان
لموضــــــوعا

المقررت

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

اســـــــــــــــــالیب-
التعلـــــــــــــــــــــیم

والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

طریقــــــــــــــــــــــة-
تقـــــــــــــــــــــــــــویم

الطالب

شفوينظري

عمليفصلیةأعمال
اإلمكانـــــات-٣

المتاحــــــــــــــــة
:التدریس

ــــأجهزةالمجهــــزةالقاعــــات ــــالكمبیوتر،الخاصــــةالمعامــــل،عــــرضب ب
.الفوتوغرافيالتصویرمعامل

المراجـــــــــــــــع-
العلمیة

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

الوســـــــــــــــــــــــــــــــائل
المعینة

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

المســــــــــــــتلزمات
والخامات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

اداریةقیود-٤
وتنظیمیـــــــــة

:

ال یوجد

%٨٨نتیجــــــــــــــــــــــــة-٥



















تقـــــــــــــــــــــــــــویم
الطــــــــــــــالب

لمقرر
مقترحـــــــــات-٦

تحســــــــــــــــــین
المقرر

االخیرةالمحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١
بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢

االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ

مالحظات-٧
المراجعین
الخارجیین

إن( 
)وجدت

تحدیث المراجع..١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣

تـــــــــــــممـــــــــــــا-٨
ـــذه مـــنتنفی

مقترحـــــــــات
التطــــــــــــــویر

العـــــامفـــــي
السابق

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

یـــتملـــممـــا-٩
ـــذه مـــنتنفی

مقترحـــــــــات
هـــــيمـــــا( 

)واألسباب

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

روق المقررمحتوىتطویر ة الف مراع
الفردیة

المقرراستاذ بدایة العام الدراسى

ةالمقررتدریسطرقتطویر اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

استاذ المقرراثناء التدریس



ات عواالمتحان م
الطالب

جیعتالمقررتقویمتطویر البش الط
ى یمعل تقی

وطریقةالمحاضرة
بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
رر ىالمق عل
الب ىالط ف

األولىالمحاضرة

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

٢٠١٨-٢٠١٧االعالم التربوي : قسم

اساسیةمعلومات-أ
)١اإلنجلیزیة (مقرر في التخصص باللغة الكودىورمزةالمقرراسم-١

االذاعة والتلفزیونالتخصص-٢
اولي دبلومالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) -(+ نظري) ٢(المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
16

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

10

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدجیدممتاز
مقبول



10
1

4

123



علیها

: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
النظرىالمحتوىأوال

المحاضرات

ماھیة الترجمة االعالمیة

أنواع الترجمة.-

تدریبات على ترجمة بعض النصوص إلى اللغة العربیة-

تدریبات على ترجمة بعض النصوص إلى اللغة العربیة-

إلى اللغة العربیةتدریبات على ترجمة بعض النصوص

تدریبات على ترجمة بعض النصوص إلى اللغة اإلنجلیزیة-

امتحان المیدتیرم.

تدریبات على ترجمة بعض النصوص إلى اللغة اإلنجلیزیة

مصطلحات إعالمیة

تابع: مصطلحات إعالمیة

مراجعة عامة

المحاضرات

ماھیة الترجمة االعالمیة



أنواع الترجمة.-

العمليالمحتوى



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة









) :تذكر(الفصلیةاألعمال

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٨٨%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

ع.١ تبیانتوزی ررعنالطالبرضاءاس ىالمق المحاضرةف
االخیرة

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

تحدیث المراجع..١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢













هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.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

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

المقرراستاذ نھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

٢٠١٨- ٢٠١٧االعالم التربوي : قسم

اساسیةمعلومات-أ
مناهج البحث في مجاالت التربیة الكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصات التخصص-٢
اولي دبلومالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) -(+ نظري) ٢(المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
16

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

12

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدجیدممتاز
مقبول



12
0

2

٠37



علیها

: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
النظرىالمحتوىأوال

طبیعه البحث 
العلمي/ 
التربوي: 

مفهوم البحث 
العلمي، 
أهدافه، 
وظائفه، 
خطواته، 

خصائصه، 
أنواعه، 
شروطه.

طبیعه البحث العلمي/ التربوي: مفهوم 
البحث العلمي، أهدافه، وظائفه، خطواته، 

شروطه.خصائصه، أنواعه، 

المنهج 
التاریخي 
(مفهومه، 
خصائصه، 
أنماطه، 
تقویمه)

المنهج التاریخي (مفهومه، خصائصه، 
أنماطه، تقویمه)

المنهج 
الوصفي 
(مفهومه، 
خصائصه، 
أنماطه، 
تقویمه)

المنهج الوصفي (مفهومه، خصائصه، 
أنماطه، تقویمه)

المنهج التحلیلي (مفهومه، خصائصه، المنهج 



التحلیلي 
(مفهومه، 
خصائصه، 
أنماطه، 
تقویمه)

أنماطه، تقویمه)

المنهج شبه 
التجریبي 
(مفهومه، 
خصائصه، 
خطواته، 
متغیراته، 
نماذج 

تصمیمه، 
تقویمه)

المنهج شبه التجریبي (مفهومه، خصائصه، 
خطواته، متغیراته، نماذج تصمیمه، تقویمه)

خطوات البحث 
العلمي

خطوات البحث العلمي

تقویم البحث 
العلمي

تقویم البحث العلمي

ما یستجد من 
موضوعات.

ما یستجد من موضوعات.

طبیعه البحث 
العلمي/ 
التربوي: 

مفهوم البحث 
العلمي، 
أهدافه، 
وظائفه، 
خطواته، 

خصائصه، 

طبیعه البحث العلمي/ التربوي: مفهوم 
البحث العلمي، أهدافه، وظائفه، خطواته، 

روطه.خصائصه، أنواعه، ش



أنواعه، 
شروطه.

المنهج 
التاریخي 
(مفهومه، 
خصائصه، 
أنماطه، 
تقویمه)

المنهج التاریخي (مفهومه، خصائصه، 
أنماطه، تقویمه)

العمليالمحتوى



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠

> ٨٤-٦٠٦٠< القـــائمینالتـــزاممـــدى- 



ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت
المقرر

٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٩٠%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

ع.١ تبیانتوزی ررعنالطالبرضاءاس ىالمق المحاضرةف
االخیرة

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ

تحدیث المراجع..١مالحظات-٧

















الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.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 المقررالتدریساثناء 

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

٢٠١٧-٢٠١٦االعالم التربوي : قسم

اساسیةمعلومات-أ
٩()))٩٩٩٩٠٠٠٠اصول التربیةالكودىورمزةالمقرراسم-١
جمیع التخصصاتالتخصص-٢
ثانیة دبلومالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) -(+ نظري) ٢(المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
عدد-

الطالب
الملتحقین
بالمقرر

٦

الطالبعدد-
أدوااللذین

االمتحان

٦

نتیجة-
االمتحان

راسبناجح



٤٣



النسبة-
%المئویة

للناجحین
طبقا

للتقدیرات
الحاصلین

علیها

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس-٢
الموضوعات-

تـــــــــــــمالتـــــــــــــى
تدریسها

النظرىالمحتوىأوال

التربیة والمجتمع.

التربیة والثقافة.

التربیة والتغیر االجتماعي.

التنشئة االجتماعیة والتربیة.

التربیة والضبط االجتماعي.

ما یستجد من موضوعات

١

١ ٠٢





تـــــــملمـــــــا%-
مــــنتدریســــه

المحتــــــــــــــــــــوى
األساســـــــــــــــــي

المقرر

١٠٠

ـــــزاممـــــدى- الت
القــــــــــــــــــــــائمین
ـــــــــــــــــدریس بالت
بمحتـــــــــــــــــــــــوى

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

تغطیــةمــدى-
االمتحـــــــــــــــــان
لموضــــوعات

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠







اســـــــــــــــــــــــــالیب-
ـــــــــــــــــــــــــــــیم التعل

والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

تقــویمطریقــة-
الطالب

شفوينظري

عمليفصلیةأعمال
اإلمكانـــــــــــــات-٣

المتاحــــــــــــــــــــــــة
:التدریس

ــــأجهزةالمجهــــزةالقاعــــات ــــالكمبیوتر،الخاصــــةالمعامــــل،عــــرضب معامــــلب
.الفوتوغرافيالتصویر

المراجـــــــــــــــــــــــع-
العلمیة

غیر متوافرة          محدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
المســــــــــــــــــــــتلزمات

والخامات
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

اداریـــــةقیـــــود-٤
:وتنظیمیة

ال یوجد

تقـــویمنتیجـــة-٥
الطــــــــــــــــــــــالب

لمقرر

٨٨%

مقترحـــــــــــــــــات-٦
تحســــــــــــــــــــــــــین

المقرر

االخیرةالمحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء

االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ

مالحظات-٧
المراجعین

( الخارجیین

المراجعتحدیث١

المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢

االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣















)وجدتإن
تنفیــذهتــممــا-٨

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
مقترحـــــــــــــــــات

فـــيالتطــویر
السابقالعام

للمقررالنھائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤.. 

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١

الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢

ــــــممــــــا-٩ ــــــتمل ی
ـــــــذه مـــــــنتنفی

( مقترحــــــــات
هــــــــــــــيمــــــــــــــا

)واألسباب

بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١

الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

المقرراستاذالدراسىالعامبدایةالفردیةالفروقمراعةالمقررمحتوىتطویر

وضوابطاخالقیاتمناقشةررالمقتدریسطرقتطویر
معواالمتحاناتالدراسة
الطالب

المقرراستاذالتدریساثناء

متقییعلىالطالبتشجیعالمقررتقویمتطویر
التدریسوطریقةالمحاضرة

بانتظام

المقرراستاذالتدریساثناء

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

المقرراستاذالتدریساثناء

ىعلالمقررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر
األولىالمحاضرةفىالطالب

المقرراستاذالدراسىالعامبدایة

فھیاشالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفى

المقرراستاذالدراسىالعامبدایة

البالطرضاءاستبیانتوزیع
المحاضرةفىالمقررعن

االخیرة

المقرراستاذالدراسىالعامنھایة

وتسلیمھالمقررتقریرملء
الجودةضمانوحدةالى

المقرراستاذالدراسىالعامنھایة



بالكلیة



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

٢٠١٨-٢٠١٧االعالم التربوي : قسم

اساسیةمعلومات-أ
٩)))االحصاء التربويالكودىورمزةالمقرراسم-١
جمیع التخصصاتالتخصص-٢
ثانیة دبلومالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) -(+ نظري) ٢(المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
عدد-

الطالب
الملتحقین
بالمقرر

٦

الطالبعدد-
أدوااللذین

االمتحان

٦

نتیجة-
االمتحان

راسبناجح



6٠



النسبة-
%المئویة

للناجحین
طبقا

للتقدیرات
الحاصلین

علیها

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس-٢
الموضوعات-

تـــــــــــــمالتـــــــــــــى
تدریسها

النظرىالمحتوىأوال

.اإلحصاء وأهمیتها واستخداماتها في البحث التربويماهیة 

.مقاییس النزعة المركزیة

.مقاییس التشتت

.معامل االرتباط

.شروط بناء الفرض اإلحصائيأنواع المتغیرات والمقاییس و 

وأنواعها.العینات 

.المستخدمة في االحصاءبرامج الحاسب أمثلة ل

.ما یستجد من موضوعات

١

٢ ٠٣





تـــــــملمـــــــا%-
مــــنتدریســــه

المحتــــــــــــــــــــوى
األساســـــــــــــــــي

المقرر

١٠٠

ـــــزاممـــــدى- الت
القــــــــــــــــــــــائمین
ـــــــــــــــــدریس بالت
بمحتـــــــــــــــــــــــوى

المقرر

 >٨٥>٨٤-٦٠٦٠

تغطیــةمــدى-
االمتحـــــــــــــــــان

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠







لموضــــوعات
المقرر

اســـــــــــــــــــــــــالیب-
ـــــــــــــــــــــــــــــیم التعل

والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
تقــویمطریقــة-

الطالب
شفوينظري

عمليفصلیةأعمال
اإلمكانـــــــــــــات-٣

المتاحــــــــــــــــــــــــة
:التدریس

ــــأجهزةالمجهــــزةالقاعــــات ــــالكمبیوتر،الخاصــــةالمعامــــل،عــــرضب معامــــلب
.الفوتوغرافيالتصویر

المراجـــــــــــــــــــــــع-
العلمیة

غیر متوافرة          محدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
المســــــــــــــــــــــتلزمات

والخامات
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

اداریـــــةقیـــــود-٤
:وتنظیمیة

ال یوجد

تقـــویمنتیجـــة-٥
الطــــــــــــــــــــــالب

لمقرر

٩٠%

مقترحـــــــــــــــــات-٦
تحســــــــــــــــــــــــــین

المقرر

توزیع استبیان رضاء الطالب عن المقرر فى المحاضرة االخیرة.١
بالكلیةملء تقریر المقرر وتسلیمه الى وحدة ضمان الجودة .٢
مناقشه توصیف المقرر شفهیا فى المحاضرة االولى.٣















مالحظات-٧
المراجعین

( الخارجیین
)وجدتإن

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

تنفیــذهتــممــا-٨
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
مقترحـــــــــــــــــات

فـــيالتطــویر
السابقالعام

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

ــــــممــــــا-٩ ــــــتمل ی
ـــــــذه مـــــــنتنفی

( مقترحــــــــات
هــــــــــــــيمــــــــــــــا

)واألسباب

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.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
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

استاذ المقرربدایة العام الدراسى



ى رةف المحاض
األولى

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

٢٠١٨-٢٠١٧االعالم التربوي : قسم

اساسیةمعلومات-أ
٩()))التوجیھ التعلیمي واالرشاد النفسيالكودىورمزةالمقرراسم-١
جمیع التخصصاتالتخصص-٢
ثانیة دبلومالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) -(+ نظري) ٢(المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
عدد-

الطالب
الملتحقین
بالمقرر

٦

الطالبعدد-
أدوااللذین

االمتحان

٦

نتیجة-
االمتحان

راسبناجح



٦٠



النسبة-
%المئویة

للناجحین
طبقا

للتقدیرات
الحاصلین

علیها

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس-٢
الموضوعات-

تـــــــــــــمالتـــــــــــــى
تدریسها

النظرىالمحتوىأوال

ماهیة االرشاد النفسي، والفرق بین االرشاد والتوجیه النفسي والعلوم المتصلة بهما.

أسس االرشاد النفسي.

نظریات التوجیه واالرشاد النفسي:

ـ نظریة التحلیل النفسي لفروید في مجال االرشاد.

ـ النظریة السلوكیة في مجال االرشاد.   

ـ النظریة المعرفیة في مجال االرشاد.   

ـ النظریة العقالنیة في مجال االرشاد.   

تكامل نظریات التوجیة واالرشاد النفسي.

.ما یستجد من موضوعات

٠

٢ ٢٢





تـــــــملمـــــــا%-
مــــنتدریســــه

المحتــــــــــــــــــــوى
األساســـــــــــــــــي

المقرر

١٠٠

ـــــزاممـــــدى- الت
القــــــــــــــــــــــائمین
ـــــــــــــــــدریس بالت

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠



بمحتـــــــــــــــــــــــوى
المقرر

تغطیــةمــدى-
االمتحـــــــــــــــــان
لموضــــوعات

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

اســـــــــــــــــــــــــالیب-
ـــــــــــــــــــــــــــــیم التعل

والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
تقــویمطریقــة-

الطالب
شفوينظري

عمليفصلیةأعمال
اإلمكانـــــــــــــات-٣

المتاحــــــــــــــــــــــــة
:التدریس

ــــأجهزةالمجهــــزةالقاعــــات ــــالكمبیوتر،الخاصــــةالمعامــــل،عــــرضب معامــــلب
.الفوتوغرافيالتصویر

المراجـــــــــــــــــــــــع-
العلمیة

غیر متوافرة          محدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
المســــــــــــــــــــــتلزمات

والخامات
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

اداریـــــةقیـــــود-٤
:وتنظیمیة

ال یوجد

تقـــویمنتیجـــة-٥
الطــــــــــــــــــــــالب

لمقرر

٨٩%

















مقترحـــــــــــــــــات-٦
تحســــــــــــــــــــــــــین

المقرر

االخیرةالمحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١
بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

مالحظات-٧
المراجعین

( الخارجیین
)وجدتإن

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

تنفیــذهتــممــا-٨
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
مقترحـــــــــــــــــات

فـــيالتطــویر
السابقالعام

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

ــــــممــــــا-٩ ــــــتمل ی
ـــــــذه مـــــــنتنفی

( مقترحــــــــات
هــــــــــــــيمــــــــــــــا

)واألسباب

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.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

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

٢٠١٨-٢٠١٧االعالم التربوي : قسم

اساسیةمعلومات-أ
٩()))تكنولوجیا التربیةالكودىورمزةالمقرراسم-١
جمیع التخصصاتالتخصص-٢
ثانیة دبلومالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) -(+ نظري) ٢(المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
عدد-

الطالب
الملتحقین
بالمقرر

٦

الطالبعدد-
أدوااللذین

االمتحان

٦

نتیجة-
االمتحان

راسبناجح



٦٠



النسبة-
%المئویة

للناجحین
طبقا

للتقدیرات
الحاصلین

علیها

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس-٢
الموضوعات-

تـــــــــــــمالتـــــــــــــى
تدریسها

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 

المعلم والمتعلم فى تتكنولوجیا التربیة.دور 

تطور مجال التكنولوجیا التربویة.

منظومة تكنولوجیا التربیة.

.ما یستجد من موضوعات

٠

٣ ١٢





تـــــــملمـــــــا%-
مــــنتدریســــه

المحتــــــــــــــــــــوى
األساســـــــــــــــــي

المقرر

١٠٠

ـــــزاممـــــدى- الت
القــــــــــــــــــــــائمین
ـــــــــــــــــدریس بالت
بمحتـــــــــــــــــــــــوى

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

٨٥> ٨٤-٦٠٦٠< تغطیــةمــدى-







االمتحـــــــــــــــــان
لموضــــوعات

المقرر
اســـــــــــــــــــــــــالیب-

ـــــــــــــــــــــــــــــیم التعل
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
تقــویمطریقــة-

الطالب
شفوينظري

عمليفصلیةأعمال
اإلمكانـــــــــــــات-٣

المتاحــــــــــــــــــــــــة
:التدریس

ــــأجهزةالمجهــــزةالقاعــــات ــــالكمبیوتر،الخاصــــةالمعامــــل،عــــرضب معامــــلب
.الفوتوغرافيالتصویر

المراجـــــــــــــــــــــــع-
العلمیة

غیر متوافرة          محدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
المســــــــــــــــــــــتلزمات

والخامات
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

اداریـــــةقیـــــود-٤
:وتنظیمیة

ال یوجد

تقـــویمنتیجـــة-٥
الطــــــــــــــــــــــالب

لمقرر

٩٢%

مقترحـــــــــــــــــات-٦
تحســــــــــــــــــــــــــین

المقرر

االخیرةالمحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١
بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣















مالحظات-٧
المراجعین

( الخارجیین
)وجدتإن

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

تنفیــذهتــممــا-٨
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
مقترحـــــــــــــــــات

فـــيالتطــویر
السابقالعام

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

ــــــممــــــا-٩ ــــــتمل ی
ـــــــذه مـــــــنتنفی

( مقترحــــــــات
هــــــــــــــيمــــــــــــــا

)واألسباب

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.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

استاذ المقرربدایة العام الدراسى



ى رةف المحاض
األولى

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

٢٠١٨-٢٠١٧االعالم التربوي : قسم

اساسیةمعلومات-أ
م المقرر: التحریر والنشر االلكترونىاسالكودىورمزةالمقرراسم-١

االعالم التربويالتخصص-٢
الدبلوم الخاص–الفرقة األولىالمستوى/ رقةالف-٣

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

متخصصةمعلومات–ب

:صائیاتاإلح-١
عدد-

الطالب
الملتحقین
بالمقرر

٦

الطالبعدد-
أدوااللذین

االمتحان

٦

نتیجة-
االمتحان

راسبناجح



٦٠



النسبة-
%المئویة

للناجحین
طبقا

للتقدیرات
الحاصلین

علیها

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس-٢
تــــىالالموضــــوعات-

تدریسهاتم
النظرىالمحتوىأوال

مقدمة عن المادة

مفھوم النشر االلكتروني

تطور النشر االلكتروني

أنواع النشر االلكتروني

مزایا النشر االلكتروني

مزایا النشر االلكتروني من منظور بحثي

مجاالت النشر

قوانین وحقوق النشر االلكتروني

لكترونيأسباب التوجھ نحو النشر اال

طرق التحریر االلكتروني

تدریســــهتــــملمــــا%-
المحتــــــــــــــــوىمــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠

القـائمینالتزاممدى-
بمحتـــــوىبالتـــــدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

٠

٥ ١٠



المقرر
تغطیــــــــــــــــــةمــــــــــــــــــدى-

االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

التعلــــــــــــیماســــــــــــالیب-
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
تقــــــــــــــــــویمطریقــــــــــــــــــة-

الطالب
شفوينظري

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــةاإلمكانـــات-٣

:التدریس
معامــــلبــــالكمبیوتر،الخاصــــةالمعامــــل،عــــرضبــــأجهزةالمجهــــزةالقاعــــات

.الفوتوغرافيالتصویر
متوافرةغیرحدودةمبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

اداریــــــــــــــــــــةقیــــــــــــــــــــود-٤
:وتنظیمیة

ال یوجد

تقـــــــــــــــــــویمنتیجـــــــــــــــــــة-٥
لمقررالطالب

٨٩%

تحســــــینمقترحــــــات-٦
المقرر

االخیرةالمحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١
بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

















مالحظات-٧
المراجعین

إن( الخارجیین
)وجدت

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

مـــــنتنفیـــــذهتـــــممـــــا-٨
التطـــــویرمقترحــــات

السابقالعامفي

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبشجیعت.٣

مـنتنفیذهیتملمما-٩
هــيمــا( مقترحــات
)واألسباب

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.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
البالط

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 رةاف لمحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةمانض
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

٢٠١٨-٢٠١٧االعالم التربوي : قسم

اساسیةمعلومات-أ
٩()))٩٩٩٩٠٠٠٠)طرق التدریس  التخصصالكودىورمزةالمقرراسم-١
االذاعة والتلفزیونالتخصص-٢
ثانیة دبلومالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ١(+ نظري) ٢(المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
عدد-

الطالب
الملتحقین
بالمقرر

٦

الطالبعدد-
أدوااللذین

االمتحان

٥

نتیجة-
االمتحان

راسبناجح
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النسبة-
%المئویة

للناجحین
طبقا

للتقدیرات
الحاصلین

علیها

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس-٢
الموضـــوعا-

التـــــــــــــــىت
تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

واجبات المعلم في مھنة التعلیم

أدوار كل من المعلم والمتعلم في العملیة التعلیمیة

)االكتشافالتدريس (طرق بعض 

)حل المشكالتالتدريس (طرق بعض 

)التعلم التعاونيالتدريس (طرق بعض 

)التعلم الذاتيالتدريس(طرق بعض 

عیوب وممیزات طرق وأسالیب التدريس

بعض طرق التدريس (التعلیم االلكتروني)

كیفیة تحسین الطرق التقلیدية في التدريس

بعض طرق التدريس (التعلیم عن بعد)

بعض طرق التدريس (التدريس المصغر)

بعض طرق التدريس (التدريس ما وراء المعرفي)

نظريات التعلیم والتدريس

٢

٢ ٠١





تــــملمــــا%-
تدریســــــــــــــــــه
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن
ــــــــــــوى المحت
األساســــــــــي

المقرر

١٠٠

التـزاممدى-
القـــــــــــــــائمین
بالتــــــــــدریس
بمحتـــــــــــــــوى

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

مـــــــــــــــــــــــــــــدى-
تغطیــــــــــــــــــــــة
االمتحـــــــــان

>٨٥> ٨٤-٦٠٦٠







لموضـــــــوعا
المقررت

اســـــــــــــــــالیب-
التعلــــــــــــــــــــــیم

والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

طریقــــــــــــــــــــــة-
تقـــــــــــــــــــــــــــویم

الطالب

شفوينظري

عمليفصلیةأعمال
اإلمكانـــــات-٣

المتاحــــــــــــــــة
:التدریس

ــــأجهزةالمجهــــزةالقاعــــات ــــالكمبیوتر،الخاصــــةالمعامــــل،عــــرضب ب
.الفوتوغرافيالتصویرمعامل

المراجــــــــــــــــع-
العلمیة

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

الوســــــــــــــــــــــــــــــــائل
المعینة

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

المســــــــــــــتلزمات
والخامات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

اداریةقیود-٤
ـــــــــة وتنظیمی

:

ال یوجد

نتیجـــــــــــــــــــــــــة-٥
تقـــــــــــــــــــــــــــویم
الطـــــــــــــــالب

لمقرر

%

االخیرةالمحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیعمقترحـــــــــات-٦















تحســــــــــــــــــین
المقرر

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء

االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ

مالحظات-٧
المراجعین
الخارجیین

إن( 
)وجدت

المراجعتحدیث١

المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢

االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣

تـــــــــــــممـــــــــــــا-٨
مــــنتنفیــــذه

مقترحـــــــــات
التطــــــــــــــویر

العــــــامفــــــي
السابق

للمقررالنھائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤.. 

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١

الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢

یــــتملــــممــــا-٩
مــــنتنفیــــذه

مقترحـــــــــات
هـــــيمـــــا( 

)واألسباب

بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١

الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
مجاالت

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویر

محتوىتطویر
المقرر

المقرراستاذالدراسىالعامبدایةالفردیةالفروقمراعة

طرقتطویر
المقررتدریس

طوضواباخالقیاتمناقشة
معواالمتحاناتالدراسة
الطالب

المقرراستاذالتدریساثناء

تقویمتطویر
المقرر

ییمتقعلىالطالبتشجیع
وطریقةالمحاضرة
بانتظامالتدریس

المقرراستاذالتدریساثناء



منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

المقرراستاذالتدریساثناء

تنفیذتطویر
المقرر

المقررتوصیفتوزیع
فىالطالبعلى

األولىالمحاضرة

المقرراستاذالدراسىالعامبدایة

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا

األولى

المقرراستاذالدراسىالعامبدایة

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

المقرراستاذالدراسىالعامنھایة

المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ
بالكلیةالجودة

المقرراستاذالدراسىالعامنھایة



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

٢٠١٨- ٢٠١٧االعالم التربوي : قسم

اساسیةمعلومات-أ
)٢اإلنجلیزیة (مقرر في التخصص باللغة الكودىورمزةالمقرراسم-١

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

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
عدد-

الطالب
الملتحقین
بالمقرر

٦

الطالبعدد-
أدوااللذین

االمتحان

٦

نتیجة-
االمتحان

راسبناجح



6٠



النسبة-
%المئویة

للناجحین
طبقا

للتقدیرات
الحاصلین

علیها

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس-٢
الموضوعات-

تـــــــــــــمالتـــــــــــــى
تدریسها

النظرىالمحتوىأوال

الترجمة االعالمیة ماھیة

أنواع الترجمة.-

تدریبات على ترجمة بعض النصوص إلى اللغة العربیة-

تدریبات على ترجمة بعض النصوص إلى اللغة العربیة-

العربیةتدریبات على ترجمة بعض النصوص إلى اللغة 

تدریبات على ترجمة بعض النصوص إلى اللغة اإلنجلیزیة-

.امتحان المیدتیرم

تدریبات على ترجمة بعض النصوص إلى اللغة اإلنجلیزیة

مصطلحات إعالمیة

تابع: مصطلحات إعالمیة

مراجعة عامة

٣

٢ ٠١



تـــــــملمـــــــا%-
مــــنتدریســــه

المحتــــــــــــــــــــوى
األساســـــــــــــــــي

المقرر

١٠٠

ـــــزاممـــــدى- الت
القــــــــــــــــــــــائمین
ـــــــــــــــــدریس بالت
بمحتـــــــــــــــــــــــوى

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

تغطیــةمــدى-
االمتحـــــــــــــــــان
لموضــــوعات

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

اســـــــــــــــــــــــــالیب-
ـــــــــــــــــــــــــــــیم التعل

والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

تقــویمطریقــة-
الطالب

شفوينظري

عمليفصلیةأعمال
اإلمكانـــــــــــــات-٣

المتاحــــــــــــــــــــــــة
:التدریس

ـــــأجهزةالمجهـــــزةالقاعـــــات ـــــالكمبیوتر،الخاصـــــةالمعامـــــل،عـــــرضب معامـــــلب
.الفوتوغرافيالتصویر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمراجـــــــــــــــــــــــع-















العلمیة
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

المســــــــــــــــــــــتلزمات
والخامات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

اداریـــــةقیـــــود-٤
:وتنظیمیة

ال یوجد

تقـــویمنتیجـــة-٥
الطــــــــــــــــــــــالب

لمقرر

٩٠%

مقترحـــــــــــــــــات-٦
تحســــــــــــــــــــــــــین

المقرر

االخیرةالمحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء

االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ

مالحظات-٧
المراجعین

( الخارجیین
)وجدتإن

المراجعتحدیث١

المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢

االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣

تنفیــذهتــممــا-٨
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
مقترحـــــــــــــــــات

فـــيالتطــویر
السابقالعام

للمقررالنھائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤.. 

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١

الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢

ــــــممــــــا-٩ ــــــتمل ی
ـــــــذه مـــــــنتنفی

( مقترحــــــــات
هــــــــــــــيمــــــــــــــا

)واألسباب

بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١

الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢







:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

استاذ المقرربدایة العام الدراسىالفردیةمراعة الفروق 

تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
ة اتالدراس عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی ررتوص المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

٢٠١٨- ٢٠١٧االعالم التربوي : قسم

اساسیةمعلومات-أ
مشروع تطبیقيالكودىورمزةالمقرراسم-١

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

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
عدد-

الطالب
الملتحقین
بالمقرر

٦

الطالبعدد-
أدوااللذین

االمتحان

٦

نتیجة-
االمتحان

راسبناجح
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النسبة-
%المئویة

للناجحین
طبقا

للتقدیرات
الحاصلین

علیها

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس-٢
الموضوعات-

تـــــــــــــمالتـــــــــــــى
تدریسها

النظرىالمحتوىأوال

مناقشة الطالب حول أهداف مشروع التخرج.–توقعات الطالب حول مشروع التخرج 

.مناقشة الطالب في طریقة اختیار مشروع التخرج

.تحدید استراتیجیة العمل–تشكیل فریق المشروع 

.تحدید موضوع المشروع كل مجموعة–مناقشة المشروعات 

.اسناد المراجع للطالب للقراءة عن المشروع–عمل دراسة جدوي لكل مشروع علي حدة 

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

.تنفیذ المشروعات وفق الجدول الزمني

.متابعة ما تم تنفیذه بشكل دوري

.وٕاعداد التقریرشرح نظري لطریقة بناء وكتابة المشروع 

.مناقشة مفتوحة لعرض الطالب لما تم انجازه

.التقییم المبدئي للمشروعات وتعدیلها–عرض مبدئي لمخرجات المشروع 

.تسلیم المشروع النهائيـعرض نهائي للمشروع 

٢

٠ ٢٢



وما یستجد من موضوعات

تـــــــملمـــــــا%-
مــــنتدریســــه

المحتــــــــــــــــــــوى
األساســـــــــــــــــي

المقرر

١٠٠

ـــــزاممـــــدى- الت
القــــــــــــــــــــــائمین
ـــــــــــــــــدریس بالت
بمحتـــــــــــــــــــــــوى

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

تغطیــةمــدى-
االمتحـــــــــــــــــان
لموضــــوعات

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

اســـــــــــــــــــــــــالیب-
ـــــــــــــــــــــــــــــیم التعل

والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

تقــویمطریقــة-
الطالب

شفوينظري

عمليفصلیةأعمال
اإلمكانـــــــــــــات-٣

المتاحــــــــــــــــــــــــة
:التدریس

ـــــالكمبیوتر،الخاصـــــةالمعامـــــل،عـــــرضبـــــأجهزةالمجهـــــزةالقاعـــــات معامـــــلب
.الفوتوغرافيالتصویر

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمراجـــــــــــــــــــــــع-















العلمیة
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

المســــــــــــــــــــــتلزمات
والخامات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

اداریـــــةقیـــــود-٤
:وتنظیمیة

ال یوجد

تقـــویمنتیجـــة-٥
الطــــــــــــــــــــــالب

لمقرر

٨٩%

مقترحـــــــــــــــــات-٦
تحســــــــــــــــــــــــــین

المقرر

االخیرةالمحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء

االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ

مالحظات-٧
المراجعین

( الخارجیین
)وجدتإن

المراجعتحدیث١

المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢

االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣

تنفیــذهتــممــا-٨
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
مقترحـــــــــــــــــات

فـــيالتطــویر
السابقالعام

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١

الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢

ــــــممــــــا-٩ ــــــتمل ی
ـــــــذه مـــــــنتنفی

( مقترحــــــــات
هــــــــــــــيمــــــــــــــا

)واألسباب

بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١

الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢







:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
المقرراستاذالدراسىالعامبدایةالفردیةالفروقمراعةالمقررمحتوىتطویر

تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
معواالمتحاناتالدراسة
الطالب

المقرراستاذالتدریساثناء

متقییعلىالطالبتشجیعالمقررتقویمتطویر
التدریسوطریقةالمحاضرة

بانتظام

المقرراستاذالتدریساثناء

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

المقرراستاذالتدریساثناء

علىالمقررتوصیفتوزیعرالمقرتنفیذتطویر
األولىالمحاضرةفىالطالب

المقرراستاذالدراسىالعامبدایة

ھیاشفالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفى

المقرراستاذالدراسىالعامبدایة

بالطالرضاءاستبیانتوزیع
المحاضرةفىالمقررعن

االخیرة

المقرراستاذالدراسىالعامنھایة

الىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمانوحدة

المقرراستاذالدراسىالعامنھایة



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

٢٠١٨- ٢٠١٧االعالم التربوي : قسم

اساسیةمعلومات-أ
٩)))مصادر المعلوماتالكودىورمزةالمقرراسم-١
جمیع التخصصاتالتخصص-٢
ثانیة دبلومالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) -(+ نظري) ٢(المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
عدد-

الطالب
الملتحقین
بالمقرر

٦

الطالبعدد-
أدوااللذین

االمتحان

٦

نتیجة-
االمتحان

راسبناجح
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النسبة-
%المئویة

للناجحین
طبقا

للتقدیرات
الحاصلین

علیها

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس-٢
الموضوعات-

تـــــــــــــمالتـــــــــــــى
تدریسها

النظرىالمحتوىأوال

تطورها.ومراحلالمعلومات،مصادرمفهوم

تصنیف مصادر المعلومات (التقلیدیة، واإللكترونیة)

أشكال مصادر المعلومات-أهمیة مصادر المعلومات 

طرق الحصول على مصادر المعلومات-مفهوم إدارة مصادر المعلومات 

المصــادر و والتقنیــة المتخصصــة فــي العلــوم االجتماعیــة واإلنســانیةو مصــادر المعلومــات المرجعیــة العامــة 
السمعیة والبصریة والوسائط المتعددة

االنترنت ومحركات البحث كمصدر للمعلومات-المكتبة  اإللكترونیة كمصدر للمعلومات 

المعلوماتطرق تنمیة مصادر -طرق إدارة مصادر المعلومات

التعاون والتكتالت المعلوماتیة-تقییم مصادر المعلومات 

.ما یستجد من موضوعات

١

١ ٠٢





تـــــــملمـــــــا%-
مــــنتدریســــه

المحتــــــــــــــــــــوى
األساســـــــــــــــــي

المقرر

١٠٠

ـــــزاممـــــدى- الت
القــــــــــــــــــــــائمین
ـــــــــــــــــدریس بالت
بمحتـــــــــــــــــــــــوى

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

٨٥> ٨٤-٦٠٦٠< تغطیــةمــدى-







االمتحـــــــــــــــــان
لموضــــوعات

المقرر
اســـــــــــــــــــــــــالیب-

ـــــــــــــــــــــــــــــیم التعل
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

تقــویمطریقــة-
الطالب

شفوينظري

عمليفصلیةأعمال
اإلمكانـــــــــــــات-٣

المتاحــــــــــــــــــــــــة
:التدریس

ــــأجهزةالمجهــــزةالقاعــــات ــــالكمبیوتر،الخاصــــةالمعامــــل،عــــرضب معامــــلب
.الفوتوغرافيالتصویر

المراجـــــــــــــــــــــــع-
العلمیة

غیر متوافرة          محدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
المســــــــــــــــــــــتلزمات

والخامات
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

اداریـــــةقیـــــود-٤
:وتنظیمیة

ال یوجد

تقـــویمنتیجـــة-٥
الطــــــــــــــــــــــالب

لمقرر

٩٠%

مقترحـــــــــــــــــات-٦
تحســــــــــــــــــــــــــین

المقرر

االخیرةالمحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء

االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ















مالحظات-٧
المراجعین

( الخارجیین
)وجدتإن

المراجعتحدیث١

المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢

االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣

تنفیــذهتــممــا-٨
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
مقترحـــــــــــــــــات

فـــيالتطــویر
السابقالعام

للمقررالنھائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤.. 

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١

الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢

ــــــممــــــا-٩ ــــــتمل ی
ـــــــذه مـــــــنتنفی

( مقترحــــــــات
هــــــــــــــيمــــــــــــــا

)واألسباب

بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١

الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

المقرراستاذالدراسىالعامبدایةالفردیةالفروقمراعةالمقررمحتوىتطویر

وضوابطاخالقیاتمناقشةررالمقتدریسطرقتطویر
معواالمتحاناتالدراسة
الطالب

المقرراستاذالتدریساثناء

متقییعلىالطالبتشجیعالمقررتقویمتطویر
التدریسوطریقةالمحاضرة

بانتظام

المقرراستاذالتدریساثناء

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

المقرراستاذالتدریساثناء

ىعلالمقررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر
األولىالمحاضرةفىالطالب

المقرراستاذالدراسىالعامبدایة

فھیاشالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفى

المقرراستاذالدراسىالعامبدایة



البالطرضاءاستبیانتوزیع
المحاضرةفىالمقررعن

االخیرة

المقرراستاذالدراسىالعامنھایة

وتسلیمھالمقررتقریرملء
الجودةضمانوحدةالى
بالكلیة

المقرراستاذالدراسىالعامنھایة



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

٢٠١٨-٢٠١٧االعالم التربوي : قسم

اساسیةمعلومات-أ
ار الكودىورمزةالمقرراسم-١ رر اختی تعلم –مق یم وال التعل

٩)))اإللكترونى
والتلفزیوناالذاعة التخصص-٢
ثانیة دبلومالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ٢(+ نظري) ٢(المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
عدد-

الطالب
الملتحقین
بالمقرر

٦

الطالبعدد-
أدوااللذین

االمتحان

٦

راسبناجحنتیجة-



6٠



االمتحان

النسبة-
%المئویة

للناجحین
طبقا

للتقدیرات
الحاصلین

علیها

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس-٢
الموضوعات-

تـــــــــــــمالتـــــــــــــى
تدریسها

النظرىالمحتوىأوال

والتطبیقىالمحتوى النظرى

نماذج تصمیم البرامج التعلیمیة اإللكترونیة:

منھجیة تصمیم وإنتاج البرامج -نماذج التصمیم التعلیمى وفق أسلوب النظم. .-
التعلیمیة اإللكترونیة.

التعلیم اإللكترونى:

خصائص التعلیم –أھداف التعلیم اإللكترونى –التعلیم اإللكترونى مفھوم 
مكونات التعلیم اإللكترونى.–اإللكترونى 

أدوات التعلیم –بیئات التعلیم اإللكترونى –أدوار المعلم فى  التعلیم اإللكترونى 
معوقات التعلیم اإللكترونى.–نظم إدارة التعلیم اإللكترونى –اإللكترونى 

مكتبة اإللكترونیة:ال

مفھوم -المصطلحات األكثر شیوعا–المسمیات المختلفة للمكتبة اإللكترونیة 
تعریف المكتبة الرقمیة.–المكتبة الرقمیة 

٣

٢ ٠١



أھداف –الدوافع وراء استعمال المكتبة الرقمیة –التوقع الذى أصبح صحیحا 
عملیة الرقمنة للمكتبات 

ارق الموجودة بین المكتبات التلقلیدیة والمكتبات الفو–ممیزات المكتبات الرقمیة 
المتطلبات األساسیة للمكتبة الرقمیة.-اإللكترونیة

الصعوبات والمشكالت التى تواجھ الباحثین –تنظیم مجموعات المكتبة الر قمیة 
عند استخدام المكتبات فى حالة توافرھا.

الرقمیة.بعض نماذج المكتبات –عوامل نجاح المكتبة الرقمیة 

مستقبل المكتبات اإللكترونیة.–مالحظات على نماذج المكتبات الرقمیة 

ما یستجد من موضوعات





تـــــــملمـــــــا%-
مــــنتدریســــه

المحتــــــــــــــــــــوى
األساســـــــــــــــــي

المقرر

١٠٠

ـــــزاممـــــدى- الت
القــــــــــــــــــــــائمین

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠



ـــــــــــــــــدریس بالت
بمحتـــــــــــــــــــــــوى

المقرر
تغطیــةمــدى-

االمتحـــــــــــــــــان
لموضــــوعات

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

اســـــــــــــــــــــــــالیب-
ـــــــــــــــــــــــــــــیم التعل

والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

تقــویمطریقــة-
الطالب

شفوينظري

عمليفصلیةأعمال
اإلمكانـــــــــــــات-٣

المتاحــــــــــــــــــــــــة
:التدریس

ـــــأجهزةالمجهـــــزةالقاعـــــات ـــــالكمبیوتر،الخاصـــــةالمعامـــــل،عـــــرضب معامـــــلب
.الفوتوغرافيالتصویر

المراجـــــــــــــــــــــــع-
العلمیة

غیر متوافرة          محدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
المســــــــــــــــــــــتلزمات

والخامات
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

اداریـــــةقیـــــود-٤
:وتنظیمیة

ال یوجد

تقـــویمنتیجـــة-٥
الطــــــــــــــــــــــالب

٩٠%

















لمقرر
مقترحـــــــــــــــــات-٦

تحســــــــــــــــــــــــــین
المقرر

االخیرةالمحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء

االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ

مالحظات-٧
المراجعین

( الخارجیین
)وجدتإن

المراجعتحدیث١

المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢

االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣

تنفیــذهتــممــا-٨
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
مقترحـــــــــــــــــات

فـــيالتطــویر
السابقالعام

للمقررالنھائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤.. 

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١

الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢

ــــــممــــــا-٩ ــــــتمل ی
ـــــــذه مـــــــنتنفی

( مقترحــــــــات
هــــــــــــــيمــــــــــــــا

)واألسباب

بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١

الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

المقرراستاذالدراسىالعامبدایةالفردیةالفروقمراعةالمقررمحتوىتطویر

وضوابطاخالقیاتمناقشةررالمقتدریسطرقتطویر
معواالمتحاناتالدراسة
الطالب

المقرراستاذالتدریساثناء

متقییعلىالطالبتشجیعالمقررتقویمتطویر
التدریسوطریقةالمحاضرة

بانتظام

المقرراستاذالتدریساثناء

المقرراستاذالتدریساثناءخاللمنراجعةتغذیةتقدیم



االداءتصحیح

ىعلالمقررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر
األولىالمحاضرةفىالطالب

المقرراستاذالدراسىالعامبدایة

ھیاشفالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفى

المقرراستاذالدراسىالعامبدایة

البالطرضاءاستبیانتوزیع
المحاضرةفىالمقررعن

االخیرة

المقرراستاذالدراسىالعامنھایة

وتسلیمھالمقررتقریرملء
الجودةضمانوحدةالى

بالكلیة

المقرراستاذالدراسىالعامنھایة



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

٢٠١٨-٢٠١٧للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
اإلعالم التربوي: قسم

معلومات  أساسیة":

اإلعالم التربويدبلوم خاص اسم البرنامج:-١
صحافةالتخصص:-٢
سنتینعدد السنوات الدراسیة:-٣
) عملي ١١)   نظري + (٣٨(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
٢٤قین بالبرنامج: عدد الطالب الملتح-
%١٠٠معدل النجاح في البرنامج (٪):-
اتجــــاه االلتحــــاق بالبرنــــامج (منســــوبة إلــــي -

٣األعــــداد الملتحقــــة بالبرنــــامج خــــالل آخــــر 
سنوات)

مزاید           ثابت        متناقص

النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالفرقةنتائج االمتحان النهائي:-
-----%١٠١٠٠الولىا

------%١٤١٠٠الثانیة
مقبولجیدج.جممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):-

٢٣٣٢االولى
٤٣٤٣الثانیة

√

√



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

المعاییر األكادیمیة:-٨
المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

مواصفات الخریج

التربويأبحاث اإلعالمتمجاالفيالتزود بالمكونات المعرفیة والفكریة.١
والعامة طبقا للمعاییر القومیة ومتطلبات سوق العمل.المهنیةحیاتهفى

التزود بالمعلومات والمعارف والمهارات الصحفیة المختلفة بصورة .٢
تمكنهم من تطبیقها وتوظیفها في المجال التعلیمي.

تلك االلمام بالفنون الصحفیة المختلفة وطرق كتابة وتوثیق وٕاجراء.٣
الفنون مثل الحدیث والتحقیق الصحفي.

القدرة علي حمل لواء اإلشراف علي انشطة اإلعالم التربوي في المراحل .٤
التعلیمیة المختلفة بما یواكب متطلبات العصر.

وبإبداعهبفكرهاالرتقاءفيالمعاصرةاإلعالمیةبالعلوممعارفهیوظف.٥
.ك المجالاإلعالمي علي مستوي االبحاث المنشورة في ذل

القدرة على تقویم وتطویر وتحسین واقع اإلعالم التربوي ومشاكل .٦
البحوث االعالمیة في مجال الصحافة بما یتوافق مع التطویر والتطور 

المستمر في مجال اإلعالم العام.
التربویةاإلعالمیةاألعمالفيواالتصالالمعلوماتتكنولوجیایوظف.٧

.المختلفة
.والدولیةواالقلیمیةالمحلیةالمستویاتعلىمعیةالمجتالمتغیراتیعي.٨
ضوءفيویدیرهاوینفذهاالصغیرةاإلعالمیةالمشروعاتیصمم.٩

.المتاحةاإلمكانات
القدرة علي ترجمة النصوص االعالمیة الصحفیة واالطالع علي .١٠

الدراسات االعالمیة باللغة االجنبیة في مجال ابحاث التخصص.
واالتصال.اإلعالمعلومتاریخ.١یم:المعلومات والمفاھ-

واالتصال.اإلعالمعلومبنیة.٢
فروعها.وتكاملوأخالقیاتها،ومصطلحاتها،اإلعالمیةالعلومطبیعة.٣
األسس واألبعاد القانونیة المتعلقة بملكیة وٕانشاء المؤسسات اإلعالمیة .٤

في مصر وحقوق وواجبات اإلعالمیین.
المختلفة.االلمام بنظریات وقواعد اإلعالم .٥
وتمویلها.اإلعالمیةواألنشطةالمؤسساتإدارةأسس.٦
.ودوليًا،واقلیميًا،محلي:المختلفةوبیئتهااإلعالموسائل.٧
بالتخصص.العالقةذاتالعلومأسس.٨
العوامل المؤثرة في الرأي العام وطرق قیاسه..٩

الفنیات والخطوات المتبعة في التصویر واإلخراج الصحفي..١٠
بة اإلعالمیة السلیمة.أسس الكتا.١١
الفنون الصحفیة واالذاعیة المختلفة وطرق وٕاجرائها..١٢
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مراحل تخطیط اإلعالم التربوي..١٣
أصول ترجمة النصوص اإلعالمیة..١٤
عالقة وسائل اإلعالم والتنمیة الشاملة خاصة التنمیة التربویة..١٥
أسس نفسیة وتربویة عن خصائص المتعلمین وطرق التعلیم .١٦

والتعلم.
ات التكنولوجیة واالستراتیجیات التدریسیة.المستحدث.١٧
قواعد البحث العلمي وٕاجراءاته المنهجیة وطرق تنظیم البیانات .١٨

.ومعالجتها إحصائیا
یحلل مبادئ وقوانین حریة التعبیر ویقیمها..١المھارات الذھنیة: ـ

یستنتج المبادئ والمفاهیم األساسیة للبیانات اإلحصائیات .٢
المختلفة

ات المضامین المطروحة بالوسائل اإلعالمیة یقییم اتجاه.٣
المختلفة

یقترح أفكارًا ورؤى إبداعیة فى مجاالت اإلعالم التربوي.٤
یحلل المواد اإلعالمیة المختلفة ویقیمها.٥
یحلل األحداث المجتمعیة الجاریة فى إطار تفاعلها مع .٦

القضایا المحلیة واإلقلیمیة والدولیة
مي صغیریعد دراسة جدوى لمشروع إعال.٧
یشارك في حل المشكالت واتخاذ القرارات.٨
یستخدم طرق متنوعة في التفكیر بطریقة ابتكاریة..٩

لدیه القدرة على تحلیل واستنتاج المعلومات..١٠

الفنیةالقوالبمستخدماوواضحةسلیمةبلغةاإلعالمیةاألعمالیكتب.١المھارات المھنیة:-
.المالئمةواألسالیب

.المختلفةاإلعالمیةواألنشطةلاألعماینفذ.٢
المجاالتفىالمالئمةالتكنولوجیةواالمكاناتالوسائلیستخدم.٣

المختلفة.اإلعالمیة
والوسائلواألدواتاإلمكاناتمستخدماصغیرإعالميمشروعینفذ.٤

.الالزمة
یستنبط ما هو جدید في مجال اإلعالم التربوي في مختلف وسائله .٥

وتوظیفه إعالمیا.
ستخدم ویوظف االجهزة الحدیثة في مجال اإلعالم التربوي.ی.٦
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یجمع االخبار الصحفیة ة وصیاغتها وكتابتها بالصحیفة ونظم حفظها .٧
وتوثیقها.

یجري األحادیث الصحفیة مع الشخصیات العامة..٨
یقوم بدور القائم باالتصال فى وسائل االتصال الجماهیري من خالل .٩

معایشته للبرامج المقدمة علمیًا.
یترجم أخبار التلیفزیون ووكاالت األنباء والصحف العالمیة .١٠

وموضوعات متعلقة بالمنظمات الدولیة.
یكتسب مهارات التخطیط للعالقات العامة وقیاس الرأي العام..١١
ة حول موضوعات وقضایا مختلفة.یقیم معارض إعالمی.١٢
یلتزم بالقوانین التي تحكم مهنة اإلعالم..١٣
یستخدم آالت التصویر بطریقة متقنة طبقًا لقواعدها العلمیة. .١٤
یقوم بإخراج صحف تربویة وعامة بطریقة متقنة..١٥
یستخدم مداخل ونظریات اإلعالم في البحوث اإلعالمیة..١٦
تنمیة.یحدد دور اإلعالم التربوي في تحقیق ال.١٧
یضع وینفذ الخطط اإلعالمیة التربویة ویتابعها ویقیمها..١٨
المختلفةاإلعالمیةالتخصصاتفىالبحثمناهجیطبق.١٩

.المالئمةوالكیفیةالكمیةاألسالیبمستخدما
مساعدة الطالب علي تحمل المسؤولیة صحیح وسلیم..١المھارات العامة:-

مساعدته علي تطویر ذاته المهنیة.  
التعلم الذاتي والتعلم مدي الحیاة. وشق طریقه في مهارة .٢

الحیاة بشكل.
مهارة التفكیر الناقد..٣
لقدرة على تطبیق مهارات االتصال الفعال فى التعامل .٤

والتحدث مع اآلخرین. 
القدرة على إجراء أبحاث فى مجال التخصص .٥

.والتلیفزیون التفاعلي

طرق دعم الطالب (ذوى -
القدرات المحدودة 

متمیزین):وال

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

√

√

√
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سنوي         أكثر من سنة     
مدي توافق الھیكل األكادیمي -

للبرنامج مع المستھدف من 
یمالتعل

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-

لیم:تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التع-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)
غة بعض االھدافإعادة صیا

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-
تبة الرقمیة لطالب البحث العلمى لتوافر استخدام المك

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 

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

فرص التدریب للطالب:
ال ینطبق

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

(لماذا؟)فعال        إلي حد ما    غیر مناسبنظام 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؟)

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

√

√

√

√

√
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والطالب والموظفین
مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -

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 
المراجعین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :

تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 
لتعلم ومخرجات ا

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:-
راح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث تم اقتمقترحات 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

٢٠١٨-٢٠١٧للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
اإلعالم التربوي: قسم

معلومات  أساسیة":

اإلعالم التربويدكتوراهاسم البرنامج:-١
إذاعةالتخصص:-٢
فصل دراسي.عدد السنوات الدراسیة:-٣
) عملي -)   نظري + (٦(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
٢حقین بالبرنامج: عدد الطالب الملت-
%١٠٠معدل النجاح في البرنامج (٪):-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

مزاید           ثابت        متناقص

النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالفرقةنتائج االمتحان النهائي:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١١٠٠الولىا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١١٠٠الثانیة
ــــــــــــــــد ممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- جی

جدا
مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــالثانیة

√

√
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المعاییر األكادیمیة:-٨
فىالتربوياإلعالممجاالتفيالتزود بالمكونات المعرفیة والفكریة.١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

لعامة طبقا للمعاییر القومیة ومتطلبات سوق العمل.واالمهنیةحیاته
التزود بالمعلومات والمعارف والمهارات اإلذاعیة والتلیفزیونیة والصحفیة .٢

والمسرحیة المختلفة بصورة تمكنهم من تطبیقها وتوظیفها في المجال 
التعلیمي.

االلمام بالفنون الصحفیة واإلذاعیة المختلفة وطرق كتابة وتوثیق .٣
تلك الفنون.وٕاجراء

القدرة علي حمل لواء اإلشراف علي انشطة اإلعالم التربوي في .٤
المراحل التعلیمیة المختلفة بما یواكب متطلبات العصر.

وبإبداعهبفكرهاالرتقاءفيالمعاصرةاإلعالمیةبالعلوممعارفهیوظف.٥
.اإلعالمي

وافق مع القدرة على تقویم وتطویر وتحسین واقع اإلعالم التربوي بما یت.٦
التطویر والتطور المستمر في مجال اإلعالم العام.

التربویةاإلعالمیةاألعمالفيواالتصالالمعلوماتتكنولوجیایوظف.٧
.المختلفة

.والدولیةواالقلیمیةالمحلیةالمستویاتعلىالمجتمعیةالمتغیراتیعي.٨
ضوءفيویدیرهاوینفذهاالصغیرةاإلعالمیةالمشروعاتیصمم.٩

.المتاحةكاناتاإلم
معرفة المصادر االساسیة والثانویة لجمع المعلومات في البحث .١٠

.العلمي وطرق توثیقها
واالتصال.اإلعالمعلومتاریخ.١المعلومات والمفاھیم:-

واالتصال.اإلعالمعلومبنیة.٢
فروعها.وتكاملوأخالقیاتها،ومصطلحاتها،اإلعالمیةالعلومطبیعة.٣
قانونیة المتعلقة بملكیة وٕانشاء المؤسسات اإلعالمیة األسس واألبعاد ال.٤

في مصر وحقوق وواجبات اإلعالمیین.
االلمام بنظریات وقواعد اإلعالم المختلفة..٥
وتمویلها.اإلعالمیةواألنشطةالمؤسساتإدارةأسس.٦
.ودوليًا،واقلیميًا،محلي:المختلفةوبیئتهااإلعالموسائل.٧
بالتخصص.العالقةذاتالعلومأسس.٨
العوامل المؤثرة في الرأي العام وطرق قیاسه..٩

الفنیات والخطوات المتبعة في التصویر واإلخراج الصحفي..١٠
أسس الكتابة اإلعالمیة السلیمة..١١
الفنون الصحفیة واالذاعیة المختلفة وطرق وٕاجرائها..١٢
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دور الدراما في العملیة التعلیمیة..١٣
اسس االلقاء السلیم. .١٤
الم التربوي.مراحل تخطیط اإلع.١٥
أصول ترجمة النصوص اإلعالمیة..١٦
عالقة وسائل اإلعالم والتنمیة الشاملة خاصة التنمیة التربویة..١٧
أسس نفسیة وتربویة عن خصائص المتعلمین وطرق التعلیم .١٨

والتعلم.
المستحدثات التكنولوجیة واالستراتیجیات التدریسیة..١٩
یم البیانات قواعد البحث العلمي وٕاجراءاته المنهجیة وطرق تنظ.٢٠

ومعالجتها إحصائیا.
أشكال االتصال وانواعه الحدیثة.٢١

یحلل مبادئ وقوانین حریة التعبیر ویقیمها..١المھارات الذھنیة: ـ
یستنتج المبادئ والمفاهیم األساسیة للبیانات اإلحصائیات المختلفة.٢
یقییم اتجاهات المضامین المطروحة بالوسائل اإلعالمیة المختلفة.٣
كارًا ورؤى إبداعیة فى مجاالت اإلعالم التربويیقترح أف.٤
یحلل المواد اإلعالمیة المختلفة ویقیمها.٥
یحلل األحداث المجتمعیة الجاریة فى إطار تفاعلها مع القضایا .٦

المحلیة واإلقلیمیة والدولیة
یعد دراسة جدوى لمشروع إعالمي صغیر.٧
یشارك في حل المشكالت واتخاذ القرارات.٨
وعة في التفكیر بطریقة ابتكاریة.یستخدم طرق متن.٩

لدیه القدرة على تحلیل واستنتاج المعلومات..١٠
ونات صحفیة دتصمیم مواقع الیكترونیة وم.١١

القوالبمستخدماوواضحةسلیمةبلغةاإلعالمیةاألعمالیكتب.١المھارات المھنیة:-
.المالئمةواألسالیبالفنیة

.فةالمختلاإلعالمیةواألنشطةاألعمالینفذ.٢
المجاالتفىالمالئمةالتكنولوجیةواالمكاناتالوسائلیستخدم.٣

المختلفة.اإلعالمیة
والوسائلواألدواتاإلمكاناتمستخدماصغیرإعالميمشروعینفذ.٤

.الالزمة
یستنبط ما هو جدید في مجال اإلعالم التربوي في مختلف وسائله .٥

وتوظیفه إعالمیا.
في مجال اإلعالم التربوي.یستخدم ویوظف االجهزة الحدیثة.٦
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یجمع االخبار الصحفیة واالذاعیة وصیاغتها وكتابتها بالصحیفة .٧
ونظم حفظها وتوثیقها.

یجري األحادیث الصحفیة مع الشخصیات العامة..٨
یقوم بدور القائم باالتصال فى وسائل االتصال الجماهیري من خالل .٩

معایشته للبرامج المقدمة علمیًا.
یترجم أخبار التلیفزیون ووكاالت األنباء والصحف العالمیة .١٠

وموضوعات متعلقة بالمنظمات الدولیة.
الرأي العام.یكتسب مهارات التخطیط للعالقات العامة وقیاس.١١
یقیم معارض إعالمیة حول موضوعات وقضایا مختلفة..١٢
یلتزم بالقوانین التي تحكم مهنة اإلعالم..١٣
قة متقنة طبقًا لقواعدها العلمیة. یستخدم آالت التصویر بطری.١٤
یقوم بإخراج صحف تربویة وعامة بطریقة متقنة..١٥
یستخدم مداخل ونظریات اإلعالم في البحوث اإلعالمیة..١٦
یكتب ویخطط برامج ومواد إعالمیة..١٧
یحدد دور اإلعالم التربوي في تحقیق التنمیة..١٨
یكتب السیناریو بطریقة علمیة صحیحة..١٩
عالمیة التربویة ویتابعها ویقیمها.یضع وینفذ الخطط اإل.٢٠
ینطق ویلقي خطابات إعالمیة بطریقة متقنة..٢١
المختلفةاإلعالمیةالتخصصاتفىالبحثمناهجیطبق.٢٢

.المالئمةوالكیفیةالكمیةاألسالیبمستخدما
مساعدة الطالب علي تحمل المسؤولیة صحیح وسلیم..١المھارات العامة:-

هنیة.  مساعدته علي تطویر ذاته الم.٢
مهارة التعلم الذاتي والتعلم مدي الحیاة. وشق طریقه في الحیاة بشكل..٣
مهارة التفكیر الناقد..٤
لقدرة على تطبیق مهارات االتصال الفعال فى التعامل والتحدث مع .٥

اآلخرین. 
القدرة على إجراء أبحاث فى مجال التخصص..٦

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

ئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً یتال
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)
االھدافإعادة صیاغة بعض 

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-
قمیة لطالب البحث العلمى لتوافر استخدام المكتبة الر

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 

على تطبیق الجانب العملى البحاثھم .وتعین الطالب 
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 (لماذانظام 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 

√

√

√

√

√
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والطالب والموظفین
مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -

تطویر البرنامج:
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 

مى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات التعلی
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:-
دورات تدریبیة فى كیفیة البحث تم اقتراح عملمقترحات 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

٢٠١٨- ٢٠١٧االعالم التربوي : قسم

اساسیةمعلومات-أ
علم النفس التعلیميالكودىورمزةالمقرراسم- ١

جمیع التخصصات التخصص- ٢
دبلوماولي المستوى/ الفرقة- ٣
عملي) -(+ نظري) ٢(المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
18

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٩

راسبناجحاالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
للتقدیرات

جیدجداجید ممتاز
مقبول
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2
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علیهاالحاصلین

: المقررتدریس-٢
التـــــىالموضـــــوعات-

تدریسهاتم
النظرىالمحتوىأوال

المحتوى النظرىم

التعلم: معناه وشروطه والفرق بینه وبین التربیة والتعلیم.١

مقدمة لنظریات التعلم في جمیع المدارس.٢

نظریات التعلم السلوكیة (ثورندیك، جاثري، سكنر) ٣
المجال التعلیمي.وتطبیقاتها في 

نظریات التعلم المعرفیة (الجشطالت، تولمان) وتطبیقاتها ٤
في المجال التعلیمي.

نظریات التعلم االجتماعیة (باندورا) وتطبیقاتها في ٥
المجال التعلیمي.

نظریات التعلم البنائیة (بیاجیة) وتطبیقاتها في المجال ٦
التعلیمي.

٧
(جانییه، برونر) وتطبیقاتها في نظریات التعلم الحدیثة 

المجال التعلیمي.

انتقال أثر التعلم.٨

ما یستجد من موضوعات.٩



العمليالمحتوى



تدریســـهتـــملمـــا%-
ـــــــــــن ـــــــــــوىم المحت

المقرراألساسي

١٠٠

القـائمینالتـزاممدى-
بمحتـــوىبالتـــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــةمـــــــــــــدى-
االمتحـــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

التعلـــــــــیماســـــــــالیب-
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة

) :تذكر(الفصلیةاألعمال

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال













ــــات-٣ المتاحــــةاإلمكان
:التدریس

الخاصــــةالمعامــــل،عــــرضبــــأجهزةالمجهــــزةالقاعــــات
.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ـــــــــــــود-٤ ـــــــــــــةقی اداری

وتنظیمیة
ال یوجد

الطـالبتقویمنتیجة-٥
لمقرر

٨٨%

تحســـــینمقترحـــــات-٦
المقرر

ع.١ تبیانتوزی اءاس البرض نالط ررع ىالمق رةف المحاض
االخیرة

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ- ٣

المراجعینمالحظات-٧
إن( الخارجیین

)وجدت

تحدیث المراجع..١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣

مـــنتنفیـــذهتـــممـــا-٨
التطـــــویرمقترحـــــات

السابقالعامفي

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مـنتنفیذهیتملمما-٩
هــيمــا( مقترحــات
)واألسباب

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.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

استاذ المقرراثناء التدریس









ات عواالمتحان م
الطالب

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبتشجیع
یم رةتقی المحاض

ة دریس وطریق 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 المقررالدراسىنھایة العام 

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

٢٠١٨- ٢٠١٧االعالم التربوي : قسم

اساسیةمعلومات-أ
اللغة العربیة وادابها الكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصات التخصص-٢
اولي دبلومالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) -(+ نظري) ٢(المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

الملتحقین
بالمقرر

18

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

8

راسبناجحاالمتحاننتیجة-
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المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین%

للتقدیرات
علیهاالحاصلین

جیدجداجید ممتاز
مقبول

: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
النظرىالمحتوىأوال

تقدیم المعرفة الخاصة باللغة العربیة١

تقدیم تعریف بالتراث والثقافة العربیة٢

٣
التعبیر والعالمات الترقیمیة

كتابة الفقرة٤

كتابة المقال٥

أول الكلمة وآخرهارسم الهمزة في ٦

٧
صفات األلفاظ واختیارها واستعمالها

الدراسة العلمیة لألدب العربي٨

فن الخطابة٩

03

4

3



دراسة األسالیب١٠

العمليالمحتوى



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة









) :تذكر(الفصلیةاألعمال

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٨٩%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

ع.١ تبیانتوزی ررعنالطالبرضاءاس ىالمق المحاضرةف
االخیرة

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

تحدیث المراجع..١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢













هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.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

المقرراستاذ اثناء 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 المقررالعام الدراسىنھایة 

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

٢٠١٨-٢٠١٧االعالم التربوي : قسم

اساسیةمعلومات-أ
مشروع تطبیقيالكودىورمزةالمقرراسم-١

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

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

الملتحقین
بالمقرر

18

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

15

راسبناجحاالمتحاننتیجة-
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المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین%

للتقدیرات
علیهاالحاصلین

جیدجداجید ممتاز
مقبول

: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
النظرىالمحتوىأوال

–توقعات الطالب حول مشروع التخرج 

مناقشة الطالب حول أهداف مشروع التخرج.

مناقشة الطالب في طریقة اختیار مشروع التخرج.

–تشكیل فریق المشروع 

تحدید استراتیجیة العمل.

–مناقشة المشروعات 

موضوع المشروع كل مجموعة.تحدید 

–عمل دراسة جدوي لكل مشروع علي حدة 

اسناد المراجع للطالب للقراءة عن المشروع.

–مناقشة الطالب في الطرق الالزمة لبناء المشروع 

وضع جدول زمني لذلك.

العمليالمحتوى

٠6

6

3



١٠٠تدریســــــهتــــــملمــــــا%-



المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن
المقرراألساسي

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٨٩%

ع.١تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦ تبیانتوزی ررعنالطالبرضاءاس ىالمق المحاضرةف
االخیرة

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢



















االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھالمقرر

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

تحدیث المراجع..
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
محتوىتطویر
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

الطالبمعواالمتحانات

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش ىالط عل
وطریقةالمحاضرةتقییم

بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع یفتوزی ررتوص المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودةضمان

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

٢٠١٨-٢٠١٧االعالم التربوي : قسم

اساسیةمعلومات-أ
))اإلذاعات التفاعلیة(مقرر اختیاريم المقرر:اسالكودىورمزةالمقرراسم-١

ربوياالعالم التالتخصص-٢
اعة )ذ(االدبلوم الخاص–الفرقة األولىالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ١+(نظري) ٢(المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةلوماتمع–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
18

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

5

راسبناجحاالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین

جیدجداجید ممتاز
مقبول
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الحاصلینللتقدیرات
علیها

: المقررتدریس-٢
التــــىالموضــــوعات-

تدریسهاتم
النظرىالمحتوىأوال

نشأة االذاعة التفاعلیة.

مفهوم االذاعات التفاعلیة:

األدوات المستخدمة إلنشاء اإلذاعة التفاعلیة

خصائص وسمات العاملین باإلذاعة التفاعلیة.

وظائف االذاعة التفاعلیة

أنواع المحطات االذاعیة التفاعلیة

.الخدمات التي تقدمها اإلذاعات التفاعلیة

أهم محطات رادیو االنترنت في المنطقة العربیة

تدریســــهتــــملمــــا%-
ــــــــــــــــوىمــــــــــــــــن المحت

المقرراألساسي

١٠٠

القائمینالتزاممدى-
بمحتـــــوىبالتـــــدریس

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

تغطیــــــــــــــــــةمــــــــــــــــــدى-
االمتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
لموضــــــــــــــــــــــــــــــــــوعات

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠







التعلــــــــــــیماســــــــــــالیب-
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

تقـــــــــــــــــویمطریقـــــــــــــــــة-
الطالب

شفوينظري

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــةاإلمكانـــات-٣

:التدریس
معامــــلبــــالكمبیوتر،الخاصــــةالمعامــــل،عــــرضبــــأجهزةالمجهــــزةالقاعــــات

.الفوتوغرافيالتصویر
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

اداریــــــــــــــــــــةقیــــــــــــــــــــود-٤
:وتنظیمیة

ال یوجد

تقـــــــــــــــــــویمنتیجـــــــــــــــــــة-٥
لمقررالطالب

٩٠%

تحســــــینمقترحــــــات-٦
المقرر

االخیرةالمحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١
بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢

االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ

مالحظات-٧
ینالمراجع

إن( الخارجیین
)وجدت

تحدیث المراجع..١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣

مـــــنتنفیـــــذهتـــــممـــــا-٨
التطــــویرمقترحــــات

السابقالعامفي

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبعمواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣















منتنفیذهیتملمما-٩
هــيمــا( مقترحــات
)واألسباب

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةضرةالمحاتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

استاذ المقرربدایة العام الدراسىمراعة الفروق الفردیةالمقررمحتوىتطویر
وضوابطاخالقیاتمناقشةالمقررتدریسطرقتطویر

ة اتوالدراس عاالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

ىالطالبتشجیعالمقررتقویمتطویر یمعل تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس 

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی ررالمقتوص
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا

األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ
بالكلیةالجودة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

٢٠١٨-٢٠١٧االعالم التربوي : قسم

اساسیةمعلومات-أ
ص (الكودىورمزةالمقرراسم-١ ي التخص رر ف ي ١مق راج االذاع ) االخ

والتلفزیوني

والتلفزیوناالذاعة التخصص-٢
اولي دبلومالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ١(+ نظري) ٢(المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
18

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

9

راسبناجحاالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
للتقدیرات

جیدجداجید ممتاز
مقبول
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علیهاالحاصلین

الموضـــوعا-
التـــــــــــــــىت
تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

اإلذاعياإلخراج مقدمة عن 

مهـــــــارات القائد النـــــــــــــــــــــاجح

أدوات المخرجعمل المخرج اإلذاعي

األستودیو االذاعى

المكتبة الموسیقیة

لدیكورا

العمليالمحتوى

الموسیقي التصویریة

تاریخ المونتاج التلفزیوني

فن المونتاج التلفزیوني

وظائف المونتاج

أهمیة وفوائد المونتاج

ماذا یلزمني كي أقوم بتحریر الفیدیو ؟



خطوات صناعة البرنامج التلیفزیوني

اللقطات

أحجام اللقطات

أنواع اللقطات

زوایا التصویر

Moving the Cameraحركات الكامیرا 

االعتبارات التي یجب مراعاتها عند استخدام المؤثرات الصوتیة

اإلضاءة

The Lighting Setupمصادر اإلضاءة 

أنواع اإلضاءة

مراجعة عامة



ـــملمـــا%- ت
تدریســــــــــــــــــه
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن
المحتــــــــــــوى
األساســـــــــي

المقرر

١٠٠

التـزاممدى-
القــــــــــــــائمین
بالتـــــــــدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠



بمحتــــــــــــــوى
المقرر

مــــــــــــــــــــــــــــدى-
ـــــــــــــــــــــة تغطی
االمتحـــــــــان
لموضــــــوعا

المقررت

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

اســـــــــــــــــالیب-
التعلـــــــــــــــــــــیم

والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

طریقــــــــــــــــــــــة-
تقـــــــــــــــــــــــــــویم

الطالب

شفوينظري

عمليفصلیةأعمال
اإلمكانـــــات-٢

المتاحــــــــــــــــة
:التدریس

ــــأجهزةالمجهــــزةالقاعــــات ــــالكمبیوتر،الخاصــــةالمعامــــل،عــــرضب ب
.الفوتوغرافيالتصویرمعامل

المراجـــــــــــــــع-
العلمیة

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

الوســـــــــــــــــــــــــــــــائل
المعینة

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

المســــــــــــــتلزمات
والخامات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

اداریةقیود-٣
وتنظیمیـــــــــة

:

ال یوجد



















نتیجــــــــــــــــــــــــة-٤
تقـــــــــــــــــــــــــــویم
الطــــــــــــــالب

لمقرر

٨٨%

مقترحـــــــــات-٥
تحســــــــــــــــــین

المقرر

االخیرةالمحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١
بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢

االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ

مالحظات-٦
المراجعین
الخارجیین

إن( 
)وجدت

تحدیث المراجع..١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣

تـــــــــــــممـــــــــــــا-٧
ـــذه مـــنتنفی

مقترحـــــــــات
التطــــــــــــــویر

العـــــامفـــــي
السابق

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

یـــتملـــممـــا-٨
ـــذه مـــنتنفی

مقترحـــــــــات
هـــــيمـــــا( 

)واألسباب

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-٩
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

روق المقررمحتوىتطویر ة الف مراع
الفردیة

المقرراستاذ بدایة العام الدراسى



ةالمقررتدریسطرقتطویر اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

جیعتالمقررتقویمتطویر البش الط
ى یمعل تقی

وطریقةالمحاضرة
بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی توص
رر ىالمق عل
الب ىالط ف

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

٢٠١٨-٢٠١٧االعالم التربوي : قسم

اساسیةمعلومات-أ
)١اإلنجلیزیة (مقرر في التخصص باللغة الكودىورمزةالمقرراسم-١

االذاعة والتلفزیونالتخصص-٢
اولي دبلومالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) -(+ نظري) ٢(المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
18

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

9

راسبناجحاالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
للتقدیرات

جیدجداجید ممتاز
مقبول
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علیهاالحاصلین

: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
النظرىالمحتوىأوال

المحاضرات

ماھیة الترجمة االعالمیة

أنواع الترجمة.-

تدریبات على ترجمة بعض النصوص إلى اللغة العربیة-

تدریبات على ترجمة بعض النصوص إلى اللغة العربیة-

تدریبات على ترجمة بعض النصوص إلى اللغة العربیة

تدریبات على ترجمة بعض النصوص إلى اللغة اإلنجلیزیة-

امتحان المیدتیرم.

تدریبات على ترجمة بعض النصوص إلى اللغة اإلنجلیزیة

مصطلحات إعالمیة

تابع: مصطلحات إعالمیة

مراجعة عامة

المحاضرات

ماھیة الترجمة االعالمیة



أنواع الترجمة.-

العمليالمحتوى



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة









) :تذكر(الفصلیةاألعمال

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٨٨%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

ع.١ تبیانتوزی ررعنالطالبرضاءاس ىالمق المحاضرةف
االخیرة

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

تحدیث المراجع..١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢













هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.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

المقرراستاذ بدایة 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

٢٠١٨- ٢٠١٧االعالم التربوي : قسم

اساسیةمعلومات-أ
مناهج البحث في مجاالت التربیة الكودىورمزةالمقرراسم-١

جمیع التخصصات التخصص-٢
اولي دبلومالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) -(+ نظري) ٢(المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

الملتحقین
بالمقرر

18

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

10

راسبناجحاالمتحاننتیجة-
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المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین%

للتقدیرات
علیهاالحاصلین

جیدجداجید ممتاز
مقبول

: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم
النظرىالمحتوىأوال

طبیعه البحث 
العلمي/ 
التربوي: 

مفهوم البحث 
العلمي، 
أهدافه، 
وظائفه، 
خطواته، 

خصائصه، 
أنواعه، 
شروطه.

طبیعه البحث العلمي/ التربوي: مفهوم 
وظائفه، خطواته، البحث العلمي، أهدافه، 

خصائصه، أنواعه، شروطه.

المنهج 
التاریخي 
(مفهومه، 
خصائصه، 
أنماطه، 
تقویمه)

المنهج التاریخي (مفهومه، خصائصه، 
أنماطه، تقویمه)

المنهج 
الوصفي 
(مفهومه، 
خصائصه، 
أنماطه، 

المنهج الوصفي (مفهومه، خصائصه، 
أنماطه، تقویمه)

٠3

1

5



تقویمه)

المنهج 
التحلیلي 
(مفهومه، 
خصائصه، 
أنماطه، 
تقویمه)

المنهج التحلیلي (مفهومه، خصائصه، 
أنماطه، تقویمه)

المنهج شبه 
التجریبي 
(مفهومه، 
خصائصه، 
خطواته، 
متغیراته، 
نماذج 

تصمیمه، 
تقویمه)

المنهج شبه التجریبي (مفهومه، خصائصه، 
خطواته، متغیراته، نماذج تصمیمه، تقویمه)

خطوات البحث 
العلمي

خطوات البحث العلمي

تقویم البحث 
العلمي

تقویم البحث العلمي

ما یستجد من 
موضوعات.

ما یستجد من موضوعات.

طبیعه البحث 
العلمي/ 
التربوي: 

مفهوم البحث 
العلمي، 
أهدافه، 

طبیعه البحث العلمي/ التربوي: مفهوم 
وظائفه، خطواته، البحث العلمي، أهدافه، 

خصائصه، أنواعه، شروطه.



وظائفه، 
خطواته، 

خصائصه، 
أنواعه، 
شروطه.

المنهج 
التاریخي 
(مفهومه، 
خصائصه، 
أنماطه، 
تقویمه)

المنهج التاریخي (مفهومه، خصائصه، 
أنماطه، تقویمه)

العمليالمحتوى



١٠٠تدریســــــهتــــــملمــــــا%-



المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن
المقرراألساسي

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

ال یوجد

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٩٠%

ع.١تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦ تبیانتوزی ررعنالطالبرضاءاس ىالمق المحاضرةف
االخیرة



















بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢المقرر
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

تحدیث المراجع..١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.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

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



االخیرةالمحاضرة
المقررتقریرملء

وحدةالىوتسلیمھ
الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

٢٠١٨-٢٠١٧االعالم التربوي : قسم

اساسیةمعلومات-أ
٩()))٩٩٩٩٠٠٠٠اصول التربیةالكودىورمزةالمقرراسم-١
جمیع التخصصاتالتخصص-٢
ثانیة دبلومالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) -(+ نظري) ٢(المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب





اإلحصائیات:-١
عدد الطالب - 

الملتحقین 
بالمقرر

٩

عدد الطالب - 
اللذین أدوا 

االمتحان

٧

راسبناجح           نتیجة االمتحان- 

النسبة المئویة - 
للناجحین %

طبقا للتقدیرات 
الحاصلین 

علیها

ممتاز              جید جدا       جید    جید
مقبول

: المقررتدریس-٢
الموضوعات-

تـــــــــــــمالتـــــــــــــى
تدریسها

النظرىالمحتوىأوال

التربیة والمجتمع.

التربیة والثقافة.

التربیة والتغیر االجتماعي.

التنشئة االجتماعیة والتربیة.

التربیة والضبط االجتماعي.

ما یستجد من موضوعات

٥٢

٤ 0١





تـــــــملمـــــــا%-
مــــنتدریســــه

المحتــــــــــــــــــــوى
األساســـــــــــــــــي

المقرر

١٠٠

ـــــزاممـــــدى- الت
القــــــــــــــــــــــائمین
ـــــــــــــــــدریس بالت
بمحتـــــــــــــــــــــــوى

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠



المقرر
تغطیــةمــدى-

االمتحـــــــــــــــــان
لموضــــوعات

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

اســـــــــــــــــــــــــالیب-
ـــــــــــــــــــــــــــــیم التعل

والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

تقــویمطریقــة-
الطالب

شفوينظري

عمليفصلیةأعمال
اإلمكانـــــــــــــات-٣

المتاحــــــــــــــــــــــــة
:التدریس

ــــأجهزةالمجهــــزةالقاعــــات ــــالكمبیوتر،الخاصــــةالمعامــــل،عــــرضب معامــــلب
.الفوتوغرافيالتصویر

المراجـــــــــــــــــــــــع-
العلمیة

غیر متوافرة          محدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
المســــــــــــــــــــــتلزمات

والخامات
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

اداریـــــةقیـــــود-٤
:وتنظیمیة

ال یوجد

تقـــویمنتیجـــة-٥
الطــــــــــــــــــــــالب

لمقرر

٨٨%

االخیرةالمحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیعمقترحـــــــــــــــــات-٦

















تحســــــــــــــــــــــــــین
المقرر

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء

االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ

مالحظات-٧
المراجعین

( الخارجیین
)وجدتإن

المراجعتحدیث١

المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢

االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣

تنفیــذهتــممــا-٨
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
مقترحـــــــــــــــــات

فـــيالتطــویر
السابقالعام

للمقررالنھائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤.. 

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١

الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢

ــــــممــــــا-٩ ــــــتمل ی
ـــــــذه مـــــــنتنفی

( مقترحــــــــات
هــــــــــــــيمــــــــــــــا

)واألسباب

بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١

الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

المقرراستاذالدراسىالعامبدایةالفردیةالفروقمراعةالمقررمحتوىتطویر

وضوابطاخالقیاتمناقشةررالمقتدریسطرقتطویر
معواالمتحاناتالدراسة
الطالب

المقرراستاذالتدریساثناء

متقییعلىالطالبتشجیعالمقررتقویمتطویر
التدریسوطریقةالمحاضرة

بانتظام

المقرراستاذالتدریساثناء

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

المقرراستاذالتدریساثناء

ىعلالمقررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر
األولىالمحاضرةفىالطالب

المقرراستاذالدراسىالعامبدایة



فھیاشالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفى

المقرراستاذالدراسىالعامبدایة

البالطرضاءاستبیانتوزیع
المحاضرةفىالمقررعن

االخیرة

المقرراستاذالدراسىالعامنھایة

وتسلیمھالمقررتقریرملء
الجودةضمانوحدةالى
بالكلیة

المقرراستاذالدراسىالعامنھایة



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

٢٠١٨-٢٠١٧االعالم التربوي : قسم

اساسیةمعلومات-أ
٩)))االحصاء التربويالكودىورمزةالمقرراسم-١
جمیع التخصصاتالتخصص-٢
ثانیة دبلومالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) -(+ نظري) ٢(المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب





اإلحصائیات:-١
عدد الطالب - 

الملتحقین 
بالمقرر

15

عدد الطالب - 
اللذین أدوا 

االمتحان

14

راسبناجح           نتیجة االمتحان- 

النسبة المئویة - 
للناجحین %

طبقا للتقدیرات 
الحاصلین 

علیها

ممتاز              جید جدا       جید    جید
مقبول

: المقررتدریس-٢
الموضوعات-

تـــــــــــــمالتـــــــــــــى
تدریسها

النظرىالمحتوىأوال

.اإلحصاء وأهمیتها واستخداماتها في البحث التربويماهیة 

.مقاییس النزعة المركزیة

.مقاییس التشتت

.معامل االرتباط

.شروط بناء الفرض اإلحصائيأنواع المتغیرات والمقاییس و 

وأنواعها.العینات 

.المستخدمة في االحصاءبرامج الحاسب أمثلة ل

.ما یستجد من موضوعات
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تـــــــملمـــــــا%-
مــــنتدریســــه

المحتــــــــــــــــــــوى
األساســـــــــــــــــي

المقرر

١٠٠

ـــــزاممـــــدى- الت
القــــــــــــــــــــــائمین
ـــــــــــــــــدریس بالت
بمحتـــــــــــــــــــــــوى

 >٨٥>٨٤-٦٠٦٠



المقرر
تغطیــةمــدى-

االمتحـــــــــــــــــان
لموضــــوعات

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

اســـــــــــــــــــــــــالیب-
ـــــــــــــــــــــــــــــیم التعل

والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
تقــویمطریقــة-

الطالب
شفوينظري

عمليفصلیةأعمال
اإلمكانـــــــــــــات-٣

المتاحــــــــــــــــــــــــة
:التدریس

ــــأجهزةالمجهــــزةالقاعــــات ــــالكمبیوتر،الخاصــــةالمعامــــل،عــــرضب معامــــلب
.الفوتوغرافيالتصویر

المراجـــــــــــــــــــــــع-
العلمیة

غیر متوافرة          محدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
المســــــــــــــــــــــتلزمات

والخامات
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

اداریـــــةقیـــــود-٤
:وتنظیمیة

ال یوجد

تقـــویمنتیجـــة-٥
الطــــــــــــــــــــــالب

لمقرر

٩٠%

















مقترحـــــــــــــــــات-٦
تحســــــــــــــــــــــــــین

المقرر

توزیع استبیان رضاء الطالب عن المقرر فى المحاضرة االخیرة.١
بالكلیةملء تقریر المقرر وتسلیمه الى وحدة ضمان الجودة .٢
مناقشه توصیف المقرر شفهیا فى المحاضرة االولى.٣

مالحظات-٧
المراجعین

( الخارجیین
)وجدتإن

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

تنفیــذهتــممــا-٨
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
مقترحـــــــــــــــــات

فـــيالتطــویر
السابقالعام

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

ــــــممــــــا-٩ ــــــتمل ی
ـــــــذه مـــــــنتنفی

( مقترحــــــــات
هــــــــــــــيمــــــــــــــا

)واألسباب

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.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
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

٢٠١٨-٢٠١٧االعالم التربوي : قسم

اساسیةمعلومات-أ
٩()))التوجیھ التعلیمي واالرشاد النفسيالكودىورمزةالمقرراسم-١
جمیع التخصصاتالتخصص-٢
ثانیة دبلومالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) -(+ نظري) ٢(المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب





اإلحصائیات:-١
الطالب عدد - 

الملتحقین 
بالمقرر

15

عدد الطالب - 
اللذین أدوا 

االمتحان

14

راسبناجح           نتیجة االمتحان- 

النسبة المئویة - 
للناجحین %

طبقا للتقدیرات 
الحاصلین 

علیها

ممتاز              جید جدا       جید    جید
مقبول

: المقررتدریس-٢
الموضوعات-

تـــــــــــــمالتـــــــــــــى
تدریسها

النظرىالمحتوىأوال

ماهیة االرشاد النفسي، والفرق بین االرشاد والتوجیه النفسي والعلوم المتصلة بهما.

أسس االرشاد النفسي.

نظریات التوجیه واالرشاد النفسي:

ـ نظریة التحلیل النفسي لفروید في مجال االرشاد.

ـ النظریة السلوكیة في مجال االرشاد.   

ـ النظریة المعرفیة في مجال االرشاد.   

ـ النظریة العقالنیة في مجال االرشاد.   

تكامل نظریات التوجیة واالرشاد النفسي.
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.ما یستجد من موضوعات



تـــــــملمـــــــا%-
مــــنتدریســــه

المحتــــــــــــــــــــوى
األساســـــــــــــــــي

١٠٠



المقرر
ـــــزاممـــــدى- الت

القــــــــــــــــــــــائمین
ـــــــــــــــــدریس بالت
بمحتـــــــــــــــــــــــوى

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

تغطیــةمــدى-
االمتحـــــــــــــــــان
لموضــــوعات

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

اســـــــــــــــــــــــــالیب-
ـــــــــــــــــــــــــــــیم التعل

والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
تقــویمطریقــة-

الطالب
شفوينظري

عمليفصلیةأعمال
اإلمكانـــــــــــــات-٣

المتاحــــــــــــــــــــــــة
:التدریس

ــــأجهزةالمجهــــزةالقاعــــات ــــالكمبیوتر،الخاصــــةالمعامــــل،عــــرضب معامــــلب
.الفوتوغرافيالتصویر

المراجـــــــــــــــــــــــع-
العلمیة

غیر متوافرة          محدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
المســــــــــــــــــــــتلزمات

والخامات
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة



















اداریـــــةقیـــــود-٤
:وتنظیمیة

ال یوجد

تقـــویمنتیجـــة-٥
الطــــــــــــــــــــــالب

لمقرر

٨٩%

مقترحـــــــــــــــــات-٦
تحســــــــــــــــــــــــــین

المقرر

االخیرةالمحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١
بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

مالحظات-٧
المراجعین

( الخارجیین
)وجدتإن

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

تنفیــذهتــممــا-٨
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
مقترحـــــــــــــــــات

فـــيالتطــویر
السابقالعام

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

ــــــممــــــا-٩ ــــــتمل ی
ـــــــذه مـــــــنتنفی

( مقترحــــــــات
هــــــــــــــيمــــــــــــــا

)واألسباب

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط روق محت ة الف استاذ المقرربدایة العام الدراسىمراع



الفردیةالمقرر
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

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

٢٠١٨-٢٠١٧االعالم التربوي : قسم

اساسیةمعلومات-أ
٩()))تكنولوجیا التربیةالكودىورمزةالمقرراسم-١
جمیع التخصصاتالتخصص-٢
ثانیة دبلومالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) -(+ نظري) ٢(المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب





اإلحصائیات:-١
عدد الطالب - 

الملتحقین 
بالمقرر

15

عدد الطالب - 
اللذین أدوا 

االمتحان

14

راسبناجح           نتیجة االمتحان- 

النسبة المئویة - 
للناجحین %

طبقا للتقدیرات 
الحاصلین 

علیها

ممتاز              جید جدا       جید    جید
مقبول

: المقررتدریس-٢
الموضوعات-

تـــــــــــــمالتـــــــــــــى
تدریسها

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 

المعلم والمتعلم فى تتكنولوجیا التربیة.دور 

تطور مجال التكنولوجیا التربویة.

منظومة تكنولوجیا التربیة.

114
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.ما یستجد من موضوعات



تـــــــملمـــــــا%-
مــــنتدریســــه

المحتــــــــــــــــــــوى
األساســـــــــــــــــي

المقرر

١٠٠

ـــــزاممـــــدى- الت
القــــــــــــــــــــــائمین
ـــــــــــــــــدریس بالت

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠



بمحتـــــــــــــــــــــــوى
المقرر

تغطیــةمــدى-
االمتحـــــــــــــــــان
لموضــــوعات

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

اســـــــــــــــــــــــــالیب-
ـــــــــــــــــــــــــــــیم التعل

والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
تقــویمطریقــة-

الطالب
شفوينظري

عمليفصلیةأعمال
اإلمكانـــــــــــــات-٣

المتاحــــــــــــــــــــــــة
:التدریس

ــــأجهزةالمجهــــزةالقاعــــات ــــالكمبیوتر،الخاصــــةالمعامــــل،عــــرضب معامــــلب
.الفوتوغرافيالتصویر

المراجـــــــــــــــــــــــع-
العلمیة

غیر متوافرة          محدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
المســــــــــــــــــــــتلزمات

والخامات
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

اداریـــــةقیـــــود-٤
:وتنظیمیة

ال یوجد

تقـــویمنتیجـــة-٥
الطــــــــــــــــــــــالب

لمقرر

٩٢%

















مقترحـــــــــــــــــات-٦
تحســــــــــــــــــــــــــین

المقرر

االخیرةالمحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١
بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

مالحظات-٧
المراجعین

( الخارجیین
)وجدتإن

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

تنفیــذهتــممــا-٨
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
مقترحـــــــــــــــــات

فـــيالتطــویر
السابقالعام

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

ــــــممــــــا-٩ ــــــتمل ی
ـــــــذه مـــــــنتنفی

( مقترحــــــــات
هــــــــــــــيمــــــــــــــا

)واألسباب

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.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

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

٢٠١٨-٢٠١٧االعالم التربوي : قسم

اساسیةمعلومات-أ
م المقرر: التحریر والنشر االلكترونىاسالكودىورمزةالمقرراسم-١

االعالم التربويالتخصص-٢
الدبلوم الخاص–الفرقة األولىالمستوى/ رقةالف-٣

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

متخصصةمعلومات–ب





صائیات:اإلح-١
عدد الطالب - 

الملتحقین 
بالمقرر

15

عدد الطالب - 
اللذین أدوا 

االمتحان

14

راسبناجح           نتیجة االمتحان- 

النسبة المئویة % - 
للناجحین طبقا 

للتقدیرات 
الحاصلین علیها

ممتاز              جید جدا       جید    جید
مقبول

: المقررتدریس-٢
التــــىتالموضــــوعا-

تدریسهاتم
النظرىالمحتوىأوال

مقدمة عن المادة

مفھوم النشر االلكتروني

تطور النشر االلكتروني

أنواع النشر االلكتروني

مزایا النشر االلكتروني

مزایا النشر االلكتروني من منظور بحثي

مجاالت النشر

قوانین وحقوق النشر االلكتروني

االلكترونيأسباب التوجھ نحو النشر

طرق التحریر االلكتروني

١٠٠تدریســــهتــــملمــــا%-

140

1
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المحتــــــــــــــــوىمــــــــــــــــن
المقرراألساسي

القـائمینالتزاممدى-
بمحتـــــوىبالتـــــدریس

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

تغطیــــــــــــــــــةمــــــــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

التعلــــــــــــیماســــــــــــالیب-
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
تقــــــــــــــــــویمطریقــــــــــــــــــة-

الطالب
شفوينظري

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــةاإلمكانـــات-٣

:التدریس
معامــــلبــــالكمبیوتر،الخاصــــةالمعامــــل،عــــرضبــــأجهزةالمجهــــزةالقاعــــات

.الفوتوغرافيالتصویر
متوافرةغیرمحدودةجةبدر متوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

اداریــــــــــــــــــــةقیــــــــــــــــــــود-٤
:وتنظیمیة

ال یوجد

تقـــــــــــــــــــویمنتیجـــــــــــــــــــة-٥
لمقررالطالب

٨٩%



















تحســــــینمقترحــــــات-٦
المقرر

االخیرةالمحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١
بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

مالحظات-٧
المراجعین

إن( الخارجیین
)وجدت

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

مـــــنتنفیـــــذهتـــــممـــــا-٨
التطـــــویرمقترحــــات

السابقالعامفي

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
البالطمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مـنتنفیذهیتملمما-٩
هــيمــا( مقترحــات
)واألسباب

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.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
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
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

٢٠١٨-٢٠١٧االعالم التربوي : قسم

اساسیةمعلومات-أ
٩()))٩٩٩٩٠٠٠٠)طرق التدریس  التخصصالكودىورمزةالمقرراسم-١
االذاعة والتلفزیونالتخصص-٢
ثانیة دبلومالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ١(+ نظري) ٢(المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب





اإلحصائیات:-١
الطالب عدد - 

الملتحقین 
بالمقرر

15

عدد الطالب - 
اللذین أدوا 

االمتحان

13

نتیجة - 
االمتحان

راسبناجح           

النسبة - 
المئویة % 

للناجحین 
طبقا 

للتقدیرات 
الحاصلین 

علیها

ممتاز              جید جدا       جید    جید
مقبول

: المقررتدریس-٢
الموضــــــوعا-

تــمالتــىت
تدریسها

النظرىالمحتوىأوال

واجبات المعلم في مھنة التعلیم

أدوار كل من المعلم والمتعلم في العملیة التعلیمیة

)االكتشافالتدريس (طرق بعض 

)حل المشكالتالتدريس (طرق بعض 

)التعلم التعاونيالتدريس (طرق بعض 

)التعلم الذاتيالتدريس(طرق بعض 

عیوب وممیزات طرق وأسالیب التدريس

96

3

2 14



بعض طرق التدريس (التعلیم االلكتروني)

كیفیة تحسین الطرق التقلیدية في التدريس

بعض طرق التدريس (التعلیم عن بعد)

بعض طرق التدريس (التدريس المصغر)

بعض طرق التدريس (التدريس ما وراء المعرفي)

نظريات التعلیم والتدريس



تـــــملمـــــا%-
مـنتدریسه

المحتــــــــــــــوى
األساســــــــــــي

المقرر

١٠٠

التــزاممــدى-
القـــــــــــــــــائمین
بالتــــــــــــدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠



بمحتـــــــــــــــــوى
المقرر

مـــــــــــــــــــــــــــــــدى-
تغطیــــــــــــــــــــــــة
االمتحـــــــــــان
لموضـــــــــوعا

المقررت

>٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

اســـــــــــــــــــالیب-
التعلــــــــــــــــــــــــیم

والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

طریقـــــــــــــــــــــــــة-
تقــــــــــــــــــــــــــــــویم

الطالب

شفوينظري

عمليفصلیةأعمال
ـــــــات-٣ اإلمكان

المتاحـــــــــــــــــــة
:التدریس

بــــالكمبیوتر،الخاصــــةالمعامــــل،عــــرضبــــأجهزةالمجهــــزةالقاعــــات
.الفوتوغرافيالتصویرمعامل

المراجــــــــــــــــــع-
العلمیة

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

الوســــــــــــــــــــــــــــــــــائل
المعینة

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

المســــــــــــــــتلزمات
والخامات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

اداریــةقیــود-٤
:وتنظیمیة

ال یوجد

%تقویمنتیجة-٥

















الطـــــــــــــــــالب
لمقرر

مقترحــــــــــــات-٦
تحســــــــــــــــــــین

المقرر

االخیرةالمحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء

االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ

مالحظات-٧
المراجعین
الخارجیین

إن( 
)وجدت

المراجعتحدیث١

المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢

االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣

تــــــــــــــممــــــــــــــا-٨
مـــــنتنفیـــــذه

مقترحــــــــــــات
التطــــــــــــــــویر

العـــــــامفـــــــي
السابق

للمقررالنھائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤.. 

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١

الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢

ــــممــــا-٩ ــــتمل ی
مـــــنتنفیـــــذه

( مقترحــات
هـــــــــــيمـــــــــــا

)واألسباب

بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١

الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
مجاالت

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویر

محتوىتطویر
المقرر

المقرراستاذالدراسىالعامبدایةالفردیةالفروقمراعة

طوضواباخالقیاتمناقشةطرقتطویر
معواالمتحاناتالدراسة

المقرراستاذالتدریساثناء



الطالبالمقررتدریس

تقویمتطویر
المقرر

ییمتقعلىالطالبتشجیع
وطریقةالمحاضرة
بانتظامالتدریس

المقرراستاذالتدریساثناء

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

المقرراستاذالتدریساثناء

تنفیذتطویر
المقرر

المقررتوصیفتوزیع
فىالطالبعلى

األولىالمحاضرة

المقرراستاذالدراسىالعامبدایة

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا

األولى

المقرراستاذالدراسىالعامبدایة

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

المقرراستاذالدراسىالعامنھایة

المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ
بالكلیةالجودة

المقرراستاذالدراسىالعامنھایة



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

٢٠١٨- ٢٠١٧االعالم التربوي : قسم

اساسیةمعلومات-أ
)٢اإلنجلیزیة (مقرر في التخصص باللغة الكودىورمزةالمقرراسم-١

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

متخصصةمعلومات–ب





اإلحصائیات:-١
عدد الطالب - 

الملتحقین 
بالمقرر

15

عدد الطالب - 
اللذین أدوا 

االمتحان

14

راسبناجح           نتیجة االمتحان- 

النسبة المئویة - 
للناجحین %

طبقا للتقدیرات 
الحاصلین علیها

ممتاز              جید جدا       جید    جید
مقبول

: المقررتدریس-٢
الموضوعات-

تـــــــــــــمالتـــــــــــــى
تدریسها

النظرىالمحتوىأوال

الترجمة االعالمیة ماھیة

أنواع الترجمة.-

تدریبات على ترجمة بعض النصوص إلى اللغة العربیة-

تدریبات على ترجمة بعض النصوص إلى اللغة العربیة-

اللغة العربیةتدریبات على ترجمة بعض النصوص إلى 

تدریبات على ترجمة بعض النصوص إلى اللغة اإلنجلیزیة-

.امتحان المیدتیرم

تدریبات على ترجمة بعض النصوص إلى اللغة اإلنجلیزیة

مصطلحات إعالمیة

140

7

4 12



تابع: مصطلحات إعالمیة

مراجعة عامة

تـــــــملمـــــــا%-
مــــنتدریســــه

المحتــــــــــــــــــــوى
األساســـــــــــــــــي

المقرر

١٠٠

ـــــزاممـــــدى- الت
القــــــــــــــــــــــائمین
ـــــــــــــــــدریس بالت
بمحتـــــــــــــــــــــــوى

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

تغطیــةمــدى-
االمتحـــــــــــــــــان
لموضــــوعات

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

اســـــــــــــــــــــــــالیب-
ـــــــــــــــــــــــــــــیم التعل

والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

تقــویمطریقــة-
الطالب

شفوينظري

عمليفصلیةأعمال
ـــــأجهزةالمجهـــــزةالقاعـــــاتاإلمكانـــــــــــــات-٣ ـــــالكمبیوتر،الخاصـــــةالمعامـــــل،عـــــرضب معامـــــلب













المتاحــــــــــــــــــــــــة
:التدریس

.الفوتوغرافيالتصویر

المراجـــــــــــــــــــــــع-
العلمیة

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
المســــــــــــــــــــــتلزمات

والخامات
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

اداریـــــةقیـــــود-٤
:وتنظیمیة

ال یوجد

تقـــویمنتیجـــة-٥
الطــــــــــــــــــــــالب

لمقرر

٩٠%

مقترحـــــــــــــــــات-٦
تحســــــــــــــــــــــــــین

المقرر

االخیرةالمحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء

االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ

مالحظات-٧
المراجعین

( الخارجیین
)وجدتإن

المراجعتحدیث١

المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢

االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣

تنفیــذهتــممــا-٨
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
مقترحـــــــــــــــــات

فـــيالتطــویر
السابقالعام

للمقررالنھائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤.. 

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١

الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢

ــــــممــــــا-٩ ــــــتمل بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣ی

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١









ـــــــذه مـــــــنتنفی
( مقترحــــــــات

هــــــــــــــيمــــــــــــــا
)واألسباب

الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

استاذ المقرربدایة العام الدراسىالفروق الفردیةمراعة 

تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
ة اتالدراس عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی ررتوص المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

٢٠١٨- ٢٠١٧االعالم التربوي : قسم

اساسیةمعلومات-أ
مشروع تطبیقيالكودىورمزةالمقرراسم-١

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

متخصصةمعلومات–ب





اإلحصائیات:-١
عدد الطالب - 

الملتحقین 
بالمقرر

15

عدد الطالب - 
اللذین أدوا 

االمتحان

14

راسبناجح           نتیجة االمتحان- 

النسبة المئویة - 
للناجحین %

طبقا للتقدیرات 
الحاصلین علیها

ممتاز              جید جدا       جید    جید
مقبول

: المقررتدریس-٢
الموضوعات-

تـــــــــــــمالتـــــــــــــى
تدریسها

النظرىالمحتوىأوال

مناقشة الطالب حول أهداف مشروع التخرج.–توقعات الطالب حول مشروع التخرج 

.مناقشة الطالب في طریقة اختیار مشروع التخرج

.تحدید استراتیجیة العمل–تشكیل فریق المشروع 

.تحدید موضوع المشروع كل مجموعة–مناقشة المشروعات 

.اسناد المراجع للطالب للقراءة عن المشروع–عمل دراسة جدوي لكل مشروع علي حدة 

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

.تنفیذ المشروعات وفق الجدول الزمني

.متابعة ما تم تنفیذه بشكل دوري

.وٕاعداد التقریرشرح نظري لطریقة بناء وكتابة المشروع 
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.مناقشة مفتوحة لعرض الطالب لما تم انجازه

.التقییم المبدئي للمشروعات وتعدیلها–عرض مبدئي لمخرجات المشروع 

.تسلیم المشروع النهائيـعرض نهائي للمشروع 

وما یستجد من موضوعات

تـــــــملمـــــــا%-
مــــنتدریســــه

المحتــــــــــــــــــــوى
األساســـــــــــــــــي

المقرر

١٠٠

ـــــزاممـــــدى- الت
القــــــــــــــــــــــائمین
ـــــــــــــــــدریس بالت
بمحتـــــــــــــــــــــــوى

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

تغطیــةمــدى-
االمتحـــــــــــــــــان
لموضــــوعات

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

اســـــــــــــــــــــــــالیب-
ـــــــــــــــــــــــــــــیم التعل

والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

تقــویمطریقــة-
الطالب

شفوينظري

عمليفصلیةأعمال













اإلمكانـــــــــــــات-٣
المتاحــــــــــــــــــــــــة

:التدریس

ـــــأجهزةالمجهـــــزةالقاعـــــات ـــــالكمبیوتر،الخاصـــــةالمعامـــــل،عـــــرضب معامـــــلب
.الفوتوغرافيالتصویر

المراجـــــــــــــــــــــــع-
العلمیة

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
المســــــــــــــــــــــتلزمات

والخامات
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

اداریـــــةقیـــــود-٤
:وتنظیمیة

ال یوجد

تقـــویمنتیجـــة-٥
الطــــــــــــــــــــــالب

لمقرر

٨٩%

مقترحـــــــــــــــــات-٦
تحســــــــــــــــــــــــــین

المقرر

االخیرةالمحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء

االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ

مالحظات-٧
المراجعین

( الخارجیین
)وجدتإن

المراجعتحدیث١

المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢

االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣

تنفیــذهتــممــا-٨
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
مقترحـــــــــــــــــات

فـــيالتطــویر
السابقالعام

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١

الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢

ــــــممــــــا-٩ ــــــتمل بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣ی









ـــــــذه مـــــــنتنفی
( مقترحــــــــات

هــــــــــــــيمــــــــــــــا
)واألسباب

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١

الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
المقرراستاذالدراسىالعامبدایةالفردیةالفروقمراعةالمقررمحتوىتطویر

تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
معواالمتحاناتالدراسة
الطالب

المقرراستاذالتدریساثناء

متقییعلىالطالبتشجیعالمقررتقویمتطویر
التدریسوطریقةالمحاضرة

بانتظام

المقرراستاذالتدریساثناء

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

المقرراستاذالتدریساثناء

علىالمقررتوصیفتوزیعرالمقرتنفیذتطویر
األولىالمحاضرةفىالطالب

المقرراستاذالدراسىالعامبدایة

ھیاشفالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفى

المقرراستاذالدراسىالعامبدایة

بالطالرضاءاستبیانتوزیع
المحاضرةفىالمقررعن

االخیرة

المقرراستاذالدراسىالعامنھایة

الىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمانوحدة

المقرراستاذالدراسىالعامنھایة



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

٢٠١٨- ٢٠١٧االعالم التربوي : قسم

اساسیةمعلومات-أ
٩)))مصادر المعلوماتالكودىورمزةالمقرراسم-١
جمیع التخصصاتالتخصص-٢
ثانیة دبلومالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) -(+ نظري) ٢(المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب





اإلحصائیات:-١
عدد الطالب - 

الملتحقین 
بالمقرر

15

عدد الطالب - 
اللذین أدوا 

االمتحان

14

راسبناجح           نتیجة االمتحان- 

النسبة المئویة - 
للناجحین %

طبقا للتقدیرات 
الحاصلین 

علیها

ممتاز              جید جدا       جید    جید
مقبول

: المقررتدریس-٢
الموضوعات-

تـــــــــــــمالتـــــــــــــى
تدریسها

النظرىالمحتوىأوال

تطورها.ومراحلالمعلومات،مصادرمفهوم

تصنیف مصادر المعلومات (التقلیدیة، واإللكترونیة)

أشكال مصادر المعلومات-أهمیة مصادر المعلومات 

طرق الحصول على مصادر المعلومات-مفهوم إدارة مصادر المعلومات 

المصــادر و والتقنیــة المتخصصــة فــي العلــوم االجتماعیــة واإلنســانیةو مصــادر المعلومــات المرجعیــة العامــة 
السمعیة والبصریة والوسائط المتعددة

االنترنت ومحركات البحث كمصدر للمعلومات-المكتبة  اإللكترونیة كمصدر للمعلومات 

المعلوماتطرق تنمیة مصادر -طرق إدارة مصادر المعلومات
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التعاون والتكتالت المعلوماتیة-تقییم مصادر المعلومات 

.ما یستجد من موضوعات



تـــــــملمـــــــا%-
مــــنتدریســــه

المحتــــــــــــــــــــوى
األساســـــــــــــــــي

المقرر

١٠٠

ـــــزاممـــــدى- الت
القــــــــــــــــــــــائمین

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠



ـــــــــــــــــدریس بالت
بمحتـــــــــــــــــــــــوى

المقرر
تغطیــةمــدى-

االمتحـــــــــــــــــان
لموضــــوعات

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

اســـــــــــــــــــــــــالیب-
ـــــــــــــــــــــــــــــیم التعل

والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

تقــویمطریقــة-
الطالب

شفوينظري

عمليفصلیةأعمال
اإلمكانـــــــــــــات-٣

المتاحــــــــــــــــــــــــة
:التدریس

ــــأجهزةالمجهــــزةالقاعــــات ــــالكمبیوتر،الخاصــــةالمعامــــل،عــــرضب معامــــلب
.الفوتوغرافيالتصویر

المراجـــــــــــــــــــــــع-
العلمیة

غیر متوافرة          محدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
المســــــــــــــــــــــتلزمات

والخامات
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

اداریـــــةقیـــــود-٤
:وتنظیمیة

ال یوجد

تقـــویمنتیجـــة-٥
الطــــــــــــــــــــــالب

٩٠%

















لمقرر
مقترحـــــــــــــــــات-٦

تحســــــــــــــــــــــــــین
المقرر

االخیرةالمحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء

االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ

مالحظات-٧
المراجعین

( الخارجیین
)وجدتإن

المراجعتحدیث١

المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢

االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣

تنفیــذهتــممــا-٨
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
مقترحـــــــــــــــــات

فـــيالتطــویر
السابقالعام

للمقررالنھائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤.. 

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١

الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢

ــــــممــــــا-٩ ــــــتمل ی
ـــــــذه مـــــــنتنفی

( مقترحــــــــات
هــــــــــــــيمــــــــــــــا

)واألسباب

بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١

الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

المقرراستاذالدراسىالعامبدایةالفردیةالفروقمراعةالمقررمحتوىتطویر

وضوابطاخالقیاتمناقشةررالمقتدریسطرقتطویر
معواالمتحاناتالدراسة
الطالب

المقرراستاذالتدریساثناء

متقییعلىالطالبتشجیعالمقررتقویمتطویر
التدریسوطریقةالمحاضرة

بانتظام

المقرراستاذالتدریساثناء

المقرراستاذالتدریساثناءخاللمنراجعةتغذیةتقدیم



االداءتصحیح

ىعلالمقررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر
األولىالمحاضرةفىالطالب

المقرراستاذالدراسىالعامبدایة

فھیاشالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفى

المقرراستاذالدراسىالعامبدایة

البالطرضاءاستبیانتوزیع
المحاضرةفىالمقررعن

االخیرة

المقرراستاذالدراسىالعامنھایة

وتسلیمھالمقررتقریرملء
الجودةضمانوحدةالى
بالكلیة

المقرراستاذالدراسىالعامنھایة



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

٢٠١٨-٢٠١٧االعالم التربوي : قسم

اساسیةمعلومات-أ
اطر المعاجة الصحفیة–مقرر اختیار الكودىورمزةالمقرراسم-١

الصحافةالتخصص-٢
ثانیة دبلومالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ٢(+ نظري) ٢(المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب





اإلحصائیات:-١
عدد الطالب - 

الملتحقین 
بالمقرر

١٥

عدد الطالب - 
اللذین أدوا 

االمتحان

١١

راسبناجح           نتیجة االمتحان- 

النسبة المئویة - 
للناجحین %

طبقا للتقدیرات 
الحاصلین علیها

ممتاز              جید جدا       جید    جید
مقبول

: المقررتدریس-٢
الموضوعات-

تـــــــــــــمالتـــــــــــــى
تدریسها

النظرىالمحتوىأوال

والتطبیقىالمحتوى النظرى

نماذج تصمیم البرامج التعلیمیة اإللكترونیة:

منھجیة تصمیم وإنتاج البرامج -نماذج التصمیم التعلیمى وفق أسلوب النظم. .-
التعلیمیة اإللكترونیة.

التعلیم اإللكترونى:

خصائص التعلیم –أھداف التعلیم اإللكترونى –اإللكترونى مفھوم التعلیم 
مكونات التعلیم اإللكترونى.–اإللكترونى 

أدوات التعلیم –بیئات التعلیم اإللكترونى –أدوار المعلم فى  التعلیم اإللكترونى 
معوقات التعلیم اإللكترونى.–نظم إدارة التعلیم اإللكترونى –اإللكترونى 

١٠١

٤

٤ ٠٣



لكترونیة:المكتبة اإل

مفھوم -المصطلحات األكثر شیوعا–المسمیات المختلفة للمكتبة اإللكترونیة 
تعریف المكتبة الرقمیة.–المكتبة الرقمیة 

أھداف –الدوافع وراء استعمال المكتبة الرقمیة –التوقع الذى أصبح صحیحا 
عملیة الرقمنة للمكتبات 

الموجودة بین المكتبات التلقلیدیة والمكتبات الفوارق –ممیزات المكتبات الرقمیة 
المتطلبات األساسیة للمكتبة الرقمیة.-اإللكترونیة

الصعوبات والمشكالت التى تواجھ الباحثین –تنظیم مجموعات المكتبة الر قمیة 
عند استخدام المكتبات فى حالة توافرھا.

میة.بعض نماذج المكتبات الرق–عوامل نجاح المكتبة الرقمیة 

مستقبل المكتبات اإللكترونیة.–مالحظات على نماذج المكتبات الرقمیة 

ما یستجد من موضوعات





تـــــــملمـــــــا%-
مــــنتدریســــه

المحتــــــــــــــــــــوى
األساســـــــــــــــــي

١٠٠



المقرر
ـــــزاممـــــدى- الت

القــــــــــــــــــــــائمین
ـــــــــــــــــدریس بالت
بمحتـــــــــــــــــــــــوى

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

تغطیــةمــدى-
االمتحـــــــــــــــــان
لموضــــوعات

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

اســـــــــــــــــــــــــالیب-
ـــــــــــــــــــــــــــــیم التعل

والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

تقــویمطریقــة-
الطالب

شفوينظري

عمليفصلیةأعمال
اإلمكانـــــــــــــات-٣

المتاحــــــــــــــــــــــــة
:التدریس

ـــــأجهزةالمجهـــــزةالقاعـــــات ـــــالكمبیوتر،الخاصـــــةالمعامـــــل،عـــــرضب معامـــــلب
.الفوتوغرافيالتصویر

المراجـــــــــــــــــــــــع-
العلمیة

غیر متوافرة          محدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
المســــــــــــــــــــــتلزمات

والخامات
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

ال یوجداداریـــــةقیـــــود-٤



















:وتنظیمیة
تقـــویمنتیجـــة-٥

الطــــــــــــــــــــــالب
لمقرر

٩٠%

مقترحـــــــــــــــــات-٦
تحســــــــــــــــــــــــــین

المقرر

االخیرةالمحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء

االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ

مالحظات-٧
المراجعین

( الخارجیین
)وجدتإن

المراجعتحدیث١

المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢

االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣

تنفیــذهتــممــا-٨
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
مقترحـــــــــــــــــات

فـــيالتطــویر
السابقالعام

للمقررالنھائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤.. 

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١

الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢

ــــــممــــــا-٩ ــــــتمل ی
ـــــــذه مـــــــنتنفی

( مقترحــــــــات
هــــــــــــــيمــــــــــــــا

)واألسباب

بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١

الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

المقرراستاذالدراسىالعامبدایةالفردیةالفروقمراعةالمقررمحتوىتطویر

وضوابطاخالقیاتمناقشةررالمقتدریسطرقتطویر
معواالمتحاناتالدراسة
الطالب

المقرراستاذالتدریساثناء



متقییعلىالطالبتشجیعالمقررتقویمتطویر
التدریسوطریقةالمحاضرة

بانتظام

المقرراستاذالتدریساثناء

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

المقرراستاذالتدریساثناء

ىعلالمقررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر
األولىالمحاضرةفىالطالب

المقرراستاذالدراسىالعامبدایة

ھیاشفالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفى

المقرراستاذالدراسىالعامبدایة

البالطرضاءاستبیانتوزیع
المحاضرةفىالمقررعن

االخیرة

المقرراستاذالدراسىالعامنھایة

وتسلیمھالمقررتقریرملء
الجودةضمانوحدةالى

بالكلیة

المقرراستاذالدراسىالعامنھایة



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

٢٠١٨-٢٠١٧االعالم التربوي : قسم

اساسیةمعلومات-أ
الحاسب االليالكودىورمزةالمقرراسم-١

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

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
4

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

4

راسبناجحاالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
للتقدیرات

جیدجداجید ممتاز
مقبول



4٠

31



علیهاالحاصلین
: المقررتدریس-٢
التــــىالموضــــوعات-

تدریسهاتم
النظرىالمحتوىأوال

مبررات ودواعى استخدام الكمبیوتر فى العملیة التعلیمیة.-أهمیته فى العملیة التعلیمیة–مقدمة عن الكمبیوتر 

مهارات القرن الحادى والعشرین

:٢تقنیات الویب

Rss-الویكى-المدونات

:٢تقنیات الویب

یوتیوب-تویتر–الفیس بوك

توظیف تقنیات الویب فى تكنولوجیا التعلیم.

االستخدامات التعلیمیة  لتقنیات الویب

االختبارات : مفهومها وأنواعها.

أنواع االختبارات الموضوعیة.

االختبارات اإللكترونیة.

أنواع االختبارات اإللكترونیة

ممیزات االختبارات اإللكترونیة.

التربویة لالختبارات اإللكترونیة.القیمة 

Quiz Creatorبرنامج 

ما یستجد من موضوعات

تدریســـهتـــملمـــا%-
المحتــــــــــــــــوىمــــــــــــــــن

١٠٠



المقرراألساسي
القائمینالتزاممدى-

ــــدریس بمحتــــوىبالت
المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــــةمـــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
لموضـــــــــــــــــــــــــــــــــوعات

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

التعلـــــــــــیماســـــــــــالیب-
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

تقـــــــــــــــــویمطریقـــــــــــــــــة-
الطالب

شفوينظري

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــةاإلمكانـــات-٣

:التدریس
معامــــلبــــالكمبیوتر،الخاصــــةالمعامــــل،عــــرضبــــأجهزةالمجهــــزةالقاعــــات

.الفوتوغرافيالتصویر
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

ـــــــــــــــــــود-٤ ـــــــــــــــــــةقی اداری
:وتنظیمیة

ال یوجد

ــــــــــــــــــویمنتیجــــــــــــــــــة-٥ تق
لمقررالطالب

88%

االخیرةالمحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١تحســــــینمقترحــــــات-٦
بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢



















االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣المقرر

مالحظات-٧
المراجعین

إن( الخارجیین
)وجدت

تحدیث المراجع..
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــنتنفیـــــذهتـــــممــــا-٨
التطــــویرمقترحــــات

السابقالعامفي

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

تنفیـــــذهیـــــتملـــــممـــــا-٩
مــا( مقترحــاتمــن
)واألسبابهي

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

استاذ المقرربدایة العام الدراسىمراعة الفروق الفردیةالمقررمحتوىتطویر
وضوابطاخالقیاتمناقشةالمقررتدریسطرقتطویر

ة اتالدراس عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

المقرراستاذ اثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی ررتوص المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

المقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفىشفھیا

المقررتوصیفمناقشھاستاذ المقرربدایة العام الدراسى
األولىالمحاضرةفىشفھیا

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

الطالبرضاءاستبیانتوزیعاستاذ المقررنھایة العام الدراسى
المحاضرةفىالمقررعن

االخیرة
وتسلیمھالمقررتقریرملء
الجودةضمانوحدةالى

بالكلیة

وتسلیمھالمقررتقریرملءاستاذ المقررنھایة العام الدراسى
الجودةضمانوحدةالى

بالكلیة



وتسلیمھالمقررتقریرملء
الجودةضمانوحدةالى

بالكلیة

وتسلیمھالمقررتقریرملءاستاذ المقررنھایة العام الدراسى
الجودةضمانوحدةالى

بالكلیة



)١٦(نموذجرقم

تقریرمقرردراسي

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

التربیةالنوعیة: معهد/ كلیة

٢٠١٨- ٢٠١٧االعالم التربوي                          : قسم

معلوماتاساسیة-أ
االعالم الجدیداسمالمقررورمزةالكودى-١

صحافةالتخصص-٢
الدكتوراهالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ١+(نظري) ٢(الساعاتالمعتمدة/ عددالوحدات-٤
(خماسي ) مقرر + اربع اعضاء من القسم النظامالمتبعالختیارلجنةاالمتحانات-٥

العلمي
متوافرغیرمتوافرنظامالمراجعةالخارجیةلالمتحان-٦
١عددالقائمینبالتدریس-٧
معلوماتمتخصصة–ب

:اإلحصائیات-١
عددالطالبالملتحقین-

بالمقرر
١

عددالطالباللذینأدواا-
المتحان

١

ناجحراسبنتیجةاالمتحان-

%النسبةالمئویة-
للناجحینطبقاللتقدیرا

تالحاصلینعلیها

جیدجداجید ممتاز
مقبول



١٠

١



: تدریسالمقرر-٢
الموضــوعاتالتىتمتدر -

یسها
الجدید  (النشأة، المفھوم، الخصائصمدخل لإلعالم ١

القوالب التحریریة الصحفیة٢

اإلنترنت كمستحدث اتصالي وإعالمي٣

إنتشار االنترنت (تاریخ وتطور٤

تأثیر اإلعالم الجدید على وسائل وقنوات االتصال التقلیدیة٥

التطبیقات الصوتیة واإلذاعیة الجدیدة٦

التطبیقات التلفزیونیة الجدیدة٧

نماذج من اإلعالم االجتماعي(تاریخ وتطور٨

ظھور صحافة المواطن٩

صحافة المواطن والصحافة التقلیدیة١٠

أنواع صحافة المواطن١١

االتجاھات الحدیثة في الصحافة الدولیة١٢

تأثیر الصحافة المجانیة والصحافة اإللكترونیة على الصحف التقلیدیة١٣

-%
لماتمتدریســــهمنالمح

سیالمقررتوىاألسا

١٠٠

مــــــــدىالتزامالقائمینبال-
تدریسبمحتوىالمقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ــــــةاالمتحانل- مدىتغطی
موضوعاتالمقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

محاضراتنظریةتدریبعملياسالیبالتعلیموالتعلم-
دراسةحالةأنشطةفصلیة

) :تذكر(األعمااللفصلیة









نظریشفويطریقةتقویمالطالب-

أعمالفصلیةعملي
اإلمكاناتالمتاحــــــــــةال-٣

:تدریس
القاعاتالمجهزةبأجهزةعرض،المعاماللخاصةبالكمبیوتر،معاماللتصـــویرالفوتوغرا

.في
متوافرةمتوافرةبدرجةمحدودةغیرمتوافرةالمراجعالعلمیة-

متوافرةمتوافرةبدرجةمحدودةغیرمتوافرةالوسائاللمعینة
متوافرةمتوافرةبدرجةمحدودةغیرمتوافرةالمستلزماتوالخامات

قیوداداریةوتنظیمیـــة-٤
:

ال یوجد

نتیجـــةتقویمالطالبلم-٥
قرر

88%

مقترحاتتحســـــینالمقر -٦
ر

المحاضرةاالخیرة.١ توزیعاستبیانرضاءالطالبعنالمقررف
وحدةضمانالجودةبالكلیة.٢ ملءتقریرالمقرروتسلیمھال
المحاضرةاالولى.٣ مناقشھتوصیفالمقررشفھیاف

مالحظاتالمراجعینا-٧
( لخارجیین
)إنوجدت

تحدیث المراجع..
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النظرٕالىالنتیجةالنهائیةللمقرر. ٤

ماتمتنفیـــذهمنمقترحا-٨
تالتطویرفیالعامالســـا

بق

توزیعتوصیفالمقررعلىالطالبفىالمحاضرةاالولى.١
مناقشةاخالقیاتوضوابطالدراسةواالمتحاناتمعالطالب.٢
تشجیعالطالبعلىتقییمالمحاضرةوطریقةالتدریسبانتظام.٣

مالمیتمتنفیــــــذهمنمقت-٩
( رحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

)ماهیواألسباب

توزیعتوصیفالمقررعلىالطالبفىالمحاضرةاالولى.
مناقشةاخالقیاتوضوابطالدراسةواالمتحاناتمعالطالب.٢
تشجیعالطالبعلىتقییمالمحاضرةوطریقةالتدریسبانتظام.٣

:خطةالتطویرللمقررللعامالقادم-١٠













المسئولعنالتنفیذتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالتالتطویر
المقرر استاذ المقرربدایة العام الدراسىمراعة الفروق الفردیةتطویرمحتو

وابطالدتطویرطرقتدریسالمقرر مناقشةاخالقیاتوض
راسةواالمتحاناتمعالطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقییمالمحاتتطویرتقویمالمقرر جیعالطالبعل ش
ضرةوطریقةالتدریسبانتظا

م

استاذ المقرراثناء التدریس

تقدیمتغذیةراجعةمنخاللت
االداءصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

الطتطویرتنفیذالمقرر یفالمقررعل توزیعتوص
المحاضرة األولىالبف

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

مناقشھتوصیفالمقررشفھیاف
األولىالمحاضرة

الاستاذ المقرربدایة العام الدراسى مناقشھتوصیفالمقررشفھیاف
األولىمحاضرة

توزیعاستبیانرضاءالطالبعنال
المحاضرةاالخیرة مقررف

توزیعاستبیانرضاءالطالبعنالماستاذ المقررنھایة العام الدراسى
المحاضرةاالخیرة قررف

ملءتقریرالمقرروتسلیمھال
وحدةضمانالجودةبالكلیة

واستاذ المقررنھایة العام الدراسى ملءتقریرالمقرروتسلیمھال
حدةضمانالجودةبالكلیة

ملءتقریرالمقرروتسلیمھال
وحدةضمانالجودةبالكلیة

واستاذ المقررنھایة العام الدراسى ملءتقریرالمقرروتسلیمھال
حدةضمانالجودةبالكلیة
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