نموذج رقم ()16
تقرير مقرر دراسي
جامـعة /أكاديمية  :اإلسكندرية
كليـة  /معهد  :التربية الرياضية بنين
قسم  :الرياضة المدرسية

أ  -معلومات أساسية
 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

تاريخ التربية الرياضية ( ) 1101

 -2التخصص
 -3الفرقة  /المستوى
 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

رياضة مدرسية
األولي
(  2ساعات ) نظري  ) - ( +عملي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

ترشيح واعتماد مجلس القسم

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

□ غير متوافر
□ متوافر
عدد ثالثة أعضاء من القسم

 -7عدد القائمين بالتدريس

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

 1001طالب

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

 1001طالب

 -نتيجة االمتحان

ناجح
راسب

عدد 767
عدد 234

 النسبببببة المئويببببة  %للنبببباجحين طبقببببا ممتاز -مقبول %59
للتقديرات الحاصلين عليها
 -2تدريس المقرر :

جيد جدا

% 77.1
% 22.9

%1.13

جيد%16.5

 الموضوعات التي تم تدريسها  %لما تم تدريسه من المحتوىاألساسي للمقرر
 مدى التزام القائمين بالتدريسبمحتوى المقرر
 مدى تغطية االمتحان لموضوعاتالمقرر
 -أساليب التعليم والتعلم

جميع الموضوعات – ما عدا الرواد التربويين فى عصر
النهضة.
حوالي  % 95من موضوعات المقرر
<60

84 - 60

>85

<60

84 - 60

>85

المناقشة

المحاضرة
دراسة حالة

أنشطة فصلية

األعمال الفصلية ( تذكر) :
ورقة بحثية فى التربية البدنية والرياضة فى العصر االسالمى
 -طريقة تقويم الطــالب

نظري ( * )
أعمال فصلية( * )

شفوي ( * )
عملي ( )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

□ متوافرة □ متوافرة بدرجة محدودة □ غير متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة □ متوافرة بدرجة محدودة □ غير متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة □ متوافرة بدرجة محدودة □ غير متوافرة
ليس هناك قيود من أي نوع

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

تراوحت نتيجة التقويم بين  % 81إلى  % 83بالموافقة على
عبارات التقييم

 -6مقترحات تحسين المقرر

ال يوجد
ال يوجد

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين
( إن وجدت )
 -8ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير ال يوجد
في العام السابق
 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات
(ما هي واألسباب)

ال يوجد

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
تحويل البرنامج إلى ساعات معتمدة

توصيف التطوير
م ننل ل ن ن
مشن ن ن و من ن ننل

ل نن

توقيت التطوير
2019 / 2018

ن ن ننل

الكو ن لشنناوت التعو ن
الط ب

أستاذ المقرر :أ.د نوال ابراهيم شلتوت
رئيس مجلس القسم العلمي :أ  .د  /هبة عبد العظيم امبابي

المسئول عن
التنفيذ
عم د الكو

نموذج رقم ()16

جامـعة :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة :الترب الرياض ب ل

قسم  :العووم الح وي الصح الرياض .
أ  -معلومات أساسية

التشريح الوصفي الوظ في ( ) 9102

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

عام

 -2التخصص
 -3الفرقة  /المستوى

الفرق األ لي -ب الوريس
(

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

2

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات
 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

) نظري ( +

مل دالل القس
✓

ممتحل لارجي

متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

) عموي

□ غ ر متوافر
3

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

1001

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

1001

 نتيجة االمتحان النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها
 -2تدريس المقرر :

ناجح % 64 641

راسب
ممتاز %0.23

%9.29

36 360
جيد جدا

%

%5.89

مقبول %46

جيد

 -الموضوعات التي تم تدريسها

مفهوم عو التشريح أهم تها في الم ا الرياضي -ال هاز

العظمي انواع العظام -مراكز التمعظ -ال هاز العضوي -

ال هاز المفصوي
 % -لما تم تدريسه من المحتوى

األساسي للمقرر

ت تدريس  %100مل المحتوي العومي لومقرر طبقا لعدد
االساب ع الدراس

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

>85

بمحتوى المقرر

 -مدى تغطية االمتحان

>85

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

*أنشط فصو

*محاضرات نظري

األعما الفصو ( تذ ر) :

➢ رق دراس في أحد الموضوعات الدراس
➢ امتحات نظري

 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( ✓)

أعما فصو (

✓

)

شفوي (

✓

)

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

✓

 -الوســائل المعينة

✓

 -المستلزمات والخامات

✓

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

اليوجد

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ممتاز

 -6مقترحات تحسين المقرر

 اضاف بعض األجزاء ال ظري التي توضح توظ فعو التشريح في الحر

االداء الرياضي لمختوف

األنشط الرياض
 -اضاف تق

 3dلتصوير الحر

التشريح القائم بها

توض ح األجزاء

اليوجد

 -7مالحظات المراجعين
الخارجيين( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات ت االستعان

توف ر أكثر مل ه ل عظمي لوشرح التطب ق

االش ا

لوعض ت التي توضح م شأ

العومي لومقرر الدراسي

التطوير في العام السابق

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

المطاط

اندغام العض ت

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
توصيف

مجاالت التطوير

التطوير

تحديث محتوى المقرر فقا لوساعات
المعتمدة فى ال ئح المستحدث
استخدام أ برامج عوى التو فوت أ
الكمبوتر ه اكل ب ست

مطاط

تظهر ال س البشري بش ل دق ق

توقيت التطوير

المسئول عن
التنفيذ

مل ل
مخاطب ل

تطوير الم اهج
مل ل

أنشط ط ب

منسق المقرر:أ.د /حسن محمد النواصرة
رئيس مجلس القسم العلمي  :أ.د /وائل محمد عمر

2019-2018

2019-2018

م سق المقرر

استاذ المقرر

نموذج رقم ()16

جامـعة :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة :الترب الرياض ب ل

قسم :العووم الح وي الصح الرياض .
أ  -معلومات أساسية

الترب الصح () 9103 ( )1

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

عام

 -2التخصص
 -3الفرقة  /المستوى
 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

الفرق األ لي -ب الوريس
(

2

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات
 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

) نظري ( +

مل دالل القس
✓

) عموي

ممتحل لارجي
□ غ ر متوافر

متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

3

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

1001

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

1001

 -نتيجة االمتحان

 647ناجح

 354راسب

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـا ممتاز % 0.30للتقديرات الحاصلين عليها
 -2تدريس المقرر :

65

%67.1

جيد جدا

%

% 35
%0.42

مقبول %55

جيد

 -الموضوعات التي تم تدريسها

مفهوم الترب الصح  -الصح العام  -الظواهر الصح

 % -لما تم تدريسه من المحتوى

ت تدريس  %100مل المحتوي العومي لومقرر طبقا لعدد

األمراض – التدل ل – الصح المرض – مثوث الصح
االساب ع الدراس

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

>85

 -مدى تغطية االمتحان

>85

بمحتوى المقرر

لموضوعات المقرر

✓محاضرات نظري

 -أساليب التعليم والتعلم

✓أنشط فصو
األعما الفصو ( تذ ر) :

➢ رق دراس في أحد الموضوعات الدراس
➢ امتحات نظري

 -بريقة تقويم الطــالب

نظري (

✓

)

أعما فصو ( ✓)

شفوي (

✓

)

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

✓

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

✓

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

✓

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

اليوجد

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ج د جدا

 -6مقترحات تحسين المقرر

ادلا

بعض الموضوعات العوم

ال ديدة المرتبط

بالترب الصح
 -7مالحظات المراجعين

التك ولوج ا في الم ا الرياضي
اليوجد

الخارجيين( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات

ت تطوير الم هج المحتوي العومي لومقرر الدراسي

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات

اليوجد

التطوير في العام السابق

(ما هي واألسباب)

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
توصيف

مجاالت التطوير

التطوير

توقيت التطوير

المسئول عن
التنفيذ

التطوير في المقرر العومي

الكتاب

العام القادم

م سق المقرر

التعرف عوي أجهزة تق ات

تك ولوج ا

العام القادم

عم د الكو

الم ه ي

الكشف عل الم شطات في الم ا
الرياضي

منسق المقرر:أ.د /عالء الدين محمد عليوة
رئيس مجلس القسم العلمي
أ.د /وائل محمد عمر

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :تدريب التمرينات والجمباز
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

الجمباز األرضى "+"1جمباز األجهزة ") 4105 ( "1

 -2التخصص

عام

 -3الفرقة  /المستوى

األ لي

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

مل دالل القس

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

1

) نظري ( +

3

) عموي

ممتحل لارجي
□ غ ر متوافر

□√ متوافر
احد

 -7عدد القائمين بالتدريس

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

1001

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

1001

 -نتيجة االمتحان

 -النسبة المئوية  %للناجحين ببقا للتقـديرات

الحاصلين عليها

 -2تدريس المقرر :

ناجح

راسب

عدد 590

عدد 411

ممتاز %0.80

%49

% 59

% 41

جيد جدا %2.1

جيد %7

مقبول

 -الموضوعات التي تم تدريسها

المحتوى النظرى
 فلسفة الجمباز واهدافه التطور التاريخى للجمباز أهمية الجمباز وفوائده أنواع الجمباز مقاييس الجمباز األرضى األدوات واألجهزة المساعدة مصطلحات الجمباز أساسيات الجمباز أألداء الفنى واإلرشادات التعليميةالمحتوى العملى
 الدحرجات بأنواعها ( أرضى ) الوقوف على الكتفين ( أرضى ) الوقوف على الرأس ( أرضى ) الوقوف على اليدين ( أرضى ) الشقلبة الجانبية ( أرضى ) أوضاع الثبات ( أرضى ) القفز داخال-فتحا ( ح  .ق ) المرجحات الجانبية ( ح  .ح ) التلويح الجانبى للهبوط ( ح  .ح ) مقص امامى وخلفى ( ح  .ح ) تلويح مواجه نصف دائرى لالرتكاز ( ح  .ح ) المرجحات أماما وخلفا للهبوط ( عقلة ) دائرة خلفية من التعلق لالرتكاز ( عقلة ) -دائرة خلفية من االرتكاز لالرتكاز ( عقلة )

 نصف دائرة خلفية لالرتكاز من ارتكاز برجل ( عقلة ) تلويح جانبى مع نصف لفة ( عقلة ) جملة حركية من المهارات السابقة . % -لما تم تدريسه من المحتوى األساسي

%100

للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى

<60

84 - 60

>√ 85

 -مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر

<60

84 - 60

>√ 85

المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

تدريب عموي√

محاضرات نظري √

أنشط فصو √

دراس حال
األعما الفصو ( تذ ر) :
تحض ر أ راق دراس

امتحانات عمو

 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( √ )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :

أجهزة الجمباز واألدوت المساعدة والمحاضرات النظرية

 -المراجـع العلميـة

□√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

□√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة □√ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

أعما فصو ( √ )

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

عموي ( √ )

ال يوجد

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر
 -6مقترحات تحسين المقرر

شفوي ( √ )

ج دة
 -1إلضاف مفردات جديدة نظري تتمشي مع سوق العمل
 -2تعديل ال انب العموي بح ث يتمشي مع سوق العمل
 -3تعديل األعما الفصو لوطالب

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين
( إن وجدت )

ال يوجد

 -8ما تم تنفيذه مـن مقترحـات التطـوير فـي  -1ت نعديل ال انب ال ظري في الساعات المعتمدة ال ديدة
العام السابق

 -2ت تعديل ال انب العموي في الساعات المعتمدة ال ديدة
 -3سوف يت تعديل االمتحانات العمو لوط ب بح ث تشمل بعض
االلتبارات البدن

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

 -1ل يت إضاف ال انب ال ظري المعد ألنتظار تطب ق الساعات
المعتمدة ل ئخو ال ديدة
 -1 -2ل يت إضاف ال انب العموي المعد ألنتظار تطب ق الساعات
المعتمدة ل ئخو ال ديدة
 -3ل يت إضاف التبارات عمو بدن بسبب ض ق قت المحاضرة

ثرة

عدد الط ب
 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
ال ظري

توصيف التطوير
تعديل ال ئح

توقيت التطوير
الفصل األ

المسئول عن التنفيذ

2019

إضاف مفردات

د.حس ي س د احمد
حس ل

جديدة
العموي

تعديل ال ئح

الفصل األ

2019

إضاف مفردات

د.يح ي محمد
ز ريا

جديدة
األعما الفصو

إضاف التبارات

الفصل األ

2019

بدن

حس ل

منسق المقرر
أ.د  /حسني سيد احمد حسين

د.حس ي س د احمد

رئيس مجلس القسم العلمي
أ  .د  /أشرف عبد العال

نموذج رقم ()16
تقرير مقرر دراسي
جامـعة /أكاديمية  :اإلسكندرية
كليـة  /معهد  :التربية الرياضية بنين
قسم  :الرياضة المدرسية

أ  -معلومات أساسية
 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

األلعاب الصغيرة ( ) 1106

 -2التخصص

رياضة مدرسية

 -3الفرقة  /المستوى
 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

األولي
( ساعة ) نظري  ( +ساعة ) عملي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

ترشيح واعتماد مجلس القسم
□ غير متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

□ متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

عدد خمسة أعضاء من القسم

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

1001

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

1001

 -نتيجة االمتحان

ناجح
راسب

 النسبة المئوية  %للناجحين طبقاللتقديرات الحاصلين عليها

ممتاز  % -جيد جدا
مقبول %59

 -2تدريس المقرر :

عدد 767
عدد 234

% 77.1
% 22.9
%1.13

جيد%16.5

 -الموضوعات التي تم تدريسها

  %لما تم تدريسه من المحتوىاألساسي للمقرر
 مدى التزام القائمين بالتدريسبمحتوى المقرر
 مدى تغطية االمتحان لموضوعاتالمقرر
 -أساليب التعليم والتعلم

جميع الموضوعات النظرية – ما عدا اسس الخصائص
المنهجية للعب وقد كلف الطالب بعمل ابحاث لهذا الموضوع
– اما الجزء العملي يتم تطبيقه في اماكن التدريس العملي
حوالي  % 85من موضوعات المقرر
<60

84 - 60
84 - 60

>85
>60< 85
محاضرات نظرية

تدريب عملي
أنشطة فصلية

دراسة حالة

األعمال الفصلية ( تذكر) :
ورقة دراسية
 -طريقة تقويم الطــالب

شفوي ( * )
عملي ( * )

نظري ( * )
أعمال فصلية(* )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

□ متوافرة □ متوافرة بدرجة محدودة □ غير متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة □ متوافرة بدرجة محدودة □ غير متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة □ متوافرة بدرجة محدودة □ غير متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

ليس هناك قيود من أي نوع

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

تراوحت نتيجة التقويم بين  % 81إلى  % 83بالموافقة على
عبارات التقييم

 -6مقترحات تحسين المقرر

ال يوجد

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين
( إن وجدت )

ال يوجد

 -8ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير ال يوجد
في العام السابق
ال يوجد
 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات
(ما هي واألسباب)

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
توصيف التطوير توقيت التطوير
مجاالت التطوير
ال انب ال ظري

تعديل ال ئح
إضاف مفردات

الفصل األ

2019

المسئول عن
التنفيذ

عم د الكو

جديدة

منسق المقرر
أ.د مصطفي السايح محمد
رئيس مجلس القسم العلمي
أ  .د  /هبة عبد العظيم امبابي

نموذج رقم ()16
تقرير مقرر دراسي

جامـعة /أكاديمية  :االس دري
كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل
قسم  :تدريب االلعاب الرياض
أ  -معلومات أساسية
 -1اسم المقرر /ورمزه الكودي
 -2التخصص

 -3الفرقة  /المستوى

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

ألعاب رياضية ( قدم  + 1طائرة) 2017 ( / ) 1
عام
األ لى

( )4عموي  )1( +نظري

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

فق لوائح ال امع

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

□ متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

قرار القس
√ غ ر متوافر

6

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

1001
1001

%59
عدد 593
ناجح
 نتيجة االمتحان%41
عدد 408
راسب
 النســـــبة المئويـــــة  %للنـــــاجحين ببقــــــا (ممتاز صفر ( ) %جيد جدا  ( )%0.6جيد ) %6.9( مقبول  ( ) % 52ضعيف ( ) %28ضعيف جدا ) %13
للتقديرات الحاصلين عليها
 -2تدريس المقرر :

 -الموضوعات التي تم تدريسها

التووي ي

للعبووا الةوولط الطووي لط وتووي يبي األحسووي

 .1التطو
بيلةلط
 .2المهووي ا األسيسوويا ر و قوولط الحوويك والاحووا اقتسووي األ ا
المهي ي .
 .3تي يبي األحسي بيلةلط
 .4ال طووو ا التعليميوووا واليحوووا األ ا الة ووو لمهوووي ط ال ووولي
بيلةلط
 .5المبي ئ األسيسيا للعبا الةلط الطي لط
 .6تي يبي عل اهي ط ال لي بيلةلط
 .7اهوي ط األ سووين اوول (سوةا م اةهو ك ( ،رو اا  ،الاحووا األ ا
الة ى  ،ال ط ا التعليميا  ،رميذج ال التي يبي
 .8ال ط ا التعليميا واليحا اال ا الة لمهي ط قا الةلط .
 .9اهوي ط األ سووين اول (علووى م اةهو ك ( ،رو اا  ،الاحووا األ ا
الة ى  ،ال ط ا التعليميا  ،رميذج ال التي يبي
 .10تي يبي عل اهي ط قا الةلط .
 .11اهووي ط التمليوول اوول (علووى م اةه و ك ( ،ر و اا  ،الاحووا األ ا
الة ى  ،ال ط ا التعليميا  ،رميذج ال التي يبي
 .12ال طووو ا التعليميوووا واليحوووا اال ا الة ووو لمهوووي ط ووول
الةلط بيلل(  -رميذج ال التي يبي عل المهي ط
 .13اهووي ط التمليوول اوول (سووةا م اةه و ك ( ،ر و اا  ،الاحووا األ ا
الة ى  ،ال ط ا التعليميا  ،رميذج ال التي يبي
 .14ال طووو ا التعليموووا واليحوووا األ ا الة ووو لمهوووي ط السووويطلط
عل الةلط .
 .15اهووي ط البوول اله و اى م اةه و ك ( ،رو اا  ،الاحووا األ ا
الة ى  ،ال ط ا التعليميا  ،رميذج ال التي يبي
 .16رميذج ال التي يبي عل اهي ط السيطلط عل الةلط .
 .17اهووووي ط ال ووووي م اةهوووو ك ( ،روووو اا  ،الاحووووا األ ا الة ووووى ،
ال ط ا التعليميا  ،رميذج ال التي يبي
 .18ال ط و ا التعليميووا واليحووا األ ا الة و لمهووي ط الملاو ووا
بيلةلط
 .19رميذج ال التي يبي عل اهي ط الملاو ا بيلةلط
 .20التشةيال اليريعيا البسيطا للعبا الةلط الطي لط م تشوةيال
اليريا عل الملعب )
 .21رميذج ال التوي يبي علو اهوي ط المهي موا رو قولط الحويك –
ال طوووو ا التعليميووووا واليحووووا اال ا الة وووو لمهووووي ط ايووووا
التمي .
 .22قير ريا الملعب وا واته
 .23رميذج ال التي يبي عل اهي ت المهي ما – ايا التمي

 .24قير ريا الحةيك للعبا الةلط الطي لط
 .25قير ن قلط الحيك – تي يخ قأ العيلم واليو ا االوليمبيا .

 ما تم تدريسه من المحتوى األساسيللمقرر%
 مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى>)√ ( 85
84 - 60
<60
المقرر
 مدى تغطية االمتحان لموضوعات>)√ ( 85
84 - 60
<60
المقرر
تدريب عموي ( √)
محاضرات نظري ( √)
 أساليب التعليم والتعلمأنشط فصو ( √)
دراس حال
األعمال الفصلية ( تذكر) :
رق عل المهارات االساس فى األلعاب المقررة
شفوي ( √ )
نظري ( √ )
 بريقة تقويم الطــالبعموي (√)
أعما فصو ( √ )
 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
%100

 -المراجـع العلميـة

 -الوســائل المعينة

( √) متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

( √) متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 المستلزمات والخامات -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

( √) متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
اليوجد
ت ار حت نت ن التقنوي بن ل  % 89إلنى  % 87بالموافقن عونى عبنارات
التق

 -6مقترحات تحسين المقرر

 -1تحديث توص ف المقرر تقو ل المحتوى ال ظرى
 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم
 -3عمل محاضرات تعويض لوط ب المصاب ل

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين

 -8مــا تــم تنفيــذه مــن مقترحــات التطــوير ال يوجد
في العام السابق
 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات
(ما هي واألسباب)

 -1تعديل توص ف المقرر

اليوجد

 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم
 -3عمل محاضرات تعويض لوط ب الرياض ل

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

توصيف التطوير

 -1تعديل توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم

مراجع التوص ف
تعديل الئحى مل ل
ل الم اهج
أقتراح توق تات

 -3محاضرات تعويض لوط ب المصاب ل

توقيت التطوير
2019/2018
2019/2018
2019/2018

المسئول عن
التنفيذ
استاذ المقرر
ل الكو
لشاوت الط ب
استاذ المقرر

منسق المقرر أ.د  /عادل الفاضى
رئيس مجلس القسم العلمي
أ  .د  /ياسر كمال غنيم

نموذج رقم ()16
تقرير مقرر دراسي
جامنع  :االس دري
كو ن  :الترب الرياض ب ل
قس  :تدريب مسابقات الم دات المضمار
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

مسابقات الميدان والمضمار  ( 1العدو  ،الوثب الطويل
 ،دفع الجله  ،المشي الرياضي )
( ) 3108

 -2التخصص

عام

 -3الفرقة  /المستوى

الفرقة األولى
) نظري ( +

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

اثنين من داخل الكلية ومن خارج القسم

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان
 -7عدد القائمين بالتدريس

1
√ متوافر

) عملي

3

غير متوافر

واحد

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

 1001طالب

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

 1001طالب

 -نتيجة االمتحان

 النسبة المئوية  %للناجحين طبقاللتقديرات الحاصلين عليها
 -2تدريس المقرر :

ناجح

 785عدد

راسب

 216عدد

ممتاز % 1.30
% 16.70

% 78
22

%

جيد جدا % 7

مقبول % 53

جيد

 الموضوعات التي تم تدريسها  %لما تم تدريسه من المحتوىاألساسي للمقرر
 مدى التزام القائمين بالتدريسبمحتوى المقرر

(العدو  ،الوثب الطويل  ،دفع الجله  ،المشي الرياضي )
تم تدريس  % 100من موضوعات المقرر
<60

 مدى تغطية االمتحان لموضوعاتالمقرر
 -أساليب التعليم والتعلم

84 - 60

84 - 60
محاضرات نظرية √
دراسة حالة

>√ 85
<60

>√ 85
تدريب عملي √
أنشطة فصلية √

األعمال الفصلية ( تذكر) :
اوراق دراسية – امتحان أعمال سنة تطبيقي
نظري √

 -طريقة تقويم الطــالب

أعمال فصلية √

شفوي √
عملي √

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

□ √ متوافرة □ متوافرة بدرجة محدودة □ غير متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ √ متوافرة □ متوافرة بدرجة محدودة □ غير متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة □√ متوافرة بدرجة محدودة □ غير متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

ليس هناك قيود من أي نوع

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

تراوحت نتيجة التقويم بين  % 85إلى  % 89بالموافقة على
عبارات التقييم

 -6مقترحات تحسين المقرر

-1توف ر أد ات قانون لتعو مسابقات دفع ال و
 -2توف ر سائل مساعدة بديو لتعو المسابقات المقررة

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين
( إن وجدت )

ال يوجد

 -8ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير ال يوجد
في العام السابق
 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات
(ما هي واألسباب)

ال يوجد

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
توصيف التطوير توقيت التطوير
مجاالت التطوير
توف ر أد ات قانون لتعو مسابقات

مخاطب عم د

دفع ال و

الكو لتوف ر

 2018م

المسئول عن
التنفيذ
إدارة الكو

الم زان لشراء
األد ات

منسق المقرر :
أ  .م  .د عصام غريب
رئيس مجلس القسم العلمي
أ  .د  /رأفت عبد المنصف

نموذج رقم ()16
تقرير مقرر دراسي
جامـعة /أكاديمية  :االس دري
كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل
قسم  :تدريب الرياضات المائ
أ  -معلومات أساسية
 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

الرياضات المائ ( سباح

 -2التخصص

عام

 -3الفرقة  /المستوى

ا لى

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(  ) 1نظري  ) 3 ( +عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

يت الت ار أربع مل القس

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

4

1

 +ت ديف ) ( ) 5109

احد مل لارج الكو

□ غ ر متوافر

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائ ات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

1001

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

1001

 -نتيجة االمتحان

ناجح 838

عدد

راسب 163

عدد

 النسبة المئوية  %للناجحين ببقاللتقديرات الحاصلين عليها
 -2تدريس المقرر :

ممتاز %3.30
ج د %24.9

84

%

% 16
ج د جدًا %13.6

مقبو % 42

 -الموضوعات التي تم تدريسها

نبذة عن تاريخ السباحة القديم و الحديث  -تعليم المهي ا األسيسيا
رى السبيحا  -تي يبي لتعليم اهي ا الت ييف

 % -لما تم تدريسه من المحتوى

ت تدريس  % 85مل موضوعات المقرر

األساسي للمقرر
 -مدى التزام القائمين بالتدريس

<60

84 - 60

> 85

 -مدى تغطية االمتحان لموضوعات

<60

84 - 60

> 85

 -أساليب التعليم والتعلم

محاضرات نظري 

بمحتوى المقرر
المقرر

تدريب عموي
أنشط فصو

دراس حال
األعما الفصو ( تذ ر) :

تقدي أ راق دراس لاص بمقرر الفرق اال لى()CD
 -بريقة تقويم الطــالب

نظري 
أعما فصو 

شفوي
عموي

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

اليوجد

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

 %65بالموافق عوى محا ر االستب ات

 -6مقترحات تحسين المقرر

 -1ضر رة توف ر عدد م اسب مل االد ات المساعدة العداد
الط ب

-2تدريس اساس ات سوق العمل إلغاء المهارات القديم
 -3تطوير المقرر ال ظرى تحديث
 -1التر ز عوى ال وانب ال ظري لومقرر

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين
( إن وجدت )

 -2زيادة الساعات ال ظري لومقرر
 -3ت ظ االمتحانات بطريق ممتازة

 -8ما تم تنفيذه من مقترحات

 -1ت التر ز عوى ف تقوي الرسائل العوم

التطوير في العام السابق

برام ها.

 -2استخدام اسال ب العرض التعو المختوف .

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات

 -1توف ر حمام سباح م اسب العداد الط ب

(ما هي واألسباب)

 -2توف ر االد ات ال زم لوتعو

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
توف ر حمام سباح م اسب

توصيف التطوير
قاعات التدريس الم اسب

توقيت التطوير
2017

المسئول عن التنفيذ
عميد الكلية

حمام السباح

منسق المادة
ا  .م  .د  /محمود مدحت عارف
رئيس مجلس القسم العلمي
أ.د/محمد حسن محمد على

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :الم ازالت الرياضات الفردي
أ  -معلومات أساسية

( مالكمة + 1جودو +1كاراتيه) 6110 ( )1

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

عام

 -2التخصص

الفرقة االولى

 -3الفرقة  /المستوى

نظرى (  ) 1عملى ( ) 3

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات يت الت ار أربع مل القس
 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان
 -7عدد القائمين بالتدريس

احد مل لارج الكو
غ ر متوافر

√ متوافر
ثالثة من أعضاء هيئة التدريس

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

 1001بالب

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

 1001بالب

 نتيجة االمتحان النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها
 -2تدريس المقرر :

ناجح

راسب

 766عدد

 235عدد
 1امتياز
 179جيد

77
23

%

%

59جيد جدا
 527مقبول

 -الموضوعات التي تم تدريسها

• مقدمة عن محتوى مقرر رياضة الجودو
والكاراتية والمالكمة .
• تعليم الطالب كيفية لبس البدلة والقفذات والتحية
للمعلم
• تقييم مستوى الطالب
• معرفة الطالب الهمية المهارات االساسية لكل من
رياضة الجودو والكاراتية والمالكمة
• تعليم الخطوات التعليمية لوقفة االستعداد
والتحركات داخل البساط
• التعرف علي األداء الفني السليم للمهارات
الصراع وكيفية اصالح األخطاء لمواد المقرر
• التعرف علي المهمات األساسية لالعبين في
المنازالت
• مقاييس الملعب القانوني لرياضة ( الجودو
والكارتية والمالكمة )
• تقييم مستوى الطالب
• كيفية احتساب النقاط ا وزمن المباراة .وهيئة
التحكيم فى ادارة المباراة
• قيةيا بط المهي ا لكل من رياضة الجودو
والكاراتية والمالكمة
• تقييم مستوى الطالب
• عما ابي يي ت يرسيا للبط المهي ا اخا
المبي يي
• التعلف على اهي ا اله ك اليريا لكل من
رياضة الجودو والكاراتية والمالكمة
اعمال فصلية لتقييم الطالب

 % -لما تم تدريسه من المحتوى

ل يت تدريس  % 20مل موضوعات المقرر

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

<60

√ 84 - 60

>85

 -مدى تغطية االمتحان

<60

√ 84 - 60

>85

بمحتوى المقرر

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

محاضرات نظري 

تدريب عموي

أنشط فصو 

دراس حال
األعما الفصو ( تذ ر) :

برنامج تدريب مقترح مل الط ب لتدريب ال اشا ل  C D +فى
احدى الموضوعات الحديث المرتبط بم ا تدريب الم كم
ال ود

 -بريقة تقويم الطــالب

الكارات .

نظري ( √ )

أعما فصو ( √ )

شفوي ( √ )

عموي ( √ )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة √متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة √ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

عدم توافر االم انات المادي بدرج

اف

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ت ار حن ننت نت ن ن التقن ننوي ب ن ن ل  % 81إلن ننى  % 83بالموافق ن ن

 -6مقترحات تحسين المقرر

-1زيادة عدد ساعات مقرر م ازالت الفرق اال لى حتى

عوى عبارات التق

يصبح  6ساعات بدال مل  4ساعات عوى الشعب الث ث
 -2تز يد القس بصال مبارزة مصارع

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين  -1زيادة عدد ساعات لمقرر الفرق اال لى ( ساعت ل )
( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات
التطوير في العام السابق

اليوجد

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات

ال يوجد

(ما هي واألسباب)

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
تزويد القسم بصالة جودو وبساط
زيادة عدد ساعات المنازالت لكى تصبح 6
ساعات بكل فرقة  ،تزويد القسم بصالة
دفاع عن النفس وبساط

توصيف
التطوير

توقيت التطوير

تزويد القسم بصالة
جودو وبساط

2019/ 2018

زيادة عدد ساعات
المنازالت لكى
تصبح  6ساعات
بكل فرقة .

2019 / 2018

المسئول عن
التنفيذ

عميد الكلية
وكيل الكلية
لشئون التعليم
والطالب ولجنة
تطوير المناهج
التعليمية .

منسق المقرر

أ.د  /نادر محمد عبدالنعيم
أ.م.د /وليد محسن نصرة
أ.د  /أحمد محمود ابراهيم

رئيس مجلس القسم العلمي
أ  .د  /احمد محمود ابراهيم

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :اصو الترب الرياض
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

الحاسب األلى

 -2التخصص

عام

 -3الفرقة  /المستوى

األ لى

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

( )2نظري  )-( +عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

فق لوائح ال امع

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

□ متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

قرار القس
√ غ ر متوافر

3

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

1001

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

1001

 -نتيجة االمتحان

ناجح

راسب

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـا  %10ممتازللتقديرات الحاصلين عليها
 -2تدريس المقرر :

%25جيد

عدد 920
عدد 81

%92
%8

%27جيد جدا
%29مقبول

 -الموضوعات التي تم تدريسها

• تاريخ الحاسب االلى

• مفهوم الحسب االلى – م ونات الحاسب االلى
•
•

مست د  ،إعادة فتح مست د  ،طباع مست د
مست د  ،إعادة فتح مست د  ،طباع مست د

• تن ن نناريخ االنترن ن ن ننت –تعري ن ن ننف االنترن ن ن ننت – ل ن ن نندمات
االنترنت

• اضرار االنترنت – تعريف الهاكر

التعو

• توظ ف االنترنت فى الت ارة
• شب ات الحاسب االلى

• استخدام الحاسب االلى فى م ا الترب الرياض ه

• أنظم ن تشننغ ل الحاسننب االلننى المفهننوم – المهننام –
ك ف العمل

• أنواع نظ التشغ ل – انظم التشغ ل الشائع
• نماذج عوى أنظم التشغ ل الحال

• شرح نظام التشغ ل ي د ز windos10
• برامج أ ف س )office 2010 (word

• شرح برنامج أ ف س (العر ض التقد يم )
• شرح برنامج أ ف س (ال دا
 % -ما تم تدريسه من المحتوى

%100

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

بمحتوى المقرر

 -مدى تغطية االمتحان

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

االلكتر ن ه )

<60

84 - 60

<60

√ 84 - 60

√ محاضرات نظري

>√ 85
>85

تدريب عموي

√ أنشط فصو

دراس حال
األعما الفصو ( تذ ر) :

رق دراس عل التصوير تطب ق عموى لوتصوير التحو ل

الب وم ان ى
 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( √ )

أعما فصو ( √ )

شفوي ( √ )

عموي ( ) -

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

√متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
اليوجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ت ار حن ننت نت ن ن التقن ننوي ب ن ن ل  % 87إلن ننى  % 89بالموافق ن ن

 -6مقترحات تحسين المقرر

 -1تحديث توص ف المقرر

عوى عبارات التق

 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم
 -3عمل محاضرات تعويض لوط ب الرياض ل
 -7مالحظات المراجعين الخارجيين

اليوجد

( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات ال يوجد
التطوير في العام السابق

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

 -1تعديل توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم

 -3عمل محاضرات تعويض لوط ب الرياض ل
 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
 -1تعديل توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق ن لومنادة

العوم

 -3عمن ن ننل محاض ن ن نرات تعويض ن ن ن

لوط ب الرياض ل

توصيف
التطوير

س ت مل ل

أستاذ المقرر
تعديل الئحى

مل ل

ل

توقيت التطوير

ل

أستاذ

التنفيذ

2019/2018

استاذ المقرر

2019/2018

ل الكو

الم اهج

س ت مل

المسئول عن

2019/2018

لشاوت الط ب
استاذ المقرر

المقرر

منسق المقرر
أ.د  /منى سكر
رئيس مجلس القسم العلمي
أ.م.د  /وليد سليمان إسماعيل الصعيدى

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :الرياض المدرس
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

طرق تدريس الترب الرياض () 1120 ( )1

 -2التخصص

تدريس

 -3الفرقة  /المستوى

اال لى

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

( ساعت ل ) نظري ( +

) عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات ترشيح واعتماد القسم

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان
 -7عدد القائمين بالتدريس

□ غ ر متوافر

□ متوافر

ثالثة من أعضاء هيئة التدريس بالقسم

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

1001

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

1001

 -نتيجة االمتحان

ناجح

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها
 -2تدريس المقرر :

راسب

عدد

عدد

%43

434
567

% 57

ممتاز

جيد جدا

جيد

مقبول

%0.20

%2.8

%4.8

%36

 -الموضوعات التي تم تدريسها

جم ع الموضوعات ما عدا الفصل اال

ت تكو ف الط ب

بعمل نظام بحثي م اقشات الموضوعات في قاع
المحاضرات

 % -لما تم تدريسه من المحتوى

األساسي للمقرر

اكثر مل % 85

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

بمحتوى المقرر

 -مدى تغطية االمتحان

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

<60

84 - 60

>85

<60

84 - 60

>85

أنشط فصو

محاضرات نظري
األعما الفصو ( تذ ر) :

تحضيرات لموضوعات منهجية ومناقشتها في نظام حواري

 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( * )

أعما فصو ( * )

شفوي ( * )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

□ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر
 -6مقترحات تحسين المقرر

ليس هناك قيود

ت ار حت نت

عوى عبارات التق
ال يوجد

التقوي ب ل  % 80إلى  % 90بالموافق

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين ال يوجد
( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات ال يوجد
التطوير في العام السابق

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

ال يوجد

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
توصيف

مجاالت التطوير
 -1تعديل توص ف المقرر

التطوير

ل

س ت مل

المقرر

أستاذ

توقيت التطوير
2019/2018

المسئول عن
التنفيذ

استاذ المقرر

منسق المقرر
أ .م .د /محمد عبد الوهاب
رئيس مجلس القسم العلمي
أ  .د  /هبة عبد العظيم امبابي

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :الرياض المدرس
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

مناهج التربية الرياضية ( ) 1121 ( ) 1

 -2التخصص

الرياض المدرس

 -3الفرقة  /المستوى

األ لى

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(
ل

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

) نظري ( +

2

-

) عموي

مش و مل م وس القس تض القائم ل بالتدريس

المتخصص ل بالقس ا األقسام الم اظرة ب و ات الترب

الرياض بال امعات المصري .
√ متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان
 -7عدد القائمين بالتدريس

□ غ ر متوافر

3

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

1001

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

1001

 -نتيجة االمتحان

ناجح

 -النسبة المئوية  %للناجحين ببقا للتقـديرات

الحاصلين عليها

 -2تدريس المقرر :

راسب
ممتاز

عدد 527

عدد 474
جيد جدا

%2.19 % 0.8

%53

%47

جيد

مقبول

%6.09

% 44

 -الموضوعات التي تم تدريسها

جم ع موضوعات المقرر

 % -لما تم تدريسه من المحتوى األساسي

%100

للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى

<60

84 - 60

>√ 85

 -مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر

<60

84 - 60

>√ 85

المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

تدريب عموي

√محاضرات نظري

√أنشط فصو

دراس حال
األعما الفصو ( تذ ر) :

تحض ر أجزاء مل المم هج _مفهوم -مقارنات) –أبحاث لبعض
الموضوعات
 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( √ )
أعما فصو ( √ )

شفوي ( √ )
عموي ( )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

□√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة □√ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة □√ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ال يوجد
ت ار حت نسب الموافق عوى جم ع العبارات ما ب ل % 90 – 88

 -6مقترحات تحسين المقرر

ال يوجد

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين

ال يوجد

( إن وجدت )

 -8ما تم تنفيذه مـن مقترحـات التطـوير فـي ال يوجد
العام السابق

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات

ال يوجد

(ما هي واألسباب)

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

 -1تعديل توص ف المقرر

توصيف التطوير

ل

س ت مل

المقرر

أستاذ

توقيت التطوير

2019/2018

المسئول عن التنفيذ

استاذ المقرر

منسق المقرر
أ.د /عبير معوض عبدهللا
رئيس مجلس القسم العلمي
أ  .د  /هبة عبد العظيم امبابي

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :اصو الترب الرياض
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

اإلحصاء 8122

 -2التخصص

عام

 -3الفرقة  /المستوى

األ لي  /الفصل الدراسي الثاني

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

( )2نظري  )-( +عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

فق لوائح ال امع

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

□ متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

قرار م وس القس
√ غ ر متوافر

3

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

1001

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

1001

 -نتيجة االمتحان

ناجح

راسب

عدد 636

عدد 365

% 64
% 36

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـا  % 11.5ممتاز  %10.9جيد جدا  %12.1جيدللتقديرات الحاصلين عليها
 -2تدريس المقرر :

 %29مقبول ضعيف  %10ضعيف جدا %26.5

 -الموضوعات التي تم تدريسها

 .1مقدمة عن المقرر التعريف باالحصاء وأهميتة لالخصائي
الرياضي
 .2الوظائف األساسية لإلحصاء
 .3انواع البيانات
 .4طرق عرض وتلخيص البيانات
 .5مقاييس النزعة المركزية الوسط الحسابي والوسيط والمنوال
ومنتصف المدي
 .6مميزات وعيوب مقاييس النزعة المركزية
 .7مقاييس التشتت التباين واالنحراف المعياري المدى المطلق
 .8مميزات وعيوب مقاييس التشتت
 .9مقاييس العالقة وحساب معامل االرتباط البسيط

 % -ما تم تدريسه من المحتوى

%100

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

<60

84 - 60

>√ 85

 -مدى تغطية االمتحان

<60

84 - 60

>√ 85

بمحتوى المقرر

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

تدريب عموي

√ محاضرات نظري

√أنشط فصو

دراس حال
األعما الفصو ( تذ ر) :

حل لبعض المسائل المرتبط بحساب بعض مقاي س ال زع
المر زي

 -بريقة تقويم الطــالب

مقاي س التشتت اإلرتباط البس ط.

نظري ( √ )

أعما فصو ( √ )

شفوي ( √ )

عموي ( ) -

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

√متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
اليوجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ت ار حن ننت نت ن ن التقن ننوي ب ن ن ل  % 85إلن ننى  % 95بالموافق ن ن

 -6مقترحات تحسين المقرر

 -1تحديث توص ف المقرر

عوى عبارات التق

 -2إضاف ساعات تطب ق لومقرر ( عموي )
 -3عمل محاضرات تعويض لوط ب الرياض ل
المتعثريل

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين

اليوجد

( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات ال يوجد
التطوير في العام السابق

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

 -1تعديل توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق لومقرر ( عموي )
 -3عمل محاضرات تعويض لوط ب الرياض ل
المتعثريل

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
توصيف

مجاالت التطوير
 -1تعديل توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق ن لومنادة

العوم

 -3عمن ن ننل محاض ن ن نرات تعويض ن ن ن

لوط ب الرياض ل

التطوير

س ت مل ل

أستاذة المقرر
تعديل الئحى

مل ل

ل

توقيت التطوير

ل

أستاذة

التنفيذ

2019/2018

استاذة المقرر

2019/2018

ل الكو

الم اهج بالكو
س ت مل

المسئول عن

لشاوت التعو
الط ب

2019/2018

استاذة المقرر

المقرر

منسق المقرر
أ.م.د  /وليد سليمان اسماعيل
رئيس مجلس القسم العلمي
أ.م.د  /وليد سليمان إسماعيل الصعيدى

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  : /الترب الرياض ب ل

قسم  :االدارة الرياض
أ  -معلومات أساسية

التر يح

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

مدلل في التر يح 7104

 -2التخصص

تر يح

 -3الفرقة  /المستوى

اال لى

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

 ) 2نظري ( +

) عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات تبعا لوتخصص
 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان
 -7عدد القائمين بالتدريس

□ غ ر متوافر
2

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

1001

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

1001

 -نتيجة االمتحان

ناجح

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها
 -2تدريس المقرر :

راسب

 631عدد

63

 370عدد

ممتاز %2.8

جيد جدا

 %13.5مقبول %39.7

%

37

%
%7.1

جيد

 الموضوعات التي تم تدريسها مدلل الى التر يح ا قات الفراغأنواع األنشط التر يح

التر يح في مؤسسات الم تمع المختوف
الريادة في التر يح

البرامج التر يح

التر يح لذ ى االحت اجات الخاصه
التر يح لكبار السل
فوسف

قت الفراغ الترب الرياض التر يح

الترب التر يح
 % -لما تم تدريسه من

المحتوى األساسي للمقرر
 -مدى التزام القائمين

بالتدريس بمحتوى المقرر

%15
>85

 -مدى تغطية االمتحان

>85

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

محاضرات نظري  -أنشط فصو
األعما الفصو ( تذ ر) :

التبارت رق
 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( √)

أعما فصو ( √ )

شفوي

شفوي ( √ )
عموي ( )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس
 -المراجـع العلميـة

□√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة □√ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ √ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
ال يوجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر جاءت الموافق عوى جم ع العبارات ب سب
 -6مقترحات تحسين المقرر

مل  70الى % 80

-1تطوير المقررات الدراس
 -2زيادة عدد الساعات
-3تحويل المقرر عوى ساعات معتمدة

 -7مالحظات المراجعين

ال يوجد

الخارجيين( إن وجدت )

 -1تطوير المقررات الدراس

 -8مـا تـم تنفيـذه مـن مقترحــات
التطوير في العام السابق

 -9مـــــا لـــــم يـــــتم تنفيـــــذه مـــــن ال يوجد
مقترحات (ما هي واألسباب)

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

توصيف التطوير

تطوير المقررات الدراس
زيادة عدد الساعات

مل ل أساتذة القس

2019 / 2018

ل

2019 / 2018

مل ل
مش و مل

تحويل المقرر عوى ساعات معتمدة

توقيت التطوير

مل ل
مش و مل

المسئول عن
التنفيذ

القس
ل الكو

ل الكو
2019 / 2018

ل

عم د الكو

ل الكو

منسق المقرر  :أ  .م  .د  /صفوت جمعة
رئيس مجلس القيسم العلمي  :أ  .م  .د  /رأفت هنداوي

نموذج رقم ()16

جامـعة :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة :الترب الرياض ب ل

قسم :العووم الح وي الصح الرياض .
أ  -معلومات أساسية

ب ولوج ا الرياض ( ) 9123

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

عام

 -2التخصص
 -3الفرقة  /المستوى
 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

الفرق األ لي -ب الوريس
(

2

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات
 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

) نظري ( +

مل دالل القس
✓

) عموي

ممتحل لارجي
□ غ ر متوافر

متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

3

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

1001

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

1001

 -نتيجة االمتحان

 466ناجح

 535راسب

47
53

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـا ممتاز  %3.050جيد جداللتقديرات الحاصلين عليها
 -2تدريس المقرر :

%

%

 %2.80جيد%5.7

مقبول %.35

 -الموضوعات التي تم تدريسها

الخو  -االنقسام دالل الخو  -الم تو وندريا -ال هاز

 % -لما تم تدريسه من المحتوى

ت تدريس  %100مل المحتوي العومي لومقرر طبقا لعدد

األساسي للمقرر

الد ري -ال هاز العصبي -ال هاز الد ري -القوب
االساب ع الدراس

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

>85

بمحتوى المقرر

 -مدى تغطية االمتحان

>85

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

✓أنشط فصو

✓محاضرات نظري
األعما الفصو ( تذ ر) :

➢ رق دراس في أحد الموضوعات الدراس
➢ امتحات نظري

 -بريقة تقويم الطــالب

نظري (

✓

)

أعما فصو (

✓

)

شفوي (

✓

)

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

✓

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

✓

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

✓

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

اليوجد

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ج د جدا

 -6مقترحات تحسين المقرر

التطب ق العومي العموي لوق اسات الفس ولوج في التعرف عوي بعض
الظواهر المرتبط بالرياض ل مثل تراك حامض األكت ك الراح

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين ال يوجد
( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات ال يوجد

التطوير في العام السابق

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات

ت توف ر بعض أجهزة ق اس ضغط الدم االنقباضي االنبساطي

(ما هي واألسباب)

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

توصيف
التطوير

توقيت التطوير

المسئول عن
التنفيذ

التطوير في المقرر العومي

الكتاب

العام القادم

م سق المقرر

التطب ق العومي عوي أجهزة

تك ولوج ا

العام القدم

عم د الكو

الق اس الفس ولوجي

الم ه ي

منسق المقرر:أ.د /عبد المنعم بدير القصير
رئيس مجلس القسم العلمي
أ.د /وائل محمد عمر

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :اصو الترب الرياض
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

تكنولوجيا التعليم 8124

 -2التخصص

عام

 -3الفرقة  /المستوى

األ لى

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

( )2نظري  )-( +عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

فق لوائح ال امع

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

□ متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

قرار القس
√ غ ر متوافر

2

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

1001

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

1001

 -نتيجة االمتحان

ناجح

راسب

عدد 617

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـا  %6.9ممتازللتقديرات الحاصلين عليها
 -2تدريس المقرر :

 %12.5جيد

عدد 384

%62

%38

 %6.09جيد جدا

 %36.2مقبول

 -الموضوعات التي تم تدريسها

• الفرق بن ل تك ولوج نا التعون
التعو م

تك ولوج ا المعوومات

• مفهوم م االت أهم
• مفهوم

تك ولوج نا الترب ن الوسنائل

االتصا

أهداف تك ولوج ا التعو

ظائف ع اصنر عمو ن االتصنا

أننواع سنائل

• العوامل التي تؤثر عوى عمو االتصا
• االتصا في الم ا الرياضي
• مفهوم أهم
التعو

التعو

د ر الوسائل التعو م في تحس ل عمو ن

• تص ف قواعد الت ار الوسائل التعو م
• تصم

إنتاج الوسائل التعو م

• مفهوم مم زات لصائص مستحدثات تك ولوج ا التعو
• االنع اسن ن ن ننات اجثن ن ن ننار اإلي اب ن ن ن ن

مبن ن ن ننررات توظ ن ن ن ننف

مستحدثات تق ات التعو عوى م ظوم التعو

• التعون ن ن ن ن ن ن االلكتر نن ن ن ن ن ن ننى الع ن ن ن ن ن ننر ض االل تر ن ن ن ن ن ن ن ن E-

 .Demonstrationsنم ن ن ن نناذج ل ن ن ن ننبعض المس ن ن ن ننتحدثات

التك ولوج ه

• مفهوم أهم تك ولوج ا الرياض .

• أنواع األجهزة التك ولوج فى الم ا الرياضى.

• عر ض لبعض نماذج األجهزة المبتكرة مل قبل الط ب
 % -ما تم تدريسه من المحتوى

%100

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

بمحتوى المقرر

 -مدى تغطية االمتحان

لموضوعات المقرر

<60

84 - 60

<60

√ 84 - 60

>√ 85
>85

 -أساليب التعليم والتعلم

تدريب عموي

√ محاضرات نظري

√ أنشط فصو

دراس حال
األعما الفصو ( تذ ر) :

رق دراس عل التصوير تطب ق عموى لوتصوير التحو ل

الب وم ان ى
 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( √ )

أعما فصو ( √ )

شفوي ( √ )

عموي ( ) -

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

√متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
اليوجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ت ار حن ننت نت ن ن التقن ننوي ب ن ن ل  % 87إلن ننى  % 89بالموافق ن ن

 -6مقترحات تحسين المقرر

 -1تحديث توص ف المقرر

عوى عبارات التق

 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم
 -3عمل محاضرات تعويض لوط ب الرياض ل
 -7مالحظات المراجعين الخارجيين
( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات ال يوجد
التطوير في العام السابق

اليوجد

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

 -1تعديل توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم
 -3عمل محاضرات تعويض لوط ب الرياض ل

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
 -1تعديل توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق ن لومنادة

العوم

 -3عمن ن ننل محاض ن ن نرات تعويض ن ن ن

لوط ب الرياض ل

توصيف
التطوير

س ت مل ل

أستاذ المقرر
تعديل الئحى

مل ل

ل

توقيت التطوير

ل

أستاذ

التنفيذ

2019/2018

استاذ المقرر

2019/2018

ل الكو

الم اهج

س ت مل

المسئول عن

2019/2018

لشاوت الط ب
استاذ المقرر

المقرر

منسق المقرر أ.د  /منى سكر
رئيس مجلس القسم العلمي
أ.م.د  /وليد سليمان إسماعيل الصعيدى

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :تدريب التمري ات ال مباز
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

(تمري ات" +"1عر ض رياض ")4125( ) "1

 -2التخصص

التمري ات العر ض الرياض

 -3الفرقة  /المستوى

األ لي

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(  ) 1نظري  ) 3 ( +عموي
المقرر نظرى عموي يت إمتحات ال ظرى ب هاي العام
بت ظ

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

التمري ات العر ض الرياض

المر اقب العادي

ب ظام الو ات

نظام االمتحات العومي يت ل

الفصل الدراسي ايضا في نهاي الفصل الدراسي ب ظام
الو ات العموي.

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان
 -7عدد القائمين بالتدريس

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :

 متوافر
 8أعضاء ها تدريس

□ غ ر متوافر

 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر عدد الطالب الذين أدوااالمتحان
 نتيجة االمتحان النســـبة المئويـــة  %للنــــاجحينببقا للتقديرات الحاصلين عليها

( 1001طالب)
( 1001طالب)
ناجح

( )565عدد

% 56

راسب

( )436عدد

% 44

ممتاز عدد

10

نسبة

%1.00

جيد جدا عدد

37

نسبة

%3.70

عدد

75

نسبة

%7.49

443

نسبة

%44.26

جيد

مقبول عدد
 -2تدريس المقرر :

 -الموضوعات التي تم

الجانب التطبيقي (العملي)

الجانب النظري

تدريسها

-

 احياا تي ي يا اةه كالتملي ي
 (هميا التملي ي (ر ااالتملي ي

(و

و(هميا -
(شةين -
-

-

األو يا
التملي ي
وإصطالحيتهي
ر
األو يا
التملي ي
وإصطالحيتهي
قتيبا
الق
الةل يا
التملي ي
مبيون ا وا )
قتيبا
الق
الةل يا
التملي ي
مبيون ا وا )
قتيبا
الق
الزو يا
التملي ي
مبيون ا وا )
ر
اإلختزان
التملي ي و(هميته
ال يا ر التملي ي
ر
اإلختزان
التملي ي و(هميته
تحسيم التملي ي ال
حيث ماي تهي –
( لا هي ( -ر اعهي)

تملي ي ال ظيك ر تشةيال – اليو اري –
ال ط ا – العي – المسيري – تملي ي
المش – ال لي مار اعهي – الق تعليمهي)
تيبع تملي ي ال ظيك ر تشةيال
تملي ي ال ثب – الح ا مار اعهي – الق
تعليمهي)
ماألسيسيا
التملي ي
األو يا ر
"األصليا")
تيبع تملي ي ال ظيك ر تشةيال
تيبع تملي ي مالمش ثم ال ثب ثم الح ا –
والق اإلرتحين بي هي)
األو يا المشتحا ر التملي ي وال يا عليهي

ر

 األو يا المشتحا ر التملي ي وال يا عليهي األو يا المشتحا وال يصاوال يا عليهي

واألخلي

الب ي يا للم م عي
 التملي يوقيةيا ال يا عليهي.

العبليا

الب ي يا للم م عي
 التملي يوقيةيا ال يا عليهي.

العبليا

 رميذج لح اعي التملي ي( وا

الزو يا بيون

الب ي يا للم م عي
 التملي يوقيةيا ال يا عليهي.
 -التملي ي الزو يا وال يا عليهي.

العبليا

 تملي ي االحمي الق تعليم التملي ي وال يا عليهي . الق تعليم التملي يللم م عي العلبيا  -رميذج ال التملي ي عل شةا إحمي .
الم تلةا

-

-

الق تعليم التملي ي
للم م عي العلبيا -
الم تلةا
المل حي و(ر اعهي
الحلقيا
الح ا
ماةه اهي – اة ريتهي
– شلواهي – اليحا
تي يسهي )
التملي ي عل شةا
(لعي

الق تعليم التملي ي وال يا عليهي .
الق تعليم المل حي وال يا عليهي .
رميذج ال الح ا الحلقيا والق تعليمهي
قيةيا ما تة يل ما حلقيا وتعليم اليحا
( ا هي
رميذج ال التملي ي عل شةا (لعي
قيةيا ما تة يل ما حلقيا وتعليم اليحا
( ا هي

 العلوض الليي يامتعليةهي – (هميتهي –
 رميذج لبعض التشةيال والحلقي واليخ ناهيارهي ( -ر اعهي –
وال لوج
قيةيا الت هيز لعلض
يي
 % -لما تم تدريسه من

المحتوى األساسي للمقرر
 -مدى التزام القائمين

بالتدريس بمحتوى المقرر
 مدى تغطية االمتحانلموضوعات المقرر
 -أساليب التعليم والتعلم

ت تدريس جم ع االجزاء
<60

84 - 60

> 85

<60

84 - 60

> 85

(√) محاضرات نظري
دراس حال

(√) تدريب عموي

(√) أنشط فصو

األعما الفصو ( تذ ر)  :رق دراس

عمل جمو تمري ات عمل

تطب قات عمو عوي قواعد التمري ات الز ج  ،طرق تعو التمري ات
 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ()%30
أعما فصو ()%30

شفوي ()%10
عموي()%30

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس
:
 -المراجـع العلميـة

(√) متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

(√) متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

(√) متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

اليوجد

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

%100 -

 -6مقترحات تحسين المقرر

 -التعرف عوي طرق تصع ب التمري ات الحديث .

 ربط التمري ات التي يتعومها الط ب بما يحتاجه سوق العمل . ربط التمري ات باالنشط الرياض المختوف . التعرف عوي التاث رات الفس ولوجلوتمري ات الحرة (بد ت أد ات)

 التعرف عوي التاث رات البدنال مال

ال فس

الفس ولوج

العقو المصاحب لوعر ض الرياض

 -تطب ق ل شعب مل الشعب عر ض رياض

المختوف

المصاحب

ال فس

االجتماع

مصغرة بمصاحب

الموس قي.
 -7مالحظات المراجعين

اليوجد

الخارجيين( إن وجدت )
 -8ما تـم تنفيـذه مـن مقترحـات ت التعرف عوي
التطوير في العام السابق

ف

ف

ت ف ذ التش

ت المختوف لوعر ض الرياض

االنتقا مل تش ل الي الر ايضا تطب ق عرض مصغر عوي

م موعه صغ رة مل الط ب.

 -9مـــــا لـــــم يـــــتم تنفيـــــذه مـــــن قصر الوقت ل يت ت ف ذ عرض رياضي مل قبل ل شعب
مقترحات (ما هي واألسباب)

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
توصيف التطوير

مجاالت التطوير
 التعرف عوي طرق تصع بالتمري ات الحديث
الط ب بما يحتاجه سوق

العمل .
 -ربط التمري ات باالنشط

يحتاجه سوق العمل مل أنواع مختوف مل

(بد ت أد ات)

الرياض

الفردي ال ماع )

 أت يتعرف الطالب عوي التاث راتالفس ولوج

 التعرف عوي التاث رات البدنالعقو

المصاحب لوعر ض الرياض
 -تصم عرض رياضي

مصغرة بمصاحب الموس قي.

ال فس

المختوف المصاحب

2019 / 2018

المصاحب لوتمري ات الحرة

المختوف

(االلعاب

استاذ المقرر

ب نشط

ال فس المختوف

ال مال

ف

تطب قها بش ل

 -ربط التمري ات التي يتعومها الطالب

 -التعرف عوي التاث رات

االجتماع

 -ي ب ات ي وت الطالب عوي دراي بما

عومي عموي

الرياض المختوف .

الفس ولوج

 -التعرف عوي أحدث الطرق التي تستخدم

التمري ات البدن

ال فس

التطوير

التنفيذ

في تصع ب التمري ات

 -ربط التمري ات التي يتعومها

الفس ولوج

توقيت

المسئول عن

لوتمري ات الحرة (بد ت أد ات)

 أت يتعرف الطالب عوي التاث رات البدنالفس ولوج

ال مال
الرياض

 -تطب ق

ال فس

العقو
ل شعب

المصاحب

االجتماع
لوعر ض

مل الشعب عر ض

رياض مصغرة بمصاحب الموس قي.
منسق المقرر أ  .د  /فتحي أحمد ابراهيم  ،أ  .د  /سمير عبد النبي شعبان
رئيس مجلس القسم العلمي :أ  .د  /أشرف عبد العال

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :تدريب االلعاب الرياض
أ  -معلومات أساسية

يد  +1سو ) 2126 ( 1

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي
 -2التخصص

عام

 -3الفرقة  /المستوى

اال لى

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

( )1نظري  )4( +عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

فق لوائح ال امع

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

□ متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

قرار القس
√ غ ر متوافر

3

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

1001

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

1001

 -نتيجة االمتحان

ناجح

راسب

عدد 537

عدد 464

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـا  %0.20ممتازللتقديرات الحاصلين عليها
 -2تدريس المقرر :

 %6.99جيد

 %16.18ضعيف

%54

%46

 %1.90جيد جدا
%44.56مقبول

 %30.17ضعيف جدا

 -الموضوعات التي تم تدريسها

 .1التطور التاريخى لوعب

رة ( ال د السو )

 .2قانون ن ن الموعن ننب اد اتن ننه الح ن ننام لوعب ن ن
السو )

 .3المبادئ المهارات األساس لوعب

ن نرة ( ال ن نند

رة ( ال د السو )

 .4المهارات اله وم الفردي بالكرة بد ت ( رة السنو
)

 .5ه وم الفريق ( الخاطف – الم ظ ) ( رة السو )

 .6تعو ن المبت نندئ ل ( ال ظ ننام الش ننامل لتعون ن المب نندئ ل )
( رة يد )

 .7تدريبات ال ضج الحر ى ( رة ال د )
 % -ما تم تدريسه من المحتوى

%100

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

بمحتوى المقرر

 -مدى تغطية االمتحان

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

<60

84 - 60

>√ 85

<60

84 - 60

>√ 85

√ تدريب عموي

√ محاضرات نظري

√ أنشط فصو

دراس حال
األعما الفصو ( تذ ر) :
 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( √ )

أعما فصو ( √ )

شفوي ( √ )
عموي ( √)

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

√متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

 -6مقترحات تحسين المقرر

اليوجد
ت ار ح ننت نت ن ن التق ننوي ب ن ن ل  % 81إلن ننى  % 83بالموافقن ن عون ننى عبن ننارات
التق
 -1تحديث توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم
 -3عمل محاضرات تعويض لوط ب الرياض ل

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين( إن

اليوجد

وجدت )

 -8ما تم تنفيذه مـن مقترحـات التطـوير فـي ال يوجد
العام السابق

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

 -1تعديل توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم
 -3عمل محاضرات تعويض لوط ب الرياض ل

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

توصيف التطوير
س ت مل ل

 -1تعديل توص ف المقرر

توقيت التطوير
2019/2018

المسئول عن التنفيذ
استاذ المقرر

أستاذ المقرر
تعديل الئحى مل

 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم
ل
 -3عمن ننل محاض ن نرات تعويض ن ن لوط ن ن ب
الرياض ل

ل

2019/2018

الم اهج

س ت مل ل

ل الكو لشاوت
الط ب

2019/2018

أستاذ المقرر

منسق المقرر  :أ  .د  /محمود الطيب
رئيس مجلس القسم العلمي  :أ  .د  /ياسر غنيم

استاذ المقرر

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :تدريب مسابقات الم دات المضمار
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

اسيبحي المييان والمبمي 2مالتتيبعي  ،ال ثب
العيل  ،قذف الحلص  ،اختلاق البيحيا)
م ) 3127

 -2التخصص

عام

 -3الفرقة  /المستوى

اال لى

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

( )1نظري  )3( +عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات اث ل مل دالل الكو
 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان
 -7عدد القائمين بالتدريس

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :

√ متوافر
احد

مل لارج القس
غ ر متوافر

 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

 1001طالب

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

 1001طالب

 نتيجة االمتحان النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها
 -2تدريس المقرر :

راسب

ناجح

 626عدد

 375عدد

ممتاز % 0.50
ج د % 15.18

% 37

% 63

ج د جدًا % 4.10
مقبو % 42.76

 -الموضوعات التي تم تدريسها

مالتتيبعي  ،ال ثب العيل  ،قذف الحلص  ،اختلاق
البيحيا)

 % -ما تم تدريسه من المحتوى

ت تدريس  % 100مل موضوعات المقرر

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

<60

84 - 60

>√ 85

 -مدى تغطية االمتحان

<60

84 - 60

>√ 85

بمحتوى المقرر

لموضوعات المقرر

تدريب عموي √

 -أساليب التعليم والتعلم

محاضرات نظري √
دراس حال

أنشط فصو √

األعما الفصو ( تذ ر) :

ا راق دراس – امتحات أعما س تطب قي
 -بريقة تقويم الطــالب

شفوي √ نظري √

أعما فصو √

عموي √

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

□ √ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ √ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة □√ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
ال يوجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ت ار حن ننت نت ن ن التقن ننوي ب ن ن ل  % 85إلن ننى  % 95بالموافق ن ن

 -6مقترحات تحسين المقرر

-1توف ر أد ات قانون لتعو مسابقات الوثب عالي قذف

عوى عبارات التق
القرص

 -2توف ر سائل مساعدة بديو لتعو المسابقات المقررة
 -7مالحظات المراجعين

اليوجد

الخارجيين( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات ال يوجد
التطوير في العام السابق

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

ال يوجد

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
ت ن ن ن ن ن ننوف ر أد ات قانون ن ن ن ن ن ن ن لتعون ن ن ن ن ن ن

مسن ن ن ننابقات الوث ن ن ن ننب الع ن ن ن ننالي ق ن ن ن ننذف

القرص

توصيف
التطوير

تز يد القس

بأد ات لتعو

توقيت التطوير
 2018م

المسئول عن
التنفيذ

إدارة الكو

الوثب العالي
القرص

منسق المقرر :
أ  .م  .د  /عصام غريب

رئيس مجلس القسم العلمي
أ  .د  /رأفت عبد المنصف

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل
قسم  :تدريب الرياضات المائ
أ  -معلومات أساسية
 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

رياضات مائ (سباح  +يخوت شراع ) 5128

 -2التخصص

عام

 -3الفرقة  /المستوى

ا لى

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(  ) 1نظري  ) 3 ( +عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

يت الت ار أربع مل القس

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

4

احد مل لارج الكو

□ غ ر متوافر

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائ ات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

1001

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

1001

 -نتيجة االمتحان

ناجح 678

 -النسبة المئوية  %للناجحين ببقا

ممتاز %0.30

ج د جدًا %6.97

ج د %20.58

مقبو %40.06

للتقديرات الحاصلين عليها
 -2تدريس المقرر :

راسب323

عدد

عدد

63

%

% 44

 -الموضوعات التي تم تدريسها

الخوف مل الماء –االسس الهام لتعو المبتدئ -الخطوات

 % -لما تم تدريسه من المحتوى

ت تدريس  % 85مل موضوعات المقرر

التعو م لسباح الزحف –التحو ل الوصفى لسباح الزحف

األساسي للمقرر
 -مدى التزام القائمين بالتدريس

<60

84 - 60

> 85

 -مدى تغطية االمتحان لموضوعات

<60

84 - 60

> 85

 -أساليب التعليم والتعلم

محاضرات نظري 

بمحتوى المقرر
المقرر

تدريب عموي

دراس حال

أنشط فصو
األعما الفصو ( تذ ر)  :تقدي أ راق دراس لاص بمقرر

الفرق اال لى()CD
 -بريقة تقويم الطــالب

نظري 

أعما فصو 

شفوي
عموي

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

اليوجد

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

 %65بالموافق عوى محا ر االستب ات

 -6مقترحات تحسين المقرر

 -1ضر رة توف ر عدد م اسب مل االد ات المساعدة العداد
الط ب

-2تدريس اساس ات سوق العمل إلغاء المهارات القديم

 -3تطوير المقرر ال ظرى تحديث
 -7مالحظات المراجعين الخارجيين
( إن وجدت )

 -1التر ز عوى ال وانب ال ظري لومقرر
 -2زيادة الساعات ال ظري لومقرر
 -3ت ظ االمتحانات بطريق ممتازة

 -8ما تم تنفيذه من مقترحات
التطوير في العام السابق

 -2ت التر ز عوى ف تقوي الرسائل العوم

برام ها.

 -2استخدام اسال ب العرض التعو المختوف .

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات

 -3توف ر حمام سباح م اسب العداد الط ب

(ما هي واألسباب)

 -4توف ر االد ات ال زم لوتعو

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
توف ر حمام سباح م اسب

توصيف التطوير
قاعات التدريس الم اسب
حمام السباح

توقيت التطوير
2017

المسئول عن التنفيذ
عميد الكلية

منسق المقرر :ا.د  /عادل حسنين النمورى
رئيس مجلس القسم العلمي :أ.د/محمد حسن محمد على

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :الم ازالت الرياضات الفردي
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

الم يزال والليي ي الةل يا مقيك ب قس+ا ي عا"+"1
ابي زط") 6129 ( )"1

 -2التخصص

عام

 -3الفرقة  /المستوى

الفرقة االولى

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

عملى (  ) 1 ( ) 3نظرى

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات يت الت ار أربع مل القس
 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان
 -7عدد القائمين بالتدريس

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :

√ متوافر
3

احد مل لارج الكو
غ ر متوافر

 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

 1001بالب

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

 1001بالب

 -نتيجة االمتحان

ناجح

 -النسبة المئوية  %للناجحين ببقا

 % 2.60جيد جدا

امتياز 0

 % 12.29جيد

 % 39.56مقبول

للتقديرات الحاصلين عليها

 -2تدريس المقرر :

راسب

 545عدد

55

 456عدد

45

%

%

 -الموضوعات التي تم تدريسها

 -مقدم عل رياض ( مبارزة  – 1مصارع  - 1ك

بو س ) .

 تعاريف مفاه لألنشط الرياض لو از الفردي . -تعو الخطوات التعو م لمواد المقرر.

ف اص ح األلطاء

 -التعرف عوي األداء الف ي السو

لمواد المقرر

 التعرف عوي المهام األساس ل عب ل في الم ازالت -الموعب القانوني

 -ف احتساب ال قاط زمل المباراة ه ا التح

ادارة المباراة
 % -لما تم تدريسه من المحتوى

األساسي للمقرر

ل يت تدريس  % 20مل موضوعات المقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

<60

 -مدى تغطية االمتحان

√ 84 - 60

بمحتوى المقرر

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

فى

√ 84 - 60



تدريب عموي 



أنشط فصو

>85
<60

>85
محاضرات نظري
دراس حال

األعما الفصو ( تذ ر) :
فى  C D +برنامج تدريب مقترح مل الط ب لتدريب ال اشا ل
احدى الموضوعات الحديث المرتبط بم ا تدريب الم كم
ال ود

 -بريقة تقويم الطــالب

الكارات .

شفوي ( √ )

عموي ( √ )

نظري ( √ )

أعما فصو ( √ )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة √متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة √ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
عدم توافر االم انات المادي بدرج

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

 -6مقترحات تحسين المقرر

ت ار حت نت

اف

التقوي ب ل  % 82إلى  % 87بالموافق عوى

عبارات التق
-1زيادة عدد ساعات مقرر م ازالت الفرق اال لى حتى يصبح
 6ساعات بدال مل  4ساعات عوى الشعب الث ث
 -2تز يد القس بصال مبارزة مصارع

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين

 -1زيادة عدد ساعات لمقرر الفرق اال لى ( ساعت ل )

( إن وجدت )
 -8ما تم تنفيذه من مقترحات
التطوير في العام السابق

اليوجد

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات

جم ع المقترحات ل يت ت ف ذها

(ما هي واألسباب)
 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

توصيف التطوير

تزويد القسم بصالة جودو وبساط

تزويد القسم
بصالة جودو
وبساط

زيادة عدد ساعات المنازالت لكى
تصبح  6ساعات بكل فرقة  ،تزويد

زيادة عدد
ساعات

توقيت التطوير

المسئول عن
التنفيذ

2017

عميد الكلية

2017

وكيل الكلية
لشئون التعليم
والطالب ولجنة

القسم بصالة دفاع عن النفس وبساط

المنازالت لكى
تصبح  6ساعات
بكل فرقة .

تطوير المناهج
التعليمية .

منسق المقرر
أ  .م .د  /ياسر حجر
أ  .م  .د  /ثروت عبد الحكيم
أ  .م  .د  /السيد مصطفى
رئيس مجلس القسم العلمي
أ  .د  /أحمد محمود ابراهيم

نموذج رقم () 16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :الرياض المدرس
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

طرق تدريس الترب الرياض  2الكود( ) 1201

 -2التخصص

عام

 -3الفرقة  /المستوى

الثان

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(ساعت ل ) نظري ( +

نننن

) عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات ترش ح اعتماد القس
 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

□ متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

□ غ ر متوافر

ث ث مل اعضاء ه ا التدريس بالقس

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

596

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

596

 -نتيجة االمتحان

ناجح

 النسبة المئوية  %للناجحين ببقاللتقديرات الحاصلين عليها

 -2تدريس المقرر :

عدد

عدد

راسب
ممتاز
20.30

%

378
218

%63

%37

جيد جدا

جيد

% 37.25

%3.36

مقبول
2.52

%

 الموضوعات التي تم تدريسها % -لما تم تدريسه من المحتوى

جميع الموضوعات ما عدا الفصل الثاني تم تكليف الطالب
بعمل نظام بحثي ومناقشات الموضوعات في قاعة
المحاضرات
اكثر من % 80

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

84 - 60

<60

بمحتوى المقرر

84 - 60

 -مدى تغطية االمتحان

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

محاضرات نظرية

>85

>85

<60

أنشطة فصلية

األعمال الفصلية ( تذكر) :
تحضيرات لموضوعات منهجية ومناقشتها في نظام حواري

 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( * )
شفوي ( * )
أعمال فصلية( * ) ( امتحان أعمال سنة )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

□√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة □√ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

ليس هناك قيود

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ت ار حت نت

 -6مقترحات تحسين المقرر

ال يوجد

التقوي ب ل  % 81إلى  % 83بالموافق

عوى عبارات التق

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين ال يوجد

( إن وجدت )

 -8ما تم تنفيذه من مقترحات

ال يوجد

التطوير في العام السابق

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات

ال يوجد

(ما هي واألسباب)

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
 -1تعديل توص ف المقرر

توصيف
التطوير

س ت مل ل

توقيت التطوير
2019/2018

المسئول عن

التنفيذ

استاذ المقرر

أستاذ المقرر
 -3عمل محاضرات تعويض لوط ب

س ت مل ل

الرياض ل

أستاذ المقرر

2019/2018

منسق المقرر
أ  .د  /نوال شلتوت
رئيس مجلس القسم العلمي
أ  .د  /هبة عبد العظيم امبابي

استاذ المقرر

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  : /الترب الرياض ب ل

قسم  :االدارة الرياض
أ  -معلومات أساسية

التر يح

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

مدلل في االدارة 7202
االدارة

 -2التخصص
 -3الفرقة  /المستوى

االثان

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

 ) 2نظري ( +

) عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات تبعا لوتخصص
□ غ ر متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان
 -7عدد القائمين بالتدريس

2

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

596

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

596

 -نتيجة االمتحان

ناجح

 النسبة المئوية  %للناجحين ببقاللتقديرات الحاصلين عليها

 -2تدريس المقرر :

راسب

 484عدد

81

 112عدد

ممتاز %2.68

%

جيد جدا

 %15.44مقبول %58.89

19

%

%4.19

جيد

 الموضوعات التي تم تدريسها  -مفهوم تعريف االدارة -اهم

لصائص االدارة

-مدارس االدارة

-االدارة العام ادارة االعما

ع اصر االدارة (التخط ط –مفهوم -تعريف -اهم  -انواع)-الت ظ (مفهوم -تعريف -اهم  -انواع)

التوج ه (مفهوم -تعريف -اهم  -انواع)

الرقاب (مفهوم -تعريف -اهم  -انواع)-اقتصاديات الرياضه 1

-تعريف – اهم – أهداف البطوالت الرياض

ادارة البطوالت الد رات الرياض
-طرق التباري

 % -لما تم تدريسه من

المحتوى األساسي للمقرر
 -مدى التزام القائمين

بالتدريس بمحتوى المقرر

%15
>85

 -مدى تغطية االمتحان

>85

لموضوعات المقرر

محاضرات نظري

 -أساليب التعليم والتعلم

أنشط فصو
األعما الفصو ( تذ ر) :

التبارت رق
 -بريقة تقويم الطــالب

شفوي ( √ )
عموي ( )

شفوي

نظري ( √)

أعما فصو ( √ )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس
 -المراجـع العلميـة

□√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة □√ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

ال يوجد

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر
 -6مقترحات تحسين المقرر

مل  70الى % 80

ب سب

-1تطوير المقررات الدراس
 -2زيادة عدد الساعات
-3تحويل المقرر عوى ساعات معتمدة

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين( إن

ال يوجد

وجدت )

 -1تطوير المقررات الدراس

 -8ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير
في العام السابق

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات (ما

ال يوجد

هي واألسباب)

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

توصيف التطوير

تطوير المقررات الدراس

ل

مل أساتذة القس

زيادة عدد الساعات

ل

مش و مل

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

2019 / 2018

القس
ل الكو

ل
الكو

منسق المقرر
أ.د  /عبد العزيز سالمة
رئيس مجلس القسم العلمي
أ  .م  .د  /رأفت هنداوي

نموذج رقم ()16

جامـعة :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة :الترب الرياض ب ل

قسم :العووم الح وي الصح الرياض .
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

فس ولوج ا الرياض () 9203 ( )1

 -2التخصص

عام

 -3الفرقة  /المستوى

الفرق

الثان

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

2

) نظري ( +

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات مل دالل القس
 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان
 -7عدد القائمين بالتدريس

متوافر

) عموي

ممتحل لارجي
□ غر

متوافر ✓

3

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

596

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

596

 -نتيجة االمتحان

ناجح 430

 النسبة المئوية  %للناجحين ببقاللتقديرات الحاصلين عليها

 -2تدريس المقرر :

راسب

72

166

ممتاز  %2.85جيد جدا
مقبول %56.54

%
28

%

 %5.54جيد %7.21

 -الموضوعات التي تم تدريسها

مفهوم عو الفس ولوجي -أهم عو الفس ولوجي – التك ف
في الم ا الرياضي -ال هاز الد ري القوب -ال هاز

العوي تأث ر التدريب الرياضي -ال هاز الت فسي تأث ر

التدريب الرياضي -ال هاز العضوي تُأث ر التدريب
الرياضي -الهرمونات ال هاز األلراجي
 % -لما تم تدريسه من المحتوى

األساسي للمقرر

ت تدريس  %100مل المحتوي العومي لومقرر طبقا لعدد
االساب ع الدراس

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

>85

بمحتوى المقرر

 -مدى تغطية االمتحان

>85

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

محاضرات نظري

✓

✓

أنشط فصو

األعما الفصو ( تذ ر)  :رق دراس في أحد

الموضوعات الدراس  -امتحات نظري
 -بريقة تقويم الطــالب

)✓

شفوي ( *

)

) ✓أعما فصو (

✓نظري (

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر

متوافرة ✓

 -الوســائل المعينة

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر

متوافرة ✓

 -المستلزمات والخامات

متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة ✓□ متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

اليوجد

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ج د جدا

 -6مقترحات تحسين المقرر

الربط التطب ق العومي لتأث ر التدريب الرياضي عوي

األجهزة الوظ ف لو س مل ل

طرق الق اس الفس ولوجي

تدريب الط ب عوي استخدام أجهزة ( رسام العض ت-

تحو ل م ونات الدم )

اليوجد

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين
( إن وجدت )

 -8ما تم تنفيذه من مقترحات
التطوير في العام السابق

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات

(ما هي واألسباب)

ت توف ر العديد مل شرائح الدم شريط استخدام جهاز

الكشف عل تراك حامض األكت ك في الدم
اليوجد

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

توصيف
التطوير

التطوير في المقرر العومي

الكتاب

التدريب عوي أجهزة الق اس

تك ولوج ا

الفس ولوجي

الم ه ي

توقيت التطوير

المسئول عن
التنفيذ

العام القادم

م سق المقرر

العام القدم

عم د الكو

منسق المقرر  :أ  .د  /جنات محمد درويش
رئيس القسم  :أ  .د  /وائل عمر

نموذج رقم ()16

جامع  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كو  :الترب الرياض ب ل

قس  :اصو الترب الرياض
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

عو الحر فى الم ا الرياضى ()8204

 -2التخصص

عام

 -3الفرقة  /المستوى

الثان

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

) نظري  ) - ( +عموي

2

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات الت ار اربع اعضاء ه ا تدريس متخصص ل(4
دالوي)
 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان
 -7عدد القائمين بالتدريس

□ غ ر متوافر

متوافر
()3

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

596

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

596

 -نتيجة االمتحان

ناجح

 -النسبة المئوية  %للناجحين ببقا

 %4.70ممتاز

 %4.19جيد جدا

 %8.05جيد

 %50.84مقبول

للتقديرات الحاصلين عليها

 -2تدريس المقرر :

راسب

عدد 404

عدد 192

%68

%32

 -الموضوعات التي تم تدريسها

جم ع الموضوعات المدرج بالتوص ف ماعدا تدريس تطب قات

 % -لما تم تدريسه من المحتوى

%93

عوى تص ف الحر ات مل ال اح الش و

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

بمحتوى المقرر

 -مدى تغطية االمتحان

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

>85
>85



<60



84 - 60

تدريب عموي

84 - 60
<60

محاضرات نظري 

أنشط فصو 

األعما الفصو ( تذ ر) :

اساو تطب ق لمحتوى المقرر

دراس حال
اجابتها عوى طو الفصل

الدراسي-بحوث مل المراجع المتخصص الحديث
 -بريقة تقويم الطــالب

شفوي
عموي

نظري

االنترنت



أعما فصو 

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

-4قيود إدارية وتنظيمية :

ال توجد

-5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

 % 86موافق عوى عبارات التق

-6مقترحات تحسين المقرر

-1اضاف ساعت ل تطب ق ت ل اسبوع ا

-2ادراج نتائج االبحاث الحديث في م ا عو الحر

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين ال يوجد
( إن وجدت )

 -8ما تم تنفيذه من مقترحات

 -1تدريس التح

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات

 -1اضاف ساعت ل تطب ق ت ل اسبوع ا (نظ ار لعدم تغ ر

التطوير في العام السابق

(ما هي واألسباب)

الحر ي

احد نظرياته

ال ئح بإضاف ساعت ل)

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
اضاف ساعت ل تطب ق ت ل اسبوع ا

توصيف
التطوير

اداري

توقيت التطوير
2018

المسئول عن التنفيذ
ل

تطوير الووائح

منسق المقرر :ا.د/ناهد أنور الصباغ
رئيس مجلس القسم العلمي
أ  .م  .د  /وليد سليمان الصعيدي

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :الرياض المدرس
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

العاب تمهيدية ( ) 1205

 -2التخصص

الرياض المدرس

 -3الفرقة  /المستوى

الثان ه

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

 ) 1نظري ( +

2

) عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات ترش ح اعتماد القس
□ متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان
 -7عدد القائمين بالتدريس

■ غ ر متوافر

ث ث مل اعضاء ه ا التدريس بالقس

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

595

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

595

 -نتيجة االمتحان

ناجح

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها
 -2تدريس المقرر :

راسب
ممتاز
% .50

496
99

عدد

عدد

جيد جدا
%5.37

%83
%17

جيد
%25.34

مقبول
%52.1

 -الموضوعات التي تم تدريسها

جميع الموضوعات

 % -لما تم تدريسه من المحتوى

 % 90مل المقرر

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

بمحتوى المقرر

 -مدى تغطية االمتحان

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

<60

84 - 60

√>85

<60

84 - 60

√>85

تدريب عموي

√محاضرات نظري

√أنشط فصو

دراس حال
األعما الفصو ( تذ ر) :

تحضيرات لموضوعات منهجية ومناقشتها في نظام حواري

 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( √ )

أعما فصو ( √ )

شفوي ( √ )

عموي ( √)

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

■ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة ■متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة ■ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر
 -6مقترحات تحسين المقرر

ليس هناك قيود

ت ار حت نسب الموافق عوى جم ع العبارات ما ب ل – 82

% 88

ال يوجد

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين ال يوجد
( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات ال يوجد
التطوير في العام السابق

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

ال يوجد

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
التطوير في المقرر العومي

توصيف
التطوير

الكتاب

الم ه ي

توقيت التطوير
2019 / 2018

المسئول عن
التنفيذ

م سق المقرر

منسق المقرر
أ.د ميرفت خفاجة
رئيس مجلس القسم العلمي
أ د  /هبه عبد العظيم امبابى

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :تدريب التمري ات ال مباز
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

تمري ات +2عر ض رياض )4206( 2

 -2التخصص

التمري ات العر ض الرياض

 -3الفرقة  /المستوى

الثان

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(  ) 1نظري  ) 3 ( +عموي
المقرر نظرى عموي يت إمتحات ال ظرى ب هاي العام

بت ظ
 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

التمري ات العر ض الرياض

المر اقب العادي

ب ظام الو ات

نظام االمتحات العومي يت ل

الفصل الدراسي ايضا في نهاي الفصل الدراسي ب ظام

الو ات العموي.
 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان
 -7عدد القائمين بالتدريس

ب  -معلومات متخصصة

 متوافر
 8أعضاء ها تدريس

□ غ ر متوافر

 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

( 596طالب)

 -عدد الطالب الذين أدوا

( 596طالب)

االمتحان
 نتيجة االمتحان النســـبة المئويـــة  %للنــــاجحينببقا للتقديرات الحاصلين عليها

ناجح

( )497عدد

راسب

( )99عدد

ممتاز عدد

3

% 83
% 17
نسبة

%0.50

جيد جدا عدد

21

نسبة

%3.52

عدد

72

نسبة

%12.08

401

نسبة

%67.28

جيد

مقبول عدد
 -2تدريس المقرر :
 الموضوعات التي تمتدريسها

التملي ي و التملي ي والحلقي األسيسيا
ايا
التملي ي بيأل وا واأل هزط و(هميتهي و (ر اعهي واصطالحهي
قتيبا التملي ي مالةليوا – الزو يوا-ال ميعيوا) بويأل وا وال ويا عليهوي و اولق تعلويم
التملي ي بيأل وا
شلوا ز التملي ي قأعيا بيرى يي و الق ت عيب التملي ي
التلبيا الليي يا واختبي عمل ورظلي
الق تح يل و(ايلا التملي ي رى
األخطي رى التملي ي ال حيث تأثيلهي المبيشل علوى ( وزا ال سوم و العموا العبولى
وتطبيحيته رى التملي ي و التغيلا الةسي ل يا الم ويحبا للتملي وي مالح ط-الملوروا-
التحما)
التملي ي والملحلا الس يا ال  18 – 13س ا و العالقا بيل الم سيحى والحلقا
الم سوويحى بيلتملي ووي و(هميووا الم وويحبا الم سوويحيا للتملي ووي و شوولوا الم سوويحى
الم يحبا للتملي ي
األسوووس ال ا وووب الاعيتهوووي ع وووي إقياوووا العووولوض الليي ووويامت ظيم وإ ا ط العووولوض
الليي يا و (و يا وات يهوي ال سوم و( وا و( هوزط التملي وي وإصوالحهي وال ويا
عليهي
اوولق تعلوويم التملي ي مالةل يووا-الزو يووا-ال ميعيووا)بيأل وا وال وويا عليهووي واختبووي
عمل ورظلي
الق تعليم التملي ي األسيسيا العياا والعل يا ال يصا بيأل وا
الق تعليم التملي ي الم يحبا
للحلقي األسيسيا بيأل وا وال يا عليهي
تعلم التملي ي مالةل يا – الزو يا ال ميعيا) بيال وا بم يحبا االيحيا الم سيحى
تعليم قيةيا ت ميم علض يي ى بسيط بيست ياك االيحيا الم سيحى

 % -لما تم تدريسه من

المحتوى األساسي للمقرر
 -مدى التزام القائمين

بالتدريس بمحتوى المقرر
 مدى تغطية االمتحانلموضوعات المقرر
 -أساليب التعليم والتعلم

ت تدريس جم ع االجزاء
<60

84 - 60

> 85

<60

84 - 60

> 85

(√) تدريب عموي

(√) محاضرات نظري

(√) أنشط فصو

دراس حال

عمل جمو تمري ات عمل

األعما الفصو ( تذ ر)  :رق دراس

تطب قات عمو
 -بريقة تقويم الطــالب

شفوي ()%10

نظري ()%30

عموي()%30

أعما فصو ()%30

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس
:
 -المراجـع العلميـة

(√) متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

(√) متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

(√) متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
اليوجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب

%100 -

للمقرر
 -6مقترحات تحسين المقرر

 -التعرف عوي طرق تصع ب التمري ات الحديث .

 ربط التمري ات التي يتعومها الط ب بما يحتاجه سوق العمل . ربط التمري ات باالنشط الرياض المختوف . التعرف عوي التاث رات الفس ولوجلوتمري ات الحرة (بد ت أد ات)

 التعرف عوي التاث رات البدنال مال

ال فس

الفس ولوج

العقو المصاحب لوعر ض الرياض

المختوف

المصاحب

ال فس

االجتماع

 -7مالحظات المراجعين

اليوجد

الخارجيين( إن وجدت )
 -8ما تـم تنفيـذه مـن مقترحـات ال يوجد
التطوير في العام السابق
 -9مـــــا لـــــم يـــــتم تنفيـــــذه مـــــن قصر الوقت ل يت ت ف ذ عرض رياضي مل قبل ل شعب
مقترحات (ما هي واألسباب)
 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
 التعرف عوي طرق تصع بالتمري ات الحديث

 -ربط التمري ات التي يتعومها

 ربط التمري ات باالنشطالرياض المختوف .

 التعرف عوي أحدث الطرق التي تستخدمفي تصع ب التمري ات

 -ي ب ات ي وت الطالب عوي دراي بما

يحتاجه سوق العمل مل أنواع مختوف مل
التمري ات البدن

عومي عموي

ف

تطب قها بش ل

 ربط التمري ات التي يتعومها الطالبب نشط

الرياض

الفردي ال ماع )

المختوف

2019 / 2018

العمل .

التطوير

التنفيذ

(االلعاب

منسق المقرر
أ.د /نادر محمد محمد مرجان
رئيس مجلس القسم العلمي
أ  .د  /أشرف عبد العال

استاذ المقرر

الط ب بما يحتاجه سوق

توصيف التطوير

توقيت

المسئول عن

نموذج رقم ()16

جامنع  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كو ن  :الترب الرياض ب ل
قس  :تدريب مسابقات الم دات المضمار
أ  -معلومات أساسية
 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

اسيبحي المييان والمبمي  3م  110ك  /ح ا ز ،
ال ثب الثالث  ،إايحا المطلقا  ،المسيري المت سطا )
م ) 3208

 -2التخصص

عام

 -3الفرقة  /المستوى

الفرق الثان

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

1

) نظري ( +

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات اث ل مل دالل الكو
 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان
 -7عدد القائمين بالتدريس

√ متوافر

3

مل لارج القس
غ ر متوافر

احد

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

 596طالب

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

 596طالب

 نتيجة االمتحان النســبة المئويــة  %للنــاجحين ببقــاللتقديرات الحاصلين عليها
 -2تدريس المقرر :

ناجح

راسب

 484عدد
 112عدد

% 81

% 19

ممتاز % 0.84

ج د جدًا % 3.86

ج د % 11.58

مقبو % 64.93

) عموي

 الموضوعات التي تم تدريسها % -لما تم تدريسه من المحتوى

(  110م  /حواجز  ،الوثب الث ثي  ،إطاح المطرق ،

المسافات المتوسط )

ت تدريس  % 100مل موضوعات المقرر

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

<60

بمحتوى المقرر

 -مدى تغطية االمتحان

84 - 60

>√ 85

<60

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

84 - 60

>√ 85

محاضرات نظري √
دراس حال

األعما الفصو ( تذ ر) :

تدريب عموي √
أنشط فصو √

ا راق دراس – امتحات أعما س تطب قي
نظري √

 -بريقة تقويم الطــالب

أعما فصو √

شفوي √

عموي √

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

□ √ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ √ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة □√ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

ال يوجد

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر
 -6مقترحات تحسين المقرر

ت ار حت نسب الموافق عوى العبارات ما ب ل % 88 – 86
-1توف ر سائل األمل الس م في مسابق إطاح المطرق
 -2تطوير المقرر الكتر ن ا

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين ال يوجد
( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات ال يوجد
التطوير في العام السابق

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

ل يت تطوير المقرر الكتر ن ا

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
تطوير المقرر الكتر ن ا

توصيف
التطوير

تطوير المقرر

الكتر ن ا

توقيت التطوير
 2018م

المسئول عن
التنفيذ

حدة التعو

االلكتر ني

منسق المقرر
أ  .م  .د  /محمد عارف السيد

رئيس مجلس القسم العلمي
أ  .د  /رأفت عبد المنصف

نموذج رقم ()16
تقرير مقرر دراسي
جامـعة /أكاديمية  :االس دري
كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل
قسم  :تدريب الرياضات المائ
أ  -معلومات أساسية
 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

الرياضات المائ )سباح  + 3غطس ) 5209

 -2التخصص

عام

 -3الفرقة  /المستوى

الثان
) ( 1نظري  ) 2 ( +عموي

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة
 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

يت الت ار أربع مل القس

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

 4عضو ه ا تدريس

احد مل لارج الكو

□ غ ر متوافر

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائ ات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

596

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

596

 نتيجة االمتحان النسبة المئوية  %للناجحين ببقاللتقديرات الحاصلين عليها
 -2تدريس المقرر :

ناجح

عدد

535

% 90

راسب

عدد

61

% 10

ممتاز  %1.01ج د جدًا %4.7
مقبو %63.42

ج د %20.64

 -الموضوعات التي تم تدريسها

• االسس الهيدرودينامكية للسباحة  -المفاهيم التطبيقية

للميكانيكا  -اهمية الميكانيكا فى مجال السباحة  -التحليل
الميكانيكى للسباحة  -القوانين الخاصة بالسباحة  -رياضة
الغطس وقوانينها

 % -لما تم تدريسه من المحتوى

ت تدريس  % 85مل موضوعات المقرر

األساسي للمقرر
 -مدى التزام القائمين بالتدريس

<60

84 - 60

> 85

 -مدى تغطية االمتحان لموضوعات

<60

84 - 60

> 85

 -أساليب التعليم والتعلم

محاضرات نظري 

بمحتوى المقرر
المقرر

تدريب عموي
أنشط فصو 

دراس حال
األعما الفصو ( تذ ر) :

رق دراس فى موضوعات المقرر الدراسى
 -بريقة تقويم الطــالب

نظري 

أعما فصو 

شفوي
عموي

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

متوافرة  متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة  متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

كثرة اعداد الط ب بالمحاضرة العمو بال سب لمساح الحمام

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

 % 60بالموافق عوى محا ر االستب ات

 -6مقترحات تحسين المقرر

 -1ضر رة توف ر عدد م اسب مل االد ات المساعدة العداد

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين

 -1التر ز عوى ال وانب ال ظري لومقرر

( إن وجدت )

 -8ما تم تنفيذه من مقترحات

الط ب

 -2زيادة الساعات ال ظري لومقرر

 -3ت ظ االمتحانات بطريق ممتازة
 -1زيادة الساعات ال ظري لومقرر

التطوير في العام السابق
 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات
(ما هي واألسباب)

توف ر حمام سباح م اسب العداد الط ب
توف ر االد ات ال زم لوتعو

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
تطوير حمام السباح القاعات

توصيف التطوير
قاعات التدريس الم اسب

توقيت التطوير
2017

المسئول عن التنفيذ
عميد الكلية

حمام السباح

منسق المقرر  :ا.م.د /زياد محمد أمين
رئيس مجلس القسم العلمي  :أ.د /محمد حسن محمد على

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :الم ازالت الرياضات الفردي
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

المنازالت والرياضات الفردية ( مالكمة + 2مصارعة+ 2
مبارزة6210 )2
عام

 -2التخصص

الفرقة الثانية

 -3الفرقة  /المستوى

نظرى (  ) 1عملى ( ) 3

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات يت الت ار أربع مل القس
 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان
 -7عدد القائمين بالتدريس

√ متوافر
 3من أعضاء هيئة التدريس

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :

102

احد مل لارج الكو
غ ر متوافر

 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

 596بالب

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

 596بالب

 -نتيجة االمتحان

 467عدد

ناجح

 129عدد

راسب

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

 % 0.34امتياز
 % 13.59جيد

 -2تدريس المقرر :

103

78
22

%

%

 % 3.02جيد جدا
 % 61.41مقبول

 -الموضوعات التي تم تدريسها

مقدمة عن محتوى مقرر رياضة (م كم  – 2مصارع – 2
مبارزة) 2
تعليم الطالب كيفية لبس البدلة والقفذات والتحية للمعلم
تقييم مستوى الطالب
معرفة الطالب الهمية المهارات االساسية لكل من رياضة (
م كم  – 2مصارع  – 2مبارزة) 2
تعليم الخطوات التعليمية
البساط

لوقفة االستعداد والتحركات داخل

التعرف علي األداء الفني السليم للمهارات الصراع وكيفية
اصالح األخطاء لمواد المقرر
التعرف علي المهمات األساسية لالعبين في المنازالت
مقاييس الملعب القانوني لرياضة (م كم  – 2مصارع – 2
مبارزة) 2
تقييم مستوى الطالب
كيفية احتساب النقاط ا وزمن المباراة .وهيئة التحكيم فى ادارة
المباراة
قيةيا بط المهي ا لكل من ( م كم  – 2مصارع – 2
مبارزة) 2
تقييم مستوى الطالب
عما ابي يي ت يرسيا للبط المهي ا

اخا المبي يي

التعلف على اهي ا اله ك اليريا لكل من رياضة (
م كم  – 2مصارع  – 2مبارزة) 2
اعمال فصلية لتقييم الطالب

 % -لما تم تدريسه من المحتوى

األساسي للمقرر

ل يت تدريس  % 20مل موضوعات المقرر

104

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

<60

√ 84 - 60

>85

 -مدى تغطية االمتحان

<60

√ 84 - 60

>85

بمحتوى المقرر

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

محاضرات نظري 
دراس حال

تدريب عموي
أنشط فصو 

األعما الفصو ( تذ ر) :
برنامج تدريب مقترح مل الط ب لتدريب ال اشا ل  C D +فى
احدى الموضوعات الحديث المرتبط بم ا تدريب الم كم
ال ود

 -بريقة تقويم الطــالب

الكارات .

نظري ( √ )

أعما فصو ( √ )

شفوي ( √ )

عموي ( √ )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة √متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة √ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر
 -6مقترحات تحسين المقرر

عدم توافر االم انات المادي بدرج

اف

ت ار حت نسب الموافق ما ب ل % 90 - 85
-1زيادة عدد ساعات مقرر م ازالت الفرق اال لى حتى

يصبح  6ساعات بدال مل  4ساعات عوى الشعب الث ث
 -2تز يد القس بصال مبارزة مصارع
105

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين  -1زيادة عدد ساعات لمقرر الفرق اال لى ( ساعت ل )
( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات

اليوجد

التطوير في العام السابق

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات

جم ع المقترحات ل يت ت ف ذها

(ما هي واألسباب)

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
تزويد القسم بصالة جودو وبساط
زيادة عدد ساعات المنازالت لكى تصبح 6
ساعات بكل فرقة  ،تزويد القسم بصالة
دفاع عن النفس وبساط

توصيف
التطوير

توقيت التطوير

تزويد القسم بصالة
جودو وبساط

2019 / 2018

زيادة عدد ساعات
المنازالت لكى
تصبح  6ساعات
بكل فرقة .

2019 / 2018

المسئول عن
التنفيذ

عميد الكلية
وكيل الكلية
لشئون التعليم
والطالب ولجنة
تطوير المناهج
التعليمية .

منسق المقرر

أ.د  /نادر محمد عبدالنعيم

رئيس مجلس القسم العلمي
أ  .د  /احمد محمود ابراهيم

أ.م.د /وليد محسن نصرة
م.د  /أحمد حسن عبدة عرنوس

106
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جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :اصو الترب الرياض
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

مدلل التدريب الرياضى 8220

 -2التخصص

عام

 -3الفرقة  /المستوى

الثانية

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

( )2نظري  )-( +عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

فق لوائح ال امع

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

□ متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

قرار القس
√ غ ر متوافر

3

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

596

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

596

 -نتيجة االمتحان

ناجح

عدد

راسب

عدد 129

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـا %5.03ممتازللتقديرات الحاصلين عليها

467

%19.63جيد

%8.22ضعيف

 -2تدريس المقرر :
107

%78

%22

%12.92جيد جدا

%40.77مقبول

%13.42ضعيف جدا

 -الموضوعات التي تم تدريسها

• مقدمن عننل المقننرر ثن التعننرف عوننى أهم ن  ،مفهننوم،
لصائص اجبات التدريب الرياضى

• المدرب مستوياته صفاته إعداده

م وناته ننا  -الفورمن ن  -التمري ننات

• الحالن ن التدريب ن ن
الب ائ

• مراحل التدريب ناشا ل مستويات عال

• حمن ننل التن نندريب مفهومن ننه أنواعن ننه م ونن ننات توج ن ننه
الحمل

• درجات حمل التدريب تقويمه

• الحمل الزائد ،الت ئ التك ف

فصوي م اقش ألعما الط ب

• تق

• االعداد البدنى-الو اق البدن
• القوة العضو

مفهومها انواعها طرق ت م تها

• التحمل مفهومه طرق ت م ته
• السرع

مفهومها انواعها طرق ت م ته

• المر ن الرشاق

• التوافق التوازت  +التبار شفوي
 % -ما تم تدريسه من المحتوى

%100

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

<60

84 - 60

 -مدى تغطية االمتحان

<60

√ 84 - 60

بمحتوى المقرر

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

√ محاضرات نظري
دراس حال
108

>√ 85
>85

تدريب عموي
√ أنشط فصو

األعما الفصو ( تذ ر) :

رق دراس عل طرق البحث في عو ال فس

 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( √ )

شفوي ( √ )

أعما فصو ( √ )

عموي ( ) -

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

√متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
اليوجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ت ار حن ننت نت ن ن التقن ننوي ب ن ن ل  % 87إلن ننى  % 89بالموافق ن ن

 -6مقترحات تحسين المقرر

 -1تحديث توص ف المقرر

عوى عبارات التق

 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم
 -3عمل محاضرات تعويض لوط ب الرياض ل
 -7مالحظات المراجعين الخارجيين

اليوجد

( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات ال يوجد
التطوير في العام السابق

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

 -1تعديل توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم
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 -3عمل محاضرات تعويض لوط ب الرياض ل
 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
 -1تعديل توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق ن لومنادة

العوم

 -3عمن ن ننل محاض ن ن نرات تعويض ن ن ن

لوط ب الرياض ل

توصيف
التطوير

س ت مل ل

أستاذ المقرر
تعديل الئحى

مل ل

ل

توقيت التطوير

ل

أستاذ

التنفيذ

2019/2018

استاذ المقرر

2019/2018

ل الكو

الم اهج

س ت مل

المسئول عن

2019/2018

لشاوت الط ب
استاذ المقرر

المقرر

منسق المقرر
أ.م.د  /أحمد عوض عشيبة
رئيس مجلس القسم العلمي
أ.م.د  /وليد سليمان إسماعيل الصعيدى
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نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :اصو الترب الرياض
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

لغ أج ب 8221

 -2التخصص

عام

 -3الفرقة  /المستوى

الثانية

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

( )2نظري  )-( +عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

فق لوائح ال امع

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

□ متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

قرار القس
√ غ ر متوافر
1

ب  -معلومات متخصصة

111

 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

596

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

596

 -نتيجة االمتحان

عدد 506

ناجح

عدد 90

راسب

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـا %2.35ممتازللتقديرات الحاصلين عليها

%35.23جيد

%0.84ضعيف

%85

%15

%26.17جيد جدا
%21.14مقبول

%14.26ضعيف جدا

 -2تدريس المقرر :
 -الموضوعات التي تم تدريسها

*مقدم عل المقرر ث التعرف عوى الهدف م ه
*االعداد البدني
*السرع

*الرشاق
*المر ن
*التحمل
*القوة العضو
*تق

فصوي م اقش ألعما الط ب

*مصطوحات تشريح
*التوازت
*التوافق
*الدق
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*التمري ات البدن
*مقاالت رياض
اإللتبار الشفوي
 % -ما تم تدريسه من المحتوى

%100

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

بمحتوى المقرر

 -مدى تغطية االمتحان

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

<60

84 - 60

<60

√ 84 - 60

√ محاضرات نظري

>√ 85
>85

تدريب عموي
√ أنشط فصو

دراس حال
األعما الفصو ( تذ ر) :

رق دراس عل طرق البحث في عو ال فس

 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( √ )

شفوي ( √ )

أعما فصو ( √ )

عموي ( ) -

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

√متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

اليوجد
ت ار حن ننت نت ن ن التقن ننوي ب ن ن ل  % 87إلن ننى  % 89بالموافق ن ن
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عوى عبارات التق
 -6مقترحات تحسين المقرر

 -1تحديث توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم
 -3عمل محاضرات تعويض لوط ب الرياض ل

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين

اليوجد

( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات ال يوجد
التطوير في العام السابق

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

 -1تعديل توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم
 -3عمل محاضرات تعويض لوط ب الرياض ل

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
 -1تعديل توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق ن لومنادة

العوم

توصيف
التطوير

س ت مل ل

أستاذ المقرر
تعديل الئحى

مل ل

ل

توقيت التطوير

 -3عمن ن ننل محاض ن ن نرات تعويض ن ن ن

لوط ب الرياض ل

ل

أستاذ

التنفيذ

2019/2018

استاذ المقرر

2019/2018

ل الكو

الم اهج

س ت مل

المسئول عن

2019/2018

لشاوت الط ب
استاذ المقرر

المقرر

منسق المقرر أ.د  /يسري محمد حسن
رئيس مجلس القسم العلمي أ.م.د  /وليد سليمان إسماعيل
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نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  :الترب الرياض ب ل

قسم  :الرياض المدرس
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي
 -2التخصص

م اهج الترب الرياض فى المرحو اإلعدادي

( ) 1222
عام

 -3الفرقة  /المستوى
 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

الثان
(

2

) نظري ( +

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

فق لوائح ال امع

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

□ متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

3

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :

115

) عموي

قرار القس
□ ✓ غ ر متوافر

 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

596

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

596

 -نتيجة االمتحان

ناجح

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

عدد 405
عدد

راسب

191

%68

%32

ممتاز

جيد جدا

جيد

%5.54

% 9.73

%14.09

 -2تدريس المقرر :

116

مقبول
%38.59

 -الموضوعات التي تم تدريسها

تدريس معظ موضوعات المقرر

 % -لما تم تدريسه من المحتوى

% 80

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

بمحتوى المقرر

 -مدى تغطية االمتحان

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

<60

84 - 60

>85

<60

84 - 60

>85

محاضرات نظري
األعما الفصو ( تذ ر)

 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( ✓ )

أعما فصو ( ✓ )

أنشط فصو
أ راق بحث
شفوي ( ✓ )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

✓ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

✓ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
اليوجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ت ار حت نت

 -6مقترحات تحسين المقرر

ال يوجد

التقوي ب ل  % 87إلى  % 89بالموافق

عوى عبارات التق

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين ال يوجد
( إن وجدت )
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 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات ال يوجد
التطوير في العام السابق

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

ال يوجد

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
توصيف

مجاالت التطوير
 -1تعديل توص ف المقرر

التطوير

ل

س ت مل

المقرر

 -2عمل محاضرات تعويض
لوط ب الرياض ل

ل

أستاذ

س ت مل

المقرر

أستاذ

توقيت التطوير
2019/2018

2019/2018

المسئول عن
التنفيذ

استاذ المقرر

استاذ المقرر

منسق المقرر
أ.د /هبه عبد العظيم امبابي
أ  .د  /نوال شلتوت
رئيس مجلس القسم العلمي
أ  .د  /هبه عبد العظيم امبابي
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نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :اصو الترب الرياض
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

مدلل عو ال فس الرياضى

 -2التخصص

عام

 -3الفرقة  /المستوى

الفرق الثان

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

( )2نظري  )-( +عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

فق لوائح ال امع

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

□ متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

8223

قرار القس
√ غ ر متوافر

3

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

596

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

596

 -نتيجة االمتحان

ناجح

 460عدد

 136عدد

راسب

77
23

%

%

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـا  %6.4ممتاز  % 7.21-جيد جدا % 20.30 -جيدللتقديرات الحاصلين عليها

% 43.62مقبول %9.23 -ضعيف % 3.59 -
ضعيف جدا

 -2تدريس المقرر :
119

 -الموضوعات التي تم تدريسها

عو ن ن ال ن ن فس الرياضن ننى " أهدافن ننه  -مدارس ن ن  -فر ع ن ن -
الم االت التطب ق

الشخص ن ن الرياض ن ن " مفهومهن ننا  -سن ننماتها  -م وناتهن ننا -
محا ر دراستها  -ق اسها ".
مبادئ قوان ل ال مو

التعو

نظرياته

الن ن ن نند افع س ن ن ن ن ولوج الدافع ن ن ن ن الرياض ن ن ن ن " مفهومهن ن ن ننا –

تص فاتها.

االنفعاالت مراحوها فى الم ا الرياضى لصائصها .
م اهج أد ات البحث العومى فى عو ال فس

الق اس ال فسى القدرات العقو فى الم ا الرياضى

تطب ق ن ننات اللتب ن ننارات عون ن ن الن ن ن فس ف ن ننى الم ن ننا الرياضن ن ننى
التطب قى.

 % -ما تم تدريسه من المحتوى

%100

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

بمحتوى المقرر

 -مدى تغطية االمتحان

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

<60

84 - 60

>√ 85

<60

84 - 60

>√ 85

تدريب عموي

√ محاضرات نظري

√ أنشط فصو

دراس حال
األعما الفصو ( تذ ر) :
رق دراس

 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( √ )
120

شفوي ( √ )

أعما فصو ( √ )

عموي ( ) -

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

√متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
اليوجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ت ار حن ننت نت ن ن التقن ننوي ب ن ن ل  % 85إلن ننى  % 95بالموافق ن ن

 -6مقترحات تحسين المقرر

 -1تحديث توص ف المقرر

عوى عبارات التق

 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم
 -3عمل محاضرات تعويض لوط ب الرياض ل
 -7مالحظات المراجعين الخارجيين

اليوجد

( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات ال يوجد
التطوير في العام السابق

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

 -1تعديل توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم
 -3عمل محاضرات تعويض لوط ب الرياض ل
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 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
 -1تعديل توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق ن لومنادة

العوم

 -2عمن ن ننل محاض ن ن نرات تعويض ن ن ن

لوط ب الرياض ل

توصيف
التطوير

س ت مل ل

أستاذ المقرر
تعديل الئحى

مل ل

ل

توقيت التطوير

ل

أستاذ

التنفيذ

2019/2018

استاذ المقرر

2019/2018

ل الكو

الم اهج

س ت مل

المسئول عن

2019/2018

لشاوت الط ب
استاذ المقرر

المقرر

منسق المقرر  :أ  .د  /سكينة نصر
رئيس مجلس القسم العلمي  :أ  .م  .د  /وليد سليمان الصعيدي
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نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /الترب الرياض ب ل

قسم  :تدريب التمري ات ال مباز
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

الجمباز األرضى "+"2جمباز األجهزة ""2

 -2التخصص

عام

 -3الفرقة  /المستوى

الفرق الثان

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات
 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

1

ل

) نظري ( +

2

( ) 4224

) عموي

م ون مل أعضاء ه ا التدريس بالقس لكل

جهاز عددها أربع ل ات  +ل
□√ متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

□ غ ر متوافر
()7

ب  -معلومات متخصصة

123

شفوي

 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

596

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

596

 -نتيجة االمتحان

ناجح

راسب

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

عدد

عدد

454
142

% 76

% 24

ممتاز  %1.51جيد جدا  %4.70جيد %13.59

مقبول %56.38

 -2تدريس المقرر :
 -الموضوعات التي تم تدريسها

المحتوي النظري :
 تقسيم الجمباز إلى مجموعات مواصفات ممارس الجمباز أساليب تدريس الجمباز درس الجمباز أماكن ممارسة الجمباز ومواصفاتها اإلصابات واإلجراءات الوقائية فى الجمباز األداء الفني واإلرشادات التعليمية فى الجمبازالمحتوي العملي :
 الدحرجة األمامية المنحنية ( أرضى ) الدحرجة الخلفية للوقوف على الذراعين ( أرضى ) الوقوف على اليدين ثم الدحرجة األمامية ( أرضى ) الشقلبة على الرأس ( أرضى ) الشقلبة الجانبية مع ربع لفة ( أرضى ) الشقلبة األمامية على اليدين ( أرضى ) -القفزة المنحنية – الشقلبة أماما ( ح .ق )
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 المرجحات من االرتكاز على العضدين وعلى اليدين (متوازى) وقوف على الكتفين (متوازى) الدحرجة األمامية من الوقوف على الكتفين (متوازى) الطلوع من المرجحة أماما وخلفا لالرتكاز (متوازى) تلويح إماما وخلفا من المرجحة مع نضف لفة للهبوط (متوازى) التعلق والمرجحة ( حلق ) الشد والضغط لالرتكاز( حلق ) ملخة كتف خلفية للهبوط ( حلق ) الشقلبة خلفا فتحا للهبوط ( حلق ) -جملة حركية على األجهزة من المهارات السابقة

 % -لما تم تدريسه من المحتوى

%100

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

<60

84 - 60

>√ 85

 -مدى تغطية االمتحان

<60

84 - 60

>√ 85

بمحتوى المقرر

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

محاضرات نظري √
دراس حال

تدريب عموي √
أنشط فصو √

األعما الفصو ( تذ ر) :
امتحانات عمو

 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( √ )

نظري أ راق دراس

أعما فصو ( √ )

شفوي ( √ )

عموي ( √ )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

□√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
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 -الوســائل المعينة

□√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة □× متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
ال يوجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر
 -6مقترحات تحسين المقرر

ج دة
 -1تعديل بعض أساسيات المقرر العملي
 -2وضع اختبارات بدنية كأعمال فصلية
 -3تعديل بعض المفردات النظرية

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين
( إن وجدت )

ال يوجد

 -8ما تم تنفيذه مـن مقترحـات التطـوير فـي  -1تم وضع خطة التعديل والتحسين في الالئخة الجديدة
العام السابق

للساعات المعتمدة
 -2تم تعديل المفردات العملية بما يتناسب مع قدرات الطالب
منعا لإلصابة

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

 -1لم يتم تطبيق اختبارات بدنية نظرا لضيق وقت المحاضرات
 -2لم تتم عملية صيانة األجهزة بشكل جيد وخاصة جهاز
الحركات األرضية نظرا للتكلفة المالية
 -3زيادة عدد الطالب المطرد يحتاج لصاالت تدريب أكبر ،
وهذا ال يتوفر لصعوبة اإلجراء اإلداري والمالي

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

العملي

توصيف التطوير

أساسيات األداء

الفصل الثاني
2019

 العناصرالبدنية
وتقسيماتها
وعالقتها
برياضة الجمباز

الفصل الثاني
2019

على األجهزة
النظري

توقيت التطوير
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المسئول عن التنفيذ

أ.د.حسني سيد
احمد حسين
أ.د.يحيي زكريا

الحريري

 الوحدةالتدريبية
وتقسيماتها
أعمال فصلية

 اجتيازاالختبارات

الفصل الثاني
2019

جميع أساتذة
المقرر

البدنية

منسق المقرر

أ.د  .حسني سيد احمد حسين

رئيس مجلس القسم العلمي
أ  .د  /أشرف عبد العال
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نموذج رقم ()16
تقرير مقرر دراسي

جامـعة /أكاديمية  :االس دري
كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل
قسم  :تدريب االلعاب الرياض
أ  -معلومات أساسية

ألعاب رياضية ( قدم  + 2طائرة2225 / ) 2

 -1اسم المقرر /ورمزه الكودي

عام

 -2التخصص

 -3الفرقة  /المستوى

الثان

( )4عموي  )1( +نظري

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة
 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

فق لوائح ال امع

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

□ متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

قرار القس
√ غ ر متوافر

6

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

596
596

%75
عدد 448
ناجح
 نتيجة االمتحان%25
عدد 148
راسب
 النســـــبة المئويـــــة  %للنـــــاجحين ببقــــــا (ممتاز  ( ) %34جيد جدا  ( )%4.03جيد ) %31.98(مقبول  ( )%48.83ضعيف ( )%9.73ضعيف جدا )%15.1
للتقديرات الحاصلين عليها
 -2تدريس المقرر :
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 -الموضوعات التي تم تدريسها

المهي ا االسيسويا اول ال ثوب روى للعبوا الةولط الطوي لط االعويا البوير
ر قلط الحيك وتحسيميته .
اهووي ط األ سووين التمو ى اوول ال ثووب م اةهو ك  ،الاحووا األ ا الة ووى ،
ال ط ا التعليميا  ،رميذج ال التي يبي عل ع ل التحما العيك
اهووي ط األ سووين السوويح اوول ال ثووب م اةه و ك  ،الاحووا األ ا الة ووى ،
ال ط ا التعليميا  ،رميذج ال التي يبي عل ع ل التحما ال يص
اهووي ط التمليوول اوول (علووى اووع ال ثووب لالاوويك م اةه و ك  ،الاحووا األ ا
الة ى  ،ال ط ا التعليميا  ،رميذج ال التي يبي عل ع ول التحموا
العيك وال يص بيست ياك الةلط
اهووي ط التمليوول اوول (علووى اووع ال ثووب لل لووف م اةهو ك  ،الاحووا األ ا
الة ى  ،ال ط ا التعليميا  ،رميذج ال التي يبي عل ع ل الح ط
اهوووي ط البووول السوووليع م اةهووو ك ( ،رووو اا  ،الاحوووا األ ا الة وووى ،
ال ط ا التعليميا  ،رميذج ال التي يبي عل ع ل الح ط.
التي يبي البسيطا م اةه ك  ،احيا ا  ،رميذج اول التوي يبي ) رمويذج
ال التي يبي عل ع ل اللشيقا
التي يبي الملقبا م اةه ك  ،احيا ا  ،رمويذج اول التوي يبي ) رمويذج
اووول التوووي يبي علووو ع ووول اللشووويقا بيسوووت ياك الةووولط  .التة ي وووي
ال ططيا اله ايا االسيسيا و رميذج ال تي يبي الملورا .
التشةيال اليريعيوا للعبوا الةولط الطوي لط م تشوةيال (سوتحبين األ سوين
بووي بع وثووال العبوويل ) رموويذج اوول تووي يبي الملورووا بيسووت ياك وسووي ا
و( وا ا تلةا
التشةيال اليريعيا البسيطا للعبا الةلط الطي لط م تشةيال اليريا عول
الملعب ) رميذج تطبيحيا الا عا عل ع ول التحموا اولق اللعوب روى
لعبا الةلط الطي لط رميذج تطبيحيا الا عا عل ع ل الح ط و الملورا
التعدي ت الحديث فنى قنانوت لعبن الكنرة الطنائرة نمناذج تطب ق ن مراجعن
عوي ع صر الرشاق السرع .

 ما تم تدريسه من المحتوى األساسيللمقرر%
 مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى>)√ ( 85
84 - 60
<60
المقرر
 مدى تغطية االمتحان لموضوعات>)√ ( 85
84 - 60
<60
المقرر
تدريب عموي ( √)
محاضرات نظري ( √)
 أساليب التعليم والتعلمأنشط فصو ( √)
دراس حال
األعمال الفصلية ( تذكر) :
رق عل المهارات االساس فى األلعاب المقررة
شفوي ( √ )
نظري ( √ )
 بريقة تقويم الطــالب%100
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أعما فصو ( √ )

عموي (√)

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

 -الوســائل المعينة

 -المستلزمات والخامات

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر
 -6مقترحات تحسين المقرر

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين

( √) متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
( √) متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
( √) متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
اليوجد
ت ار حن ننت نت ن ن التقن ننوي ب ن ن ل  % 86إلن ننى  % 83بالموافق ن ن عون ننى
عبارات التق

 -1تحديث توص ف المقرر تقو ل المحتوى ال ظرى
 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم
 -3عمل محاضرات تعويض لوط ب المصاب ل
اليوجد

 -8مــا تــم تنفيــذه مــن مقترحــات التطــوير ال يوجد
في العام السابق

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات
(ما هي واألسباب)
 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :

 -1تعديل توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم
 -3عمل محاضرات تعويض لوط ب الرياض ل

مجاالت التطوير

توصيف التطوير

 -1تعديل توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم

مراجع التوص ف
تعديل الئحى مل ل
ل الم اهج
أقتراح توق تات

 -3محاضرات تعويض لوط ب المصاب ل

توقيت التطوير
2019/2018
2019/2018
2019/2018

المسئول عن
التنفيذ
استاذ المقرر
ل الكو
لشاوت الط ب
استاذ المقرر

منسق المقرر أ.د  /عادل الفاضى
رئيس مجلس القسم العلمي
أ  .د  /ياسر كمال غنيم
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نموذج رقم ()16

جامنع  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كو ن  :الترب الرياض ب ل
قس  :تدريب مسابقات الم دات المضمار
أ  -معلومات أساسية
 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

اسيبحي المييان والمبمي  4م الحةز بيلزارا ،
ا اللاح  ،المسيري الط يلا  3000 ،ك /
ا ارع ) م ) 3226

 -2التخصص

عام

 -3الفرقة  /المستوى

الفرق الثان

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

1

) نظري ( +

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات اث ل مل دالل الكو
 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان
 -7عدد القائمين بالتدريس

√ متوافر
احد

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
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3

مل لارج القس
غ ر متوافر

) عموي

 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

 596طالب

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

 596طالب
ناجح

 نتيجة االمتحان النســبة المئويــة  %للنــاجحين ببقــاللتقديرات الحاصلين عليها

 497عدد

راسب

% 83

%17

 99عدد

ج د جداً % 10.23

ممتاز % 1.68

مقبو % 47.65

ج د % 23.83

 -2تدريس المقرر :
 الموضوعات التي تم تدريسها % -لما تم تدريسه من المحتوى

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

بمحتوى المقرر

 -مدى تغطية االمتحان

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

م الحةز بيلزارا  ،ا اللاح  ،المسيري الط يلا ،
 3000ك  /ا ارع )
ت تدريس  % 100مل موضوعات المقرر
<60

84 - 60

>√ 85

84 - 60

>√ 85

<60
محاضرات نظري √
دراس حال

األعما الفصو ( تذ ر) :

تدريب عموي √
أنشط فصو √

ا راق دراس – امتحات أعما س تطب قي
 -بريقة تقويم الطــالب

نظري √

أعما فصو √

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
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شفوي √

عموي √

 -المراجـع العلميـة

□ √ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ √ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة □√ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

ال يوجد

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ت ار حت نت

 -6مقترحات تحسين المقرر

التقوي ب ل  % 82إلى  % 88بالموافق عوى

عبارات التق

-1توف ر سائل األمل الس م في مسابق القفز بالزان
 -2تطوير المقرر الكتر ن ا

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين ال يوجد
( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات ال يوجد
التطوير في العام السابق

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

ل يت تطوير المقرر الكتر ن ا

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
تطوير المقرر الكتر ن ا

توصيف
التطوير

تطوير المقرر

الكتر ن ا

توقيت التطوير
 2018م

المسئول عن
التنفيذ

حدة التعو

االلكتر ني

منسق المقرر :
أ  .م  .د  /محمد عارف السيد

رئيس مجلس القسم العلمي
أ  .د  /رأفت عبد المنصف
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نموذج رقم ()16
تقرير مقرر دراسي
جامـعة /أكاديمية  :االس دري
كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل
قسم  :تدريب الرياضات المائ
أ  -معلومات أساسية
 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

الرياضات المائ )سباح  +4رة ماء)5227

 -2التخصص

عام

 -3الفرقة  /المستوى

الثان
) ( 1نظري  ) 2 ( +عموي

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة
 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

يت الت ار أربع مل القس

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

 4عضو ه ا تدريس

احد مل لارج الكو

□ غ ر متوافر

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائ ات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

596

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

596

 نتيجة االمتحان النسبة المئوية  %للناجحين ببقاللتقديرات الحاصلين عليها

ناجح

عدد

497

% 80

راسب

عدد

117

% 20

ممتاز  %1.01ج د جدًا %2.18
مقبو %62.92

 -2تدريس المقرر :
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ج د %14.26

 -الموضوعات التي تم تدريسها

•
•
•
•
•

 % -لما تم تدريسه من المحتوى

االسس الهيدرودينامكية للسباحة
المفاهيم التطبيقية للميكانيكا
اهمية الميكانيكا فى مجال التحليل الميكانيكى للسباحة
السباحة القوانين الخاصة بالسباحة والزحف الصدر
رياضة كرة الماء وقوانينها
امتحانات شفوية وتحريرية وعملية

ت تدريس  % 85مل موضوعات المقرر

األساسي للمقرر
 -مدى التزام القائمين بالتدريس

<60

84 - 60

> 85

 -مدى تغطية االمتحان لموضوعات

<60

84 - 60

> 85

 -أساليب التعليم والتعلم

محاضرات نظري 

بمحتوى المقرر
المقرر

تدريب عموي
أنشط فصو 

دراس حال
األعما الفصو ( تذ ر) :

رق دراس فى موضوعات المقرر الدراسى
 -بريقة تقويم الطــالب

شفوي

نظري 

أعما فصو 

عموي

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

متوافرة  متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة  متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

كثرة اعداد الط ب بالمحاضرة العمو بال سب لمساح الحمام

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

 % 60بالموافق عوى محا ر االستب ات
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 -6مقترحات تحسين المقرر

 -1ضر رة توف ر عدد م اسب مل االد ات المساعدة العداد

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين

 -1التر ز عوى ال وانب ال ظري لومقرر

( إن وجدت )

 -8ما تم تنفيذه من مقترحات

الط ب

 -2زيادة الساعات ال ظري لومقرر

 -3ت ظ االمتحانات بطريق ممتازة
 -1زيادة الساعات ال ظري لومقرر

التطوير في العام السابق
 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات
(ما هي واألسباب )

توف ر حمام سباح م اسب العداد الط ب
توف ر االد ات ال زم لوتعو

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
تطوير حمام السباح القاعات

توصيف التطوير
قاعات التدريس الم اسب

توقيت التطوير
2017

المسئول عن التنفيذ
عميد الكلية

حمام السباح

منسق المقرر  :ا.م.د /زياد محمد أمين
رئيس مجلس القسم العلمي  :أ.د /محمد حسن محمد على
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جامـعة /أكاديمية  :االسكندرية

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :التربية الرياضية بنين

قسم  :المنازالت والرياضات الفردية
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

المنازالت والرياضات الفردية ( كاراتيه + 2رفع

اثقال ) 6228

 -2التخصص

عام

 -3الفرقة  /المستوى

الفرق الثان

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(  ( 1نظري  ) 2 ( +عموي
احد مل لارج الكو

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات يت الت ار أربع مل القس

□ غ ر متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

 2مل أعضاء ه ا التدريس

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

 596طالب

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

 596طالب

 نتيجة االمتحان النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

 497عدد

ناجح

 99عدد

راسب

83
17

%

%

 % 17.45امتياز

 % 19.63جيد جدا

 % 22.32جيد

 % 25.34مقبول

 -2تدريس المقرر :
137

 -الموضوعات التي تم تدريسها

مقدم تاريخ ارياضات الم ازالت (الكارات  – 2رفع

االثقا

االداء الف ى الخطوات التعو م لبعض المهارات فى
الرياضات المقررة

بعض مواد القانوت الد لى فى رياضات الم ازالت

ع ق بعض العووم المرتبط برياض الكارات ه رفع
االثقا

 % -لما تم تدريسه من المحتوى

األساسي للمقرر

ل يت تدريس  % 20مل موضوعات المقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

بمحتوى المقرر

 -مدى تغطية االمتحان

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

<60

√ 84 - 60

>85

<60

√ 84 - 60

>85

محاضرات نظري 
دراس حال

تدريب عموي
أنشط فصو 

األعما الفصو ( تذ ر) :
برنامج تدريب مقترح مل الط ب لتدريب ال اشا ل  C D +فى
احدى الموضوعات الحديث المرتبط بم ا تدريب الم كم
ال ود

 -بريقة تقويم الطــالب

الكارات .

نظري ( √ )

أعما فصو ( √ )

شفوي ( √ )

عموي ( √ )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
138

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة √متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة √ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

عدم توافر االم انات المادي بدرج

اف

رفع االثقا

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

– تز يد القس بصال لوكارات

 -6مقترحات تحسين المقرر

زيادة عدد ساعات المنازالت لكى تصبح  6ساعات بكل فرقة
تزويد القسم بصالة رفع اثقال وبساط كاراتية

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين  -1زيادة عدد ساعات مقرر م ازالت الفرق الثان حتى
( إن وجدت )

يصبح  6ساعات بدال مل  3ساعات اضاف شعب ثالث
هى التاي وند
-2تز يد القس بصالت ل لوكارات

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات

رفع االثقا

اليوجد

التطوير في العام السابق

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات

جميع المقترحات لم يتم تنفيذها

(ما هي واألسباب)
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 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

توصيف

توقيت التطوير

التطوير

المسئول عن
التنفيذ

زيادة عدد ساعات
مقرر م ازالت الفرق
زيادة عدد ساعات مقرر م ازالت الفرق الثان
حتى يصبح  6ساعات بدال مل  3ساعات
اضاف شعب ثالث هى التاي وند

الثان حتى يصبح 6
ساعات بدال مل 3

مل 2017: 2016

ساعات اضاف شعب

لجنة تطور
المناهج ووكيل
الكلية لشئون
التعليم والطالب

ثالث هى التاي وند

تزويد القسم بصالة رفع اثقال

تزويد القسم
بصالة رفع اثقال

مل 2017: 2016

منسق المقرر
أ  .د  /أحمد محمود ابراهيم
أ  .د  /حمدي الجزار
رئيس مجلس القسم العلمي
أ .د  /أحمد محمود ابراهيم
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عم د الكو

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :الرياض المدرس
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

تدريب ميدانى داخلى ( ) 1229

 -2التخصص

الرياض المدرس

 -3الفرقة  /المستوى

الثان ه

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

) نظري ( +

 ) 4عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات ترش ح اعتماد القس
□ متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

■ غ ر متوافر

ث ث مل اعضاء ه ا التدريس بالقس

 -7عدد القائمين بالتدريس

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

596

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

596

 -نتيجة االمتحان

ناجح

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

505

راسب

91

ممتاز
% 17.45

 -2تدريس المقرر :

141

عدد

عدد

جيد جدا
%19.63

%85
%15

جيد
%22.32

مقبول
%25.34

 -الموضوعات التي تم تدريسها

جميع الموضوعات

 % -لما تم تدريسه من المحتوى

 % 90مل المقرر

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

بمحتوى المقرر

 -مدى تغطية االمتحان

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

<60

84 - 60

√>85

<60

84 - 60

√>85

تدريب عموي

√محاضرات نظري

√أنشط فصو

دراس حال
األعما الفصو ( تذ ر) :

تحضيرات لموضوعات منهجية ومناقشتها في نظام حواري

 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( )

أعما فصو ( √ )

شفوي ( √ )

عموي (√ )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

■ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة ■متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة ■ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر
 -6مقترحات تحسين المقرر

ليس هناك قيود
ت ار حت نت
عبارات التق

ال يوجد

142

التقوي ب ل  % 83إلى  % 86بالموافق عوى

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين ال يوجد
( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات ال يوجد
التطوير في العام السابق

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

ال يوجد

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
توصيف

مجاالت التطوير
تطوير المقررات الدراس

التطوير

ل

مل أساتذة

توقيت التطوير
2019 / 2018

المسئول عن
التنفيذ

القس

القس
ل

زيادة عدد الساعات

مش و مل

ل الكو

ل الكو

منسق المقرر

أ.د ناديه الحامولى
رئيس مجلس القسم العلمي
أ د  /هبه عبد العظيم امبابى
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نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :اصو الترب الرياض
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

القياس والتقويم فى التربية الرياضية 8320

 -2التخصص

عام

 -3الفرقة  /المستوى

الثالث

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

( )2نظري  )-( +عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

فق لوائح ال امع

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

□ متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

قرار القس
√ غ ر متوافر

3

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

469

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

469

 -نتيجة االمتحان

ناجح

عدد 451
عدد 18

راسب

 النسبة المئوية  %للناجحين ببقـا  %54.37ممتازللتقديرات الحاصلين عليها

 %11.94جيد

%0.43ضعيف

 -2تدريس المقرر :
144

%96.16
%3.83

%18.76جيد جدا

%11.09مقبول

ضعيف جدا %3.41

 -الموضوعات التي تم تدريسها

مقدمن ن ع ننل مفه ننوم الق نناس االلتب ننار التق ن ن

الم ا الرياضي أهم ته أهدافه

التق ننوي ف نني

تص ن ن فات أنن ن نواع الق ن نناس االلتب ن ننار التق ن ننوي ف ن ننى الم ن ننا

الرياضي

تننابع تصن فات أننواع الق نناس االلتبننار التقننوي فننى الم ننا

الرياضي

المعام ت العوم ل لتبار ال د ( الصدق – الثبات )

تن ننابع المعن ننام ت العوم ن ن ل لتبن ننار ال ن نند (الموضن ننوع –

المعاي ر)

لطوات ب اء اإللتبار
مراحل ت ظ

تق

إدارة االلتبارات

فصوي العما الط ب

الق اسات ال سم

تطب قاتها

اإللتبارات البدن

تطب قاتها

تابع الق اسات ال سم

تطب قاتها

تابع اإللتبارات البدن

تطب قاتها

تابع اإللتبارات البدن

تطب قاتها

بطاري اإللتبار تطب قاتها

التبار نهائي
 % -ما تم تدريسه من المحتوى

%100

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

<60

84 - 60

>√ 85

 -مدى تغطية االمتحان

<60

84 - 60

>√ 85

بمحتوى المقرر

لموضوعات المقرر

145

 -أساليب التعليم والتعلم

تدريب عموي

√ محاضرات نظري

√ أنشط فصو

دراس حال
األعما الفصو ( تذ ر) :

رق دراس عل التصوير تطب ق عموى لوتصوير التحو ل

الب وم ان ى
 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( √ )

أعما فصو ( √ )

شفوي ( √ )

عموي ( ) -

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

√متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
اليوجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ت ار حن ننت نت ن ن التقن ننوي ب ن ن ل  % 81إلن ننى  % 83بالموافق ن ن

 -6مقترحات تحسين المقرر

 -1تحديث توص ف المقرر

عوى عبارات التق

 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم
 -3عمل محاضرات تعويض لوط ب الرياض ل
 -7مالحظات المراجعين الخارجيين

اليوجد

( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات ال يوجد
التطوير في العام السابق
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 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات
(ما هي واألسباب)

 -1تعديل توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم
 -3عمل محاضرات تعويض لوط ب الرياض ل

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
 -1تعديل توص ف المقرر
 -2عمن ننل محاض ن نرات تعويض ن ن
لوط ب الرياض ل

منسق المقرر :

أ.د /محمد صبري عمر

توصيف
التطوير

س ت مل ل

أستاذ المقرر

س ت مل ل

أستاذ المقرر

توقيت التطوير

المسئول عن
التنفيذ

2019/2018

استاذ المقرر

2019/2018

استاذ المقرر

رئيس مجلس القسم العلمي :
أ .م  .د  /وليد سليمان الصعيدي
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نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :اصو الترب الرياض
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

التدريب الرياضى 8302

 -2التخصص

عام

 -3الفرقة  /المستوى

الثالث

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

( )2نظري  )-( +عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

فق لوائح ال امع

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

□ متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

2

ب  -معلومات متخصصة

148

قرار القس
√ غ ر متوافر

 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

145

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

145

 -نتيجة االمتحان

ناجح

عدد 142

راسب

% 97.93
% 2.07

عدد 3

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـا  % 13.10ممتاز  %16.55جيد جداللتقديرات الحاصلين عليها

 %44.14جيد
ضعيف %0

 %44.14مقبول

ضعيف جدا %2.07

 -2تدريس المقرر :
 -الموضوعات التي تم تدريسها

مفهوم-هدف-خصائص-تطبيقات (التدريب الرياضى الحديث)

تيارات التطوير الحديث فى عمليات التدريب الرياضى
الفروق الفردية  -االحماء-التدرج فى الحمل

االستمرارية -خصوصية التدريب

تع ل

تخطيط و توجيه التدريب الرياضى

برق التدريب المستمر-الفترى-التكرارى
االعداد المهارى ،مفهوم-مراحل-أهمية

)

االعداد الخططى ،مفهوم-عوامل النجاح -أنواع الخطط -خطوات اكتساب

االداء الخططى

االتجاهات الحديثة فى االنتقاء وتدريب الناشئين

االساليب التكنولوجية الحديثة المستخدمة فى التدريب

 % -ما تم تدريسه من المحتوى

%100

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

بمحتوى المقرر

 -مدى تغطية االمتحان

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

<60

84 - 60

>√ 85

<60

84 - 60

>√ 85

√ محاضرات نظري
149

تدريب عموي

√ أنشط فصو

دراس حال
األعما الفصو ( تذ ر) :

رق دراس عل التصوير تطب ق عموى لوتصوير التحو ل

الب وم ان ى
 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( √ )

أعما فصو ( √ )

شفوي ( √ )

عموي ( ) -

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

√متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
اليوجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ت ار حن ننت نت ن ن التقن ننوي ب ن ن ل  % 85إلن ننى  % 95بالموافق ن ن

 -6مقترحات تحسين المقرر

 -1تحديث توص ف المقرر

عوى عبارات التق

 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم
 -3عمل محاضرات تعويض لوط ب الرياض ل
 -7مالحظات المراجعين الخارجيين

اليوجد

( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات ال يوجد
التطوير في العام السابق

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

 -1تعديل توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم
150

 -3عمل محاضرات تعويض لوط ب الرياض ل
 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

توصيف
التطوير

 -1تعديل توص ف المقرر

س ت مل ل

 -2عمن ن ن ن ننل محاض ن ن ن ن نرات تعويض ن ن ن ن ن

س ت مل ل

لوط ب الرياض ل

أستاذ المقرر
أستاذ المقرر

توقيت التطوير

المسئول عن
التنفيذ

2019/2018

استاذ المقرر

2019/2018

استاذ المقرر

منسق المقرر
أ.د  /أميمة ابراهيم العجمى
رئيس مجلس القسم العلمي
أ.م.د  /وليد سليمان إسماعيل الصعيدى

151

نموذج رقم ()16

جامـعة :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة :الترب الرياض ب ل

قسم  :العووم الح وي الصح الرياض .
أ  -معلومات أساسية

االصابات االسعافات األ ل 9303

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

عام

 -2التخصص
 -3الفرقة  /المستوى

الفرق الثالث
(

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

2

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

) نظري ( +

مل دالل القس

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

✓

) عموي

ممتحل لارجي
□ غ ر متوافر

متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

3

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

 469بالب

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

 469بالب

 نتيجة االمتحان -النسبة المئوية  %للناجحين ببقا للتقديرات

الحاصلين عليها

 447ناجح

 22راسب
ممتاز % 15.35

%

 -2تدريس المقرر :
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جيد جدا
مقبول

% 95.30

% 4.69

% 26.01

% 17.48

جيد 36.36

 -الموضوعات التي تم تدريسها

تعربف االصاب الرياض
الرياض

العووم الطب

أهم دراستها -الع ق ب ل عو االصابات
التطب ق  -تعريف االسعاف األ لي -المسعف

الرياضي -حق ب االسعافات األ ل  -اصابات ال هاز العظمي
االسعاف األ لي -اصابات ال هاز العضوي
اصابات ال هاز المفصوي

ف االسعاف األ لي-

ف االسعاف األ لي -اصابات الراس –

االغماء – اصابات الر ب – اصابات العمود الفقري
االصاب

ف التعامل مع

تقدي االسعافات األ ل لها.

  %لما تم تدريسه من المحتوى األساسي ت تدريس  %100مل المحتوي العومي لومقرر طبقا لعدد االساب عللمقرر

الدراس

 -مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى

>85

 -مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر

>85

المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

✓محاضرات نظري
✓أنشط فصو
األعما الفصو ( تذ ر) :
➢

رق دراس في أحد الموضوعات الدراس

➢ امتحات نظري
 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( ✓ )

شفوي ( ✓)

أعما فصو ( ✓ )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

✓ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

✓ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□* متوافرة ✓ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

اليوجد

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ج د جدا

 -6مقترحات تحسين المقرر

التدريب العموي عوي استخدام محتويات حق ب االسعافات األ ل .
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ف

ضر رة تدريب الط ب عوي تق

تحديد مستوي درج األصاب

التعامل مع أجهزة معدات االسعافات الول .
اليوجد

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين
( إن وجدت )

 -8ما تم تنفيذه من مقترحات التطـوير فـي ت تدريب الط ب عوي استخدام اجهزة الت فس الص اعي اجراء سريع
في التعامل مع حاالت االلت اق االنقاذ المائي.

العام السابق

اليوجد

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

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

توصيف التطوير

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

التطوير في المقرر العومي

الكتاب الم ه ي

العام القادم

م سق المقرر

التدريب عوي أجهزة معدات االسعاف

تك ولوج ا

العام القدم

عم د الكو

األ لي لوكث ر مل االصابات

منسق المقرر:
أ.د /وائل محمد محمد عمر
رئيس مجلس القسم العلمي
أ.د /وائل محمد عمر
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نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :اصو الترب الرياض
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

المدلل فى الم ان ا الح وي 8304

 -2التخصص

عام

 -3الفرقة  /المستوى

الثالث

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

( )2نظري  )-( +عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

فق لوائح ال امع

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

□ متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

قرار القس
√ غ ر متوافر

3

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

469

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

469

 -نتيجة االمتحان

ناجح

عدد 401
عدد 68

راسب

 -النسبة المئوية  %للناجحين ببقا للتقـديرات  %6.82ممتاز

الحاصلين عليها

جيد

%85.50

%14.49

 %10.66جيد جدا

%51.39مقبول

 %8.53ضعيف

 -2تدريس المقرر :
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ضعيف جدا %5.97

%16.63

 -الموضوعات التي تم تدريسها

 .1المفن نناه األساس ن ن لوم ان ن ننا الح وي ن ن التطن ننور التن نناريخى لعو ن ن
الب وم ان ك

 .2أهم

اجبات م االت تطب ق عو الم ان ا الح وي
تقس ماتها مل جه ال ظر الب وم ان

 .3مفهوم الحر

المت هن ن عامن ن

 .4مس ننتويات الحر ن ن الكم ننات الق اسن ن

التر ننب

الزم ى حساب الكري وجرام
 .5شر ط إجراءات متطوبنات التصنوير ث نائى ث ثنى األبعناد أمثون
لألد ات المستخدم في عمو التصوير
 .6ك مات ا الحر الخط
اإل ازحن ن ن  ،الس ن ننرع المحص ن ننو المت ه ن ننات بالمس ن ننارات لمحص ن ننو اإل ازحن ن ن
السرع الع و

الع و

المحصو

المت هنات بالمسنارات لمحصنو اإل ازحن السنرع

تمث وها جبريا ب ان ا

 .7حس ن نناب المتغ ن ن نرات الك مات ن ن ن الس ن ننرع الع ون ن ن

محصن ن ن تها

بإستخدام برنامج إكس ل
 .8تطب قات عمو باستخدام التصوير برامج التحو ل الحر ى
 % -ما تم تدريسه من المحتوى األساسي

%100

للمقرر
 -مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى

<60

84 - 60

>√ 85

 -مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر

<60

84 - 60

>√ 85

المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

√ محاضرات نظري

تدريب عموي

دراس حال

√ أنشط فصو
األعما الفصو ( تذ ر) :
رق دراس عل التصوير تطب ق عموى لوتصوير التحو ل الب وم ان ى

 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( √ )
أعما فصو ( √ )

شفوي ( √ )
عموي ( ) -

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

√متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
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 -المستلزمات والخامات

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

 -6مقترحات تحسين المقرر

اليوجد
ت ار ح ننت نت ن ن التق ننوي ب ن ن ل  % 81إلن ننى  % 83بالموافقن ن عون ننى عبن ننارات
التق
 -1تحديث توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم
 -3عمل محاضرات تعويض لوط ب الرياض ل

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين

اليوجد

( إن وجدت )

 -8ما تم تنفيذه مـن مقترحـات التطـوير فـي ال يوجد
العام السابق

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

 -1تعديل توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم
 -3عمل محاضرات تعويض لوط ب الرياض ل

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

توصيف التطوير

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

س ت مل ل

2019/2018

استاذ المقرر

 -1تعديل توص ف المقرر

أستاذ المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم
 -3عم ن ن ننل محاضن ن ن نرات تعويضن ن ن ن لوطن ن ن ن ب
الرياض ل

تعديل الئحى مل

ل

ل

الم اهج

س ت مل ل

2019/2018

ل الكو لشاوت

2019/2018

استاذ المقرر

الط ب

أستاذ المقرر

رئيس مجلس القسم العلمي

منسق المقرر

أ.م.د  /وليد سليمان إسماعيل الصعيدى

أ.د  /أمال جابر متولى
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نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :تدريب تمري ات
أ  -معلومات أساسية

جمباز

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

ال مباز االرضى (جمباز ارضى+3جمباز اجهزة4305)3

 -2التخصص

عام

 -3الفرقة  /المستوى

الثالث

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(  ) 1نظري  ) 3 ( +عموي
قرار القس

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

فق لوائح ال امع

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

( )5اعضاء ه ا تدريس

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

469

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

469

 -نتيجة االمتحان

ناجح 433

 -النســـبة المئويـــة  %للنـــاجحين ببقـــا للتقـــديرات

الحاصلين عليها

راسب 36
ممتاز

عدد

عدد

جيد جدا

%2,56

 -2تدريس المقرر :
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% 6,40

% 92,32
% 7,67

جيد

مقبول

% 67,80 % 15,57

 -الموضوعات التي تم تدريسها

توظ ف المهارات طبقا لم موعات المهارات

مراحل تكويل المهارات الحر

الحواس تدريس مهارات ال مباز

طرق تدريس ال مباز

لعداد تدريس درس ال مباز التعو الحر ي

االداء الف ى االرشادات التعو م لمهارات ال مباز

اساس ات قانوت ال مباز
 % -لما تم تدريسه من المحتوى األساسي

للمقرر

ت تدريس جم ع اجزاء الم هج

 -مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

<60

84 - 60

>85

 -مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر

<60

84 - 60

>85

 -أساليب التعليم والتعلم

محاضرات نظري

√

دراس حال

تدريب عموي

√
√

أنشط فصو

األعما الفصو ( تذ ر) :

محاضرات نظري  ،تدريب عموي  ،انشط فصو
 -بريقة تقويم الطــالب

نظري (√ )

أعما فصو (√ )

شفوي (√ )

عموي (√ )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
ال يوجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

التقوي ب ل  % 80إلى  % 83بالموافق عوى عبارات التق

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ت ار حت نت

 -6مقترحات تحسين المقرر

-1الم موعات التك
-2اعطاء نبذة عل جمباز الترامبول ل
-3تعريف جمباز االير ب س
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 -7مالحظات المراجعين الخارجيين
( إن وجدت )

ال يوجد

 -8ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام -1ت ت ف ذ جم ع المقترحات التطوير العام السابق
السابق
 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات

ال يوجد

(ما هي واألسباب)
 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

ال ظري

توصيف التطوير

تعديل ال ئح

إضاف مفردات

توقيت التطوير

الفصل األ

المسئول عن التنفيذ

 2019أستاذ المادة

جديدة
العموي

تعديل ال ئح

إضاف مفردات

الفصل األ

 2019أستاذ المادة

جديدة
األعما الفصو

إضاف التبارات الفصل األ

بدن

منسق المقرر

 2019أستاذ المادة

رئيس مجلس القسم العلمي
أ.د  /اشرف عبد العال

أ.د/هيثم عبد الرزاق احمد
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نموذج رقم ()16
تقرير مقرر دراسي
جامـعة /أكاديمية  :االسكندرية
كليـة  /معهد  :التربية الرياضية بنين
قسم  :تدريب األلعاب الرياضية
أ  -معلومات أساسية
 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

االلعي الليي يا 2306

 -2التخصص

عام

 -3الفرقة  /المستوى

الثالثة

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

( )1نظري  )4( +عملي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

وفق لوائح الجامعة وقرار القسم

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

□ متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

√ غير متوافر

3

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

469

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

469

 -نتيجة االمتحان

 النسبة المئوية  %للناجحين طبقاللتقديرات الحاصلين عليها

ناجح

عدد 424

%90.40

راسب

عدد 45

%9.59

 %2.13ممتاز
 %26.44جيد
%4.05ضعيف
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%10.45جيد جدا
%51.39مقبول
ضعيف جدا %5.54

 -2تدريس المقرر :
 -الموضوعات التي تم تدريسها

لتطور التاريخى أللعاب المضرب (هوكى  -تنس  -ريشة
طائرة  -تنس طاولة )
المبادئ التمهيدية اللعاب المضرب (هوكى – تنس – ريشة
طائرة – تنس طاولة )
المهارات االساسية اللعاب المضرب (هوكى – تنس – ريشة
طائرة – تنس طاولة )
التدريب على المهارات األساسية اللعاب المضرب (هوكى –
تنس – ريشة طائرة – تنس طاولة )
المهارات المتقدمة والمستحدثة اللعاب المضرب (هوكى –
تنس – ريشة طائرة – تنس طاولة )
دراسة وتحليل القوانيين الدولية اللعاب المضرب (هوكى –
تنس – ريشة طائرة – تنس طاولة )
الواجبات المنطقية للتحكيم اللعاب المضرب (هوكى – تنس –
ريشة طائرة – تنس طاولة )
طرق التدريب علي األداءات المهارية المركبة
االعداد الخططي وتطور طرق وخطط اللعب
طرق تحليل المباريات وحمل التدريب
تدريبات االحساس بالكرة – تدريبات فنية اجباري
تدريبات باستخدام أكثر من كرة – تدريبات لتنمية األداءات
المهارية المركبة .
تدريبات لتنمية األداء المهاري بالقدرات البدنية
تدريبات باستخدام األلعاب الصغيرة – تدريبات باستخدام
األدوات واألجهزة .
اعمال فصلية لتقييم الطالب

  %ما تم تدريسه من المحتوىاألساسي للمقرر
 -مدى التزام القائمين بالتدريس

%100
<60
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84 - 60

>√ 85

بمحتوى المقرر
 مدى تغطية االمتحان لموضوعاتالمقرر
 -أساليب التعليم والتعلم

<60

84 - 60

√ محاضرات نظرية

>√ 85
√ تدريب عملي

√ أنشطة فصلية

دراسة حالة
األعمال الفصلية ( تذكر) :
ورقة دراسية
 -طريقة تقويم الطــالب

نظري ( √ )

شفوي ( √ )

أعمال فصلية( √ )

عملي ( √ )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

√متوافرة □ متوافرة بدرجة محدودة □ غير متوافرة

 -الوســائل المعينة

√ متوافرة □ متوافرة بدرجة محدودة □ غير متوافرة

 -المستلزمات والخامات

√ متوافرة □ متوافرة بدرجة محدودة □ غير متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

اليوجد

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

تراوحت نتيجة التقويم بين  % 81إلى  % 83بالموافقة على
عبارات التقييم

 -6مقترحات تحسين المقرر

 -1تحديث توصيف المقرر
 -2إضافة ساعات تطبيقية للمادة العلمية
 -3عمل محاضرات تعويضية للطالب الرياضيين

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين
( إن وجدت )

اليوجد

 -8ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير ال يوجد
في العام السابق
 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات

 -1تعديل توصيف المقرر
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(ما هي واألسباب)

 -2إضافة ساعات تطبيقية للمادة العلمية
 -3عمل محاضرات تعويضية للطالب الرياضيين

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

توصيف التطوير توقيت التطوير

المسئول عن
التنفيذ

 -1تعديل توصيف المقرر

سيتم من خالل
أستاذ المقرر

2019/2018

استاذ المقرر

 -2عمل محاضرات تعويضية للطالب سيتم من خالل
أستاذ المقرر
الرياضيين

2019/2018

استاذ المقرر

منسق المقرر :

رئيس مجلس القسم العلمي :

أ.م.د /محمود الطيب

أ.د /ياسر كمال غنيم
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تقرير مقرر دراسي

جامنع  :االس دري
كو ن  :الترب الرياض ب ل

قس  :تدريب مسابقات الم دات المضمار
أ  -معلومات أساسية
 -1اس المقرر رمزه الكودي

اسيبحي المييان والمبمي  5م  400ك /
ح ا ز  ،الحةز بيلزاره  ،رع ال له  ،التتيبعي )
م ) 3307

 -2التخصص

عام

 -3الفرق  /المستوى

الفرق الثالث

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

 -5ال ظام المتبع اللت ار ل

االمتحانات

 -6نظام المراجع الخارج ل متحات
 -7عدد القائم ل بالتدريس

1

) نظري ( +

اث ل مل دالل الكو

2

) عموي

مل لارج القس
غ ر متوافر

√ متوافر
احد

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائ ات :
 -عدد الط ب الموتحق ل بالمقرر

 469طالب

 -عدد الط ب الذيل أد ا االمتحات

 469طالب

 -نت

االمتحات

 -ال سن ننب الماوين ن ن  %لو ن نناجح ل طبقن ن ناً

لوتقديرات الحاصو ل عو ها

ناجح

راسب

 436عدد
 32عدد

ممتاز % 1.49

ج د % 28.36

 -2تدريس المقرر :
165

% 92.96
6.82

%

ج د جداً % 11.30

مقبو % 51.81

 -الموضوعات التي ت تدريسها

م  400ك  /ح ا ز  ،الحةز بيلزاره  ،رع ال له ،
التتيبعي )

 % -لما ت تدريسه مل المحتوى

ت تدريس  % 100مل موضوعات المقرر

األساسي لومقرر

<60

 -مدى التزام القائم ل بالتدريس

بمحتوى المقرر

 مدى تغط االمتحات -أسال ب التعو

84 - 60

>√ 85

<60

لموضوعات المقرر

التعو

84 - 60

>√ 85

محاضرات نظري √
دراس حال

األعما الفصو ( تذ ر) :

تدريب عموي √
أنشط فصو √

ا راق دراس – امتحات أعما س تطب قي
نظري √

 -طريق تقوي الط ن ب

أعما فصو √

شفوي √
عموي √

 -3اإلم انات المتاح لوتدريس :
 -الم ارجنع العوم ن

□ √ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوسننائل المع

□ √ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستوزمات الخامات

□ متوافرة □√ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4ق ود إداري
 -5نت

تظم :

تقوي الط ب لومقرر

 -6مقترحات تحس ل المقرر

ال يوجد
تراوحت نتيجة التقويم بين  % 85إلى  % 90بالموافقة على
عبارات التقييم

-1توف ر أد ات قانون لتعو مسابقات دفع ال و
 -2توف ر سائل األمل الس م في مسابق القفز بالزان

 -7م حظات المراجع ل الخارج ل

( إت جدت )

 -1ال يوجد
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 -8من ن ننا ت ن ن ن ت ف ن ن ننذه من ن ننل مقترح ن ن ننات  -1ال يوجد
التطوير في العام السابق

 -1ال يوجد

 -9ما ل يت ت ف ذه مل مقترحات
(ما هي األسباب)

 -10لط التطوير لومقرر لوعام القادم :
م االت التطوير
توف ر أد ات قانون لتعو مسابقات

دفع ال و – القفز بالزان

توص ف
التطوير

مخاطب عم د

الكو لتوف ر

توق ت التطوير
 2018م

المساو عل
الت ف ذ

إدارة الكو

الم زان لشراء

األد ات
منسق المقرر
أ  .م  .د  /أسامة الشاعر

رئيس مجلس القسم العلمي
أ  .د  /رأفت عبد المنصف
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جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل
قسم  :تدريب الرياضات المائ
أ  -معلومات أساسية
 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

الليي ي المي يا م سبيحه اتحياه  +ارحيذ ) 5308

 -2التخصص

عام

 -3الفرقة  /المستوى

ثالث

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(  ) 1نظري  ) 2 ( +عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

يت الت ار أربع مل القس

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

4

احد مل لارج الكو

□ غ ر متوافر

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائ ات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

469

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

469

 -نتيجة االمتحان

ناجح 448

 النسبة المئوية  %للناجحين ببقاللتقديرات الحاصلين عليها

راسب 21

عدد
عدد

% 95.52
% 4.47

ممتاز %1.28

ج د جداً %11.30

ج د %37.31

مقبو %37.31

 -2تدريس المقرر :
168

 -الموضوعات التي تم تدريسها

التدريب الحديث فى سباحة المنافسات  -البيانات الواجب تجميعها

قبل وضع البرنامج التدريبى  -مساحة سطح الجسم بالمتر المربع
وعالقته باالنجاز  -االختبارات البدنية والفسيولوجية  -طرق
وأساليب التدريب الحديثة فى السباحة  -التدريبات االرضية
للسباحين  -التحليل الوصفى لسباحة الصدر والفراشة – االنقاذ

 % -لما تم تدريسه من المحتوى

ت تدريس  % 85مل موضوعات المقرر

األساسي للمقرر
 -مدى التزام القائمين بالتدريس

<60

84 - 60

> 85

 -مدى تغطية االمتحان لموضوعات

<60

84 - 60

> 85

 -أساليب التعليم والتعلم

محاضرات نظري 

بمحتوى المقرر
المقرر

تدريب عموي

دراس حال

أنشط فصو
األعما الفصو ( تذ ر)  :تقدي أ راق دراس لاص بمقرر
الفرق الثالث ()CD

 -بريقة تقويم الطــالب

شفوي

نظري 
أعما فصو 
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عموي

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

اليوجد

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

 %65بالموافق عوى محا ر االستب ات

 -6مقترحات تحسين المقرر

 -1ضر رة توف ر عدد م اسب مل االد ات المساعدة العداد
الط ب
-2تدريس اساس ات سوق العمل إلغاء المهارات القديم
 -3تطوير المقرر ال ظرى تحديث

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين
( إن وجدت )

 -1التر ز عوى ال وانب ال ظري لومقرر
 -2زيادة الساعات ال ظري لومقرر
 -3ت ظ االمتحانات بطريق ممتازة

 -8ما تم تنفيذه من مقترحات
التطوير في العام السابق
 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات
(ما هي واألسباب)

 -3ت التر ز عوى ف تقوي الرسائل العوم

 -2استخدام اسال ب العرض التعو المختوف .
توف ر حمام سباح م اسب العداد الط ب
توف ر االد ات ال زم لوتعو

170

برام ها.

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
توف ر حمام سباح م اسب

توصيف التطوير
قاعات التدريس الم اسب

توقيت التطوير
2018

المسئول عن التنفيذ
عميد الكلية

حمام السباح

منسق المقرر :ا.د  /عادل حسنين النمورى
رئيس مجلس القسم العلمي :أ.د/محمد حسن محمد على
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نموذج رقم ( ) 16
جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :الم ازالت الرياضات الفردي
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

الم ازالت الرياضات الفردي ( م كم  + 3مبارزة) 3
6309
عام

 -2التخصص

الفرقة الثالثة

 -3الفرقة  /المستوى

نظرى (  ) 1عملى ( ) 2

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات يت الت ار أربع مل القس
 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان
 -7عدد القائمين بالتدريس

√ متوافر
 2من أعضاء هيئة التدريس

ب  -معلومات متخصصة
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احد مل لارج الكو
غ ر متوافر

 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

 469بالب

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

 469بالب

 -نتيجة االمتحان

 419عدد

ناجح

 50عدد

راسب

 -النســـبة المئويـــة  %للنـــاجحين ببقـــا للتقـــديرات

89.33
10.66

%0.64امتياز

الحاصلين عليها

 % 11.92جيد

%

%

 % 2.13جيد جدا
 % 63. 74مقبول

 -2تدريس المقرر :
 -الموضوعات التي تم تدريسها

•

القيم التربوية لبعض المهارات الهجومية والدفاعية في المالكمة
والمبارزة

•

القدرات البدنية الخاصة في المالكمة والمبارزة

•

تقييم مستوى الطالب

•

بعض استراتيجيات المنافسات في المبارزة والمالكمة

•

بعض قواعد القانون المالكمة والمبارزة

•

التعرف علي األداء الفني السليم للمهارات الصراع وكيفية
اصالح األخطاء لمواد المقرر

•

التعرف علي المهمات األساسية لالعبين في المنازالت

•

مقاييس الملعب القانوني لرياضة في المالكمة والمبارزة

•

تقييم مستوى الطالب

•

كيفية احتساب النقاط ا وزمن المباراة .وهيئة التحكيم فى ادارة
المباراة

•

بعض استراتيجيات المنافسات في المبارزة والمالكمة

•

تقييم مستوى الطالب

•

عما ابي يي ت يرسيا للبط المهي ا

•

التعلف على اهي ا اله ك اليريا لكل من رياضة مالكمة3
 +مبارزة) 3

•
 % -لما تم تدريسه من المحتوى األساسي

للمقرر

اعمال فصلية لتقييم الطالب

ل يت تدريس  % 20مل موضوعات المقرر
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اخا المبي يي

 -مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

<60

√ 84 - 60

>85

 -مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر

<60

√ 84 - 60

>85

 -أساليب التعليم والتعلم

محاضرات نظري 

تدريب عموي
أنشط فصو 

دراس حال
األعما الفصو ( تذ ر) :

برنامج تدريب مقترح مل الط ب لتدريب ال اشا ل  C D +فى احدى الموضوعات
الحديث المرتبط بم ا تدريب الم كم ال ود

 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( √ )

أعما فصو ( √ )

الكارات .

شفوي ( √ )

عموي ( √ )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة √متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة √ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر
 -6مقترحات تحسين المقرر

عدم توافر االم انات المادي بدرج

اف

ت ار حت نسب الموافق عوى جم ع العبارات ما ب ل % 81 – 79
-1زيادة عدد ساعات مقرر م ازالت الفرق اال لى حتى يصبح  6ساعات بدال
مل  4ساعات عوى الشعب الث ث

 -2تز يد القس بصال مبارزة مصارع
 -7مالحظات المراجعين الخارجيين
( إن وجدت )

 -1زيادة عدد ساعات لمقرر الفرق اال لى ( ساعت ل )

 -8ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام

اليوجد

السابق

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات

جم ع المقترحات ل يت ت ف ذها

(ما هي واألسباب)

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

توصيف التطوير
174

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

تزويد القسم بصالة جودو وبساط
زيادة عدد ساعات المنازالت لكى تصبح 6
ساعات بكل فرقة  ،تزويد القسم بصالة دفاع
عن النفس وبساط

تزويد القسم بصالة
جودو وبساط
زيادة عدد ساعات
المنازالت لكى تصبح
 6ساعات بكل فرقة .

عميد الكلية

2017

2017

وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب ولجنة
تطوير المناهج
التعليمية .

منسق المقرر

أ.د  /نادر محمد عبدالنعيم

رئيس مجلس القسم العلمي

أ.د/حسين حجاج

أ  .د  /احمد محمود ابراهيم
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جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :الرياض المدرس
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

تربيه عمليه خارجيه ( ) 1310

 -2التخصص

الرياض المدرس

 -3الفرقة  /المستوى

الثالث

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

) نظري  ) 4 ( +عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات ترش ح اعتماد القس
□ متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

■ غ ر متوافر

ث ث مل اعضاء ه ا التدريس بالقس

 -7عدد القائمين بالتدريس

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

596

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

596

 -نتيجة االمتحان

ناجح

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

505

راسب

91

ممتاز
% 17.45

 -2تدريس المقرر :

176

عدد

عدد

جيد جدا
%19.63

%85
%15

جيد
%22.32

مقبول
%25.34

 -الموضوعات التي تم تدريسها

جميع الموضوعات

 % -لما تم تدريسه من المحتوى

 % 90مل المقرر

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

بمحتوى المقرر

 -مدى تغطية االمتحان

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

<60

84 - 60

√>85

<60

84 - 60

√>85

√ تدريب عموي

محاضرات نظري

√أنشط فصو

دراس حال
األعما الفصو ( تذ ر) :

تحضيرات لموضوعات منهجية ومناقشتها في نظام حواري

 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( )

أعما فصو ( √ )

شفوي ( √ )

عموي (√ )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

■ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة ■متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة ■ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

ليس هناك قيود

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ت ار حت نسب الموافق عوى العبارات ما ب ل % 83 – 80

 -6مقترحات تحسين المقرر

ال يوجد

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين ال يوجد
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( إن وجدت )
 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات ال يوجد
التطوير في العام السابق

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

ال يوجد

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
 -1تعديل توص ف المقرر

توصيف
التطوير

س ت مل ل

أستاذ المقرر

توقيت التطوير
2019/2018

المسئول عن
التنفيذ

استاذ المقرر

منسق المقرر أ  .د  /نادية الحامولي
رئيس مجلس القسم العلمي  :أ  .د  /هبة عبد العظيم امبابي
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نموذج رقم ( )16
تقرير مقرر دراسى

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :أصو الترب الرياض
أ – معوومات أساس

1ـ اسم المقرر ورقم الكود

البحث العلمى فى التربية الرياضية ) 8301 ( :

2ـ التخصص

عام

3ـ الفرقة  /المستوى

الثالثة

4ـ عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(  ) 2نظرى  ( +ـــ ) عملى

5ـ النظام المتبع إلختيار لجنة
االمتحانات

اللوائح المنظمة لمجلس القسم والكلية

 6ـ نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان
7ـ عدد القائمين بالتدريس

 غير متوافر

 متوافر

(  ) 3عضو هيئة تدريس  :أ.د/اميمة العجمى

أ.د  /طارق يس.

أ.د  /طارق جمال

ب ــ معلومات متخصصة :
1ــ االحصائيات :
ــ عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

 469طالب

ــ عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

 469طالب

ــ نتيجة اإلمتحان

ناجــح  :عدد :

405

راسب  :عدد :

64

ــ النسبة المئوية للناجحين طبقا
للتقديرات الحاصلين عليها

ممتاز  % 8.10 :جيد جدا :
مقبول :

%50.96
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بنسبة :
بنسبة :

86.35
13.64

 % 9.59جيد :

%
%
% 17.70

2ـ تدريس المقرر:
ــ الموضوعات التى تم تدريسها

 1ـ المفاهيم والمصطلحات االساسية فى مجال البحث العلمى.
2ـ خطوات الطريقة العلمية وأهدافها.
3ـ مشكلة البحث وكيفية صياغتها.
4ـ الدراسات المرتبطة بالبحث وأهميتها وكيفية كتابتها.
5ـ أنواع الفروض وشروط صياغتها.
 6ـ خطة البحث وعناصرها وفائدتها.
7ـ أنواع البحوث العلمية الرئيسية من حيث النوع ومن حيث المنهج.
 8ـ أنواع العينات الرئيسية والفرعية واستخدامتها فى بحوث التربية
الرياضية.
 9ـ أنواع وسائل جمع البيانات وتطبيقاتها فى بحوث التربية الرياضية.
10ـ تقرير البحث مكوناته وشروطه وكيفية كتابة مراجع البحث.

ــ  %لما تم تدريسه من المحتوى
األساسى للمقرر

% 100

ــ مدى الزام القائمين بالتدريس
بمحتوى المقرر

< 60

 60ــ 84

>  85

ــ مدى تغطية اإلمتحان لموضوعات
المقرر

< 60

 60ــ 84

>  85

ــ أسليب التعليم والتعلم

ــ محاضرات نظرية 

ــ تدريب عملــى 



ــ أنشطة فصلية 

ــ دراسة حالـة

األعمال الفصلية ( تذكر ) :
ــ تقديم أوراق دراسية وأنشطة بحثية عن موضوعات المقرر من المراجع
العلمية المتخصصة وشبكة االنترنت
ــ طريقة تقويم الطالب



ــ شفوى 

ــ أعمال فصلية 

ــ عملى 

ــ نظرى

3ــ اإلمكانات المتاحة للتدريس :
ــ المراجع العلمية

 متوافرة

 متوافرة بدرجة محدودة

غير متوافر

ــ الوسائل المعينة

 متوافرة

 متوافرة بدرجة محدودة

غير متوافر

ــ المستلزمات والخامات

 متوافرة

 متوافرة بدرجة محدودة

غير متوافر
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4ــ قيود إدارية وتنظيمية :

ــ ال توجد

5ــ نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ــ تراوحت نسبة الموافقة على العبارات ما بين % 83 – 81

6ـ مقترحات تحسين المقرر

 1ـ توفير وصيانة الوسائل التعليمية الحديثة .Data Show

 7ـ مالحظات المراجعين الخارجين
( ان وجدت )

1ـ اليوجد.

 8ـ ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير
فى العام السابق

 1ـ استخدام الوسائل التعليمية الحديثة .Data Show

 9ـ ما لم يتم تنفيذه من مقترحات

1ـ اليوجد.

( ما هى األسباب )
 10ـ خطة تطوير المقرر للعام القادم :
ــ مجاالت التطوير
ــ مجال عملى
ــ مجال ادارى

ــ مجال تعليمى وتطبيقى

توصيف التطوير

توقيت التطوير

المسؤول عن التنفيذ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــ تزويد المكتبة ببعض

العام الدراسى

إدارة الكلية

المراجع العلمية الحديثة

2019ــ2020م

( قسم المكتبة )

ــ تطوير المحتوى

العام الدراسى

عضو هيئة التدريس

العلمى للمقرر الدراسى

2019ــ2020م

القائم بتدريس المقرر

اسم منسق المقرر  :أ.د /طارق يس عبد الصمد يونس.
رئيس مجلس القسم العلمي  :أ.م.د  /وليد سليمان اسماعيل .
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نموذج رقم ()16
تقرير مقرر دراسي
جامـعة /أكاديمية  :االسكندرية
كليـة  /معهد  :التربية الرياضية بنين
قسم  :الرياضة المدرسية
أ  -معلومات أساسية
 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

التربية الرياضية المقارنة1321

 -2التخصص
 -3الفرقة  /المستوى
 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

عام
الثالثة
(  ) 2نظري  ) ---( +عملي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

ترشيح واعتماد القسم

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

□ غير متوافر
□ متوافر
ثالثة من أعضاء هيئة التدريس بالقسم

 -7عدد القائمين بالتدريس
ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

 469طالب

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

 469طالب

 -نتيجة االمتحان

ناجح
راسب

عدد 369
عدد 100

 النسبببببة المئويببببة  %للنبببباجحين طبقبببباللتقديرات الحاصلين عليها

% 78.67
% 21.32

ممتاز

جيد جدا

جيد

مقبول

%3.41

% 9.81

% 14.07

% 51.39

 -2تدريس المقرر :
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 -الموضوعات التي تم تدريسها

  %لما تم تدريسه من المحتوىاألساسي للمقرر
 مدى التزام القائمين بالتدريسبمحتوى المقرر
 مدى تغطية االمتحان لموضوعاتالمقرر
 -أساليب التعليم والتعلم

جميع الموضوعات ما عدا الفصل الخامس تم تكليف الطالب
بعمل نظام بحثي ومناقشات الموضوعات في قاعة
المحاضرات
اكثر من % 80
<60

84 - 60

>85

<60

84 - 60

>85

محاضرات نظرية

أنشطة فصلية

األعمال الفصلية ( تذكر) :
تحضيرات لموضوعات منهجية ومناقشتها في نظام حواري
 -طريقة تقويم الطــالب

شفوي ( * )
نظري ( * )
أعمال فصلية( * ) ( امتحان أعمال سنة )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

□ متوافرة □ متوافرة بدرجة محدودة □ غير متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة □ متوافرة بدرجة محدودة □ غير متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة □ متوافرة بدرجة محدودة □ غير متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ليس هناك قيود
تراوحت نسبة الموافقة على العبارات ما بين % 95 – 90

 -6مقترحات تحسين المقرر

ال يوجد

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين
( إن وجدت )

ال يوجد

 -8ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير ال يوجد
في العام السابق
 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات
(ما هي واألسباب)

ال يوجد
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 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

 -1تعديل توص ف المقرر

توصيف التطوير

س ت مل ل

أستاذ المقرر

المسئول عن
التنفيذ

توقيت التطوير

2019/2018

استاذ المقرر

منسق المقرر
أ.د مصطفي السايح
رئيس مجلس القسم العلمي
أ.د /هبه عبد العظيم امبابى
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نموذج رقم ()16

جامـعة :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة :الترب الرياض ب ل

قسم :العووم الح وي الصح الرياض .
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

التأه ل البدني لذ ي االحت اجات الخاص 9322
عام

 -2التخصص
 -3الفرقة  /المستوى
 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة
 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات
 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

الفرق الثالث
(

2

) نظري ( +

مل دالل القس

ممتحل لارجي

✓ متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

) عموي
□ غ ر متوافر

3

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

 469طالب

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

 469طالب

 -نتيجة االمتحان

 -النسبة المئوية  %للناجحين ببقا للتقـديرات

الحاصلين عليها

 -2تدريس المقرر :

 318ناجح

% 67.80

 151راسب % 32.19

ممتاز  - % 2.13جيد جدا  - % 2.56جيد % 10.45
مقبول % 52.67

 -الموضوعات التي تم تدريسها

تعريف االعاق  -أسبابه -أنوعها -االنشط الرياض المعدل – التأه ل
البدني -برامج تأه ل المعاق الحر ي -برامج تأه ل المعاق الحسي -برامج
تاه ل المعاق العقوي

 % -لما تم تدريسه من المحتوى األساسي

ت تدريس  %100مل المحتوي العومي لومقرر طبقا لعدد االساب ع
الدراس

للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى

>85

 -مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر

>85

المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

✓محاضرات نظري
✓أنشط فصو
األعما الفصو ( تذ ر) :
➢

رق دراس في أحد الموضوعات الدراس

➢ امتحات نظري
 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( ✓ )

شفوي ( ✓ )

أعما فصو ( ✓ )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

✓ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

✓ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة ✓غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

اليوجد

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ج د جدا

 -6مقترحات تحسين المقرر

التعرف عوي االجهزة المعدات المساعدة في حر المعاق.
التدريب العموي لوتعامل مع اصابات الرياض لذ ي االحت اجات الخاص .

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين

اليوجد

( إن وجدت )
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 -8ما تم تنفيذه مـن مقترحـات التطـوير فـي ت عمل بعض الوقاءات بأكثر مل جمع لذ ي االحت اجات الخاص .
العام السابق

اليوجد

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

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

توصيف التطوير

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

التطوير في المقرر العومي

الكتاب الم ه ي

العام القادم

م سق المقرر

التدريب عوي المعدات المساعدة في م ا

تك ولوج ا

العام القدم

عم د الكو

ذ ي االحت اجات الخاص

منسق المقرر
أ  .م  .د  /زكريا أ حمد متولي
رئيس مجلس القسم العلمي
أ  .د  /وائل عمر
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نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :اصو الترب الرياض
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

عو االجتماع الرياضى ()8323

 -2التخصص

عام

 -3الفرقة  /المستوى

الثالث

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

( )2نظري  )-( +عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

فق لوائح ال امع

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

□ متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

قرار القس
√ غ ر متوافر

3

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

469

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

469

 -نتيجة االمتحان

ناجح

عدد 431

راسب

عدد 38

% 91.89
% 8.10

 النســــبة المئويــــة  %للنــــاجحين ببقــــا  % 19.19ممتاز  %24.31 -جيد جدا %23.24 -للتقديرات الحاصلين عليها

 %25.16مقبول  -ضعيف - %2.35

جيد

ضعيف جدا %5.76

 -2تدريس المقرر :
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 -الموضوعات التي تم تدريسها

 .1ماهية علم اإلجتماع الرياضى
 .2الرياضة والتنظيم الطبقى
 .3كنيماتيكا الحركات الزواية
 .4الرياضة والنظم اإلجتماعية
 .5القيادة فى التربية البدنية والرياضة
 .6الثقافة الرياضية
 .7الرياضة والقيم االجتماعية
 .8البطولة والبطل الرياضى
 .9السياسة والرياضة

 .10الرياضة والتنشئة اإلجتماعية
 .11علم االجنماع الرياضى لكبار السن
 .12علم االجتماع الرياضى للخواص
 .13ظاهرة شغب المالعب

 .14ظاهرة العنف والعدوان فى الرياضة
 % -ما تم تدريسه من المحتوى

%100

األساسي للمقرر
 -مدى التزام القائمين بالتدريس

<60

84 - 60

>√ 85

 -مدى تغطية االمتحان لموضوعات

<60

84 - 60

>√ 85

بمحتوى المقرر
المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

تدريب عموي

√ محاضرات نظري

√ أنشط فصو

دراس حال
األعما الفصو ( تذ ر) :

رق دراس عل ظاهرة شغب الم عب
 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( √ )

شفوي ( √ )

أعما فصو ( √ )

عموي ( ) -
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 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

√متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

 -6مقترحات تحسين المقرر

اليوجد
ت ار حننت نت ن التقننوي بن ل  % 79.08إلننى  % 81.58بالموافق ن
عوى عبارات التق
 -1تحديث توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم
 -3عمل محاضرات تعويض لوط ب الرياض ل

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين

اليوجد

( إن وجدت )
 -8مـــــا تـــــم تنفيـــــذه مـــــن مقترحـــــات ال يوجد
التطوير في العام السابق
 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات
(ما هي واألسباب)

 -1تعديل توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم
 -3عمل محاضرات تعويض لوط ب الرياض ل
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 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
 -1تعديل توص ف المقرر

توصيف التطوير

توقيت التطوير

س ت مل ل

2019/2018

المسئول عن
التنفيذ
استاذ المقرر

أستاذ المقرر
 -2إضن ن نناف س ن ن نناعات تطب ق ن ن ن ن لوم ن ن ننادة تعديل الئحى مل
العوم
 -3عمل محاضرات تعويضن لوطن ب
الرياض ل

ل

2019/2018

ل

الط ب

الم اهج
2019/2018

س ت مل ل

أستاذ المقرر

منسق المقرر أ.د  /نادية محمد سلطان
رئيس مجلس القسم العلمي

أ.م.د  /وليد سليمان إسماعيل الصعيدى

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل
191

ل الكو لشاوت

استاذ المقرر

قسم  :تدريب التمري ات ال مباز
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

التمري ات+العر ض الرياض )4324( 3

 -2التخصص

التمري ات العر ض الرياض

 -3الفرقة  /المستوى

الثالث

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(  ) 1نظري  ) 2 ( +عموي
المقرر نظرى عموي يت إمتحات ال ظرى ب هاي العام بت ظ
التمري ات العر ض الرياض

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

ب ظام الو ات المر اقب العادي

نظام االمتحات العومي يت ل

الفصل الدراسي ايضا في

نهاي الفصل الدراسي ب ظام الو ات العموي.
 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

□ غ ر متوافر

 متوافر
 8أعضاء ها تدريس

 -7عدد القائمين بالتدريس
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

 -نتيجة االمتحان

 -النســـــبة المئويـــــة  %للنـــــاجحين ببقـــــا

للتقديرات الحاصلين عليها

( 469طالب)

( 469طالب)
ناجح

راسب
ممتاز

( )433عدد
( )36عدد
عدد

جيد جدا عدد

8
45

جيد

عدد

123

مقبول

عدد

257

 -2تدريس المقرر :

ب  -معلومات متخصصة

192

% 92.32

% 7.67

نسبة %1.71
نسبة %9.59
نسبة

نسبة %54.80

%26.23

 -الموضوعات التي تم تدريسها

 % -لما تم تدريسه من المحتوى

األساسي للمقرر

ـ (و يا وات يهي ال سم و ( وا و( هزط التملي ي وإصطالحهي وال يا عليهي
ـ قتيبا التملي ي مالةل يا –الزو يا-ال ميعيا)بيأل وا واأل هزط الةبيلط وال يا عليهي
ـ الق تعليم التملي ي مالةل يا-الزو يا-ال ميعيا)بيأل وا واأل هزط الةبيلط الثيبتا
والحلقيا بم يحبا اإليحيا الم سيحى
ـ ت ميا ال ةي البيريا العياا وال يصا بإست ياك األ وا واأل هزط الةبيلط الثيبتا والحلقيا
ـ تة ل يي التعلم والتي يب ر التملي ي البيريا والعلوض الليي يا
ـ وحيا تعليميا وتي يبيا إلست ياك الحيسب األل ر التملي ي والعلوض الليي يا
ـ الق التعليم وال يا على تملي ي ال ثب والحةز بإست ياك األ وا واأل هزط الةبيلط الثيبتا
والحلقيا والق قييسهي.
ـ تحسيم التملي ي ال حيث تأثيلهي المبيشل على ( زا ال سم
ـ التملي ي والملحلا الس يا م الحلا الملاهحا )
ال  15 –12س ا
ـ العما العبلى وتطبيحيته رى التملي ي
ـ التغيلا الةسي ل يا الم يحبا للتملي ي
مالح ط-الملورا-التحما)
ـ التملي ي البيريا والحلب الليي
ـ الم سيحى بيلتملي ي و(هميا الم يحبا الم سيحيا للتملي ي
ـ ت ظيم وإ ا ط العلوض الليي يا
ت تدريس جم ع االجزاء

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

<60

84 - 60

> 85

 -مدى تغطية االمتحان لموضوعات

<60

84 - 60

> 85

بمحتوى المقرر
المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

(√) محاضرات نظري
دراس حال

(√) تدريب عموي

األعما الفصو ( تذ ر)  :رق دراس

(√) أنشط فصو

عمل جمو تمري ات عمل تطب قات عمو عوي

قواعد التمري ات الز ج  ،طرق تعو التمري ات
 -بريقة تقويم الطــالب

شفوي ()%10

نظري ()%30

عموي()%30

أعما فصو ()%30

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

(√) متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

(√) متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

(√) متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
اليوجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب

 %100193

للمقرر
 -6مقترحات تحسين المقرر

 -التعرف عوي طرق تصع ب التمري ات الحديث .

 ربط التمري ات التي يتعومها الط ب بما يحتاجه سوق العمل . ربط التمري ات باالنشط الرياض المختوف . التعرف عوي التاث رات الفس ولوجلوتمري ات الحرة (بد ت أد ات)

 التعرف عوي التاث رات البدنال مال

ال فس

الفس ولوج

المختوف

المصاحب

ال فس

االجتماع

العقو المصاحب لوعر ض الرياض

 -7مالحظات المراجعين

اليوجد

الخارجيين( إن وجدت )
 -8ما تـم تنفيـذه مـن مقترحـات ت التعرف عوي
التطوير في العام السابق

ف

ت ف ذ التش

ت المختوف لوعر ض الرياض

ف االنتقا مل تش ل الي الر

 -9مـــــا لـــــم يـــــتم تنفيـــــذه مـــــن قصر الوقت ل يت ت ف ذ عرض رياضي مل قبل ل شعب
مقترحات (ما هي واألسباب)
 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

توصيف التطوير
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توقيت

المسئول عن

التطوير

التنفيذ

 -ربط التمري ات التي يتعومها الطالب

 -ربط التمري ات باالنشط

ب نشط

الرياض المختوف .

 -التعرف عوي التاث رات

الفردي ال ماع )

ال فس المختوف

(بد ت أد ات)

 التعرف عوي التاث رات البدنالفس ولوج
االجتماع

ال مال

 أت يتعرف الطالب عوي التاث راتالفس ولوج

ال فس

المختوف المصاحب

لوتمري ات الحرة (بد ت أد ات)

 أت يتعرف الطالب عوي التاث رات البدنالفس ولوج

العقو

ال مال

المصاحب لوعر ض الرياض

الرياض

العقو

ال فس

المصاحب

االجتماع

لوعر ض

منسق المقرر أ.د /وائل الحاوى
رئيس مجلس القسم العلمي
أ.د /اشرف عبد العال

195

استاذ المقرر

المصاحب لوتمري ات الحرة

ال فس

المختوف

2019 / 2018

الفس ولوج

الرياض

(االلعاب

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري
كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل
قسم  :تدريب االلعاب الرياض
أ  -معلومات أساسية

تقرير مقرر دراسي

ألعاب رياضية ( قدم  + 3طائرة  +3يد  + 3سلة 3225 / )3

 -1اسم المقرر /ورمزه الكودي
 -2التخصص

عام

 -3الفرقة  /المستوى

الثالث

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

( )4عموي  )1( +نظري

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

فق لوائح ال امع

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

□ متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

قرار القس
√ غ ر متوافر

6

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

469

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

469

 -نتيجة االمتحان

ناجح

راسب

عدد 397
عدد 72

%84.64

%15.35

 -النســـبة المئويـــة  %للنـــاجحين ببقـــا للتقـــديرات (ممتاز  ( ) %0.21جيد جدا  ( )%3.84جيد ) %10.23

الحاصلين عليها

 ( )%70.36ضعيف ( )%7.89ضعيف جدا )%7.46

 -2تدريس المقرر :
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(مقبول

 -الموضوعات التي تم تدريسها

الطلق الم تلةا لالعيا البيرى
رميذج تي يبيا ا تلةا ل ارب االعيا البيرى
األختبي ا المست ياا رى التحييم والحيي
(رتحي ال يشئيل
رميذج تي يبيا ا تلةا لتط يل المهي ا االسيسيا
تحليا المبي يي وتحييم المبي يي
تطبي الحير ن اليولى رى ( ا ط وتحةيم المبي يي
الق التي يب عل األ ا ا المهي يا الملقبا
الق وخطط اللعب

االعيا ال طط وتط

الق تحليا المبي يي وحما التي يب
تي يبي االحسي

بيلةلط – تي يبي ر يا ا بي يا

يبي بيست ياك (قثل ال قلط – تي يبي لت ميا األ ا ا المهي يا الملقبا .
تي يبي لت ميا األ ا المهي ي بيلحي ا البيريا
تي يبي بيست ياك األلعي ال غيلط – تي يبي بيست ياك األ وا واأل هزط
 -ما تم تدريسه من المحتوى األساسي

%100

للمقرر%

 -مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

<60

84 - 60

>)√ ( 85

 -مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر

<60

84 - 60

>)√ ( 85

 -أساليب التعليم والتعلم

تدريب عموي ( √)

محاضرات نظري ( √)
دراس حال

األعمال الفصلية ( تذكر) :

أنشط فصو ( √)

رق عل المهارات االساس فى األلعاب المقررة

 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( √ )

أعما فصو ( √ )

شفوي ( √ )
عموي (√)

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

( √) متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

( √) متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

( √) متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
اليوجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

التقوي ب ل  % 86إلى  % 83بالموافق عوى عبارات التق

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ت ار حت نت

 -6مقترحات تحسين المقرر

 -1تحديث توص ف المقرر تقو ل المحتوى ال ظرى
 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم
 -3عمل محاضرات تعويض لوط ب المصاب ل

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين

اليوجد
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 -8ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام ال يوجد
السابق

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

 -1تعديل توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم
 -3عمل محاضرات تعويض لوط ب الرياض ل

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
 -1تعديل توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم
 -3محاضرات تعويض لوط ب المصاب ل

المسئول عن

توصيف التطوير

توقيت التطوير

مراجع التوص ف

2019/2018

استاذ المقرر

2019/2018

ل الكو لشاوت

2019/2018

استاذ المقرر

تعديل الئحى مل ل
الم اهج

أقتراح توق تات

ل

منسق المقرر
أ.د  /محمد عبدالرحيم
رئيس مجلس القسم العلمي
أ.د  /ياسر كمال غنيم

198

التنفيذ

الط ب

نموذج رقم ()16

تقرير مقرر دراسي

جامنع  :االس دري
كو ن  :الترب الرياض ب ل

قس  :تدريب مسابقات الم دات المضمار
أ  -معلومات أساسية
اسيبحي المييان والمبمي  6م  110ك  /ح ا ز ،
وثب ا يا  ،إايحا المطلقا  3000 ،ك  /ا ارع )

 -1اس المقرر رمزه الكودي

م ) 3326

 -2التخصص

عام

 -3الفرق  /المستوى

الفرق الثالث

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

 -5ال ظام المتبع اللت ار ل

االمتحانات

1

اث ل مل دالل الكو

 -6نظام المراجع الخارج ل متحات
 -7عدد القائم ل بالتدريس

) نظري ( +

√ متوافر

2

) عموي

مل لارج القس
غ ر متوافر

احد

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائ ات :
 -عدد الط ب الموتحق ل بالمقرر

 469طالب

 -عدد الط ب الذيل أد ا االمتحات

 469طالب

 -نت

االمتحات

 -ال سن ننب الماوين ن ن  %لو ن نناجح ل طبقن ن نًا

لوتقديرات الحاصو ل عو ها

ناجح

راسب

 423عدد
 46عدد

ممتاز % 0.85
ج د % 23.67

 -2تدريس المقرر :
199

% 91.19
% 9.80

ج د جدًا % 6.61
مقبو % 59.06

 -الموضوعات التي ت تدريسها

م  110ك  /ح ا ز  ،وثب ا يا  ،إايحا المطلقا ،
 3000ك  /ا ارع )

 % -لما ت تدريسه مل المحتوى

ت تدريس  % 100مل موضوعات المقرر

األساسي لومقرر

 -مدى التزام القائم ل بالتدريس

<60

بمحتوى المقرر

 مدى تغط االمتحات -أسال ب التعو

84 - 60

>√ 85

<60

لموضوعات المقرر

التعو

84 - 60

>√ 85

محاضرات نظري √
دراس حال

األعما الفصو ( تذ ر) :

تدريب عموي √
أنشط فصو √

ا راق دراس – امتحات أعما س تطب قي
نظري √

 -طريق تقوي الط ن ب

أعما فصو √

شفوي √
عموي √

 -3اإلم انات المتاح لوتدريس :
 -الم ارجنع العوم ن

□ √ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوسننائل المع

□ √ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستوزمات الخامات

□ متوافرة □√ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4ق ود إداري
 -5نت

تظم :

تقوي الط ب لومقرر

 -6مقترحات تحس ل المقرر

ال يوجد
ت ار حت نسب الموافق عوى جم ع العبارات ما ب ل 78

– % 79

-1توف ر أد ات قانون لتعو مسابقات إطاح المطرق
 -2توف ر سائل األمل الس م في مسابق إطاح
المطرق ( قفص الرمي )

 -7م حظات المراجع ل الخارج ل ال يوجد
200

( إت جدت )
 -8من ن ننا ت ن ن ن ت ف ن ن ننذه من ن ننل مقترح ن ن ننات ال يوجد
التطوير في العام السابق

ال يوجد

 -9ما ل يت ت ف ذه مل مقترحات
(ما هي األسباب)

 -10لط التطوير لومقرر لوعام القادم :
توص ف

م االت التطوير

التطوير

مخاطب عم د

توف ر أد ات قانون لتعو مسابقات

الكو لتوف ر

إطاح المطرق

توق ت التطوير
 2018م

المساو عل
الت ف ذ

إدارة الكو

الم زان لشراء

األد ات
منسق المقرر  :أ  .م  .د  /أسامة الشاعر

رئيس مجلس القسم العلمي  :أ  .د  /رأفت عبد المنصف
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نموذج رقم ()16
تقرير مقرر دراسي
جامـعة /أكاديمية  :االس دري
كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل
قسم  :تدريب الرياضات المائ
أ  -معلومات أساسية
 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

الرياضات المائ (سباح متقدم  +غوص)5327

 -2التخصص

عام

 -3الفرقة  /المستوى

الثالث

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

( )1نظري  )2 ( +عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

يت الت ار أربع مل القس

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

 4عضو ه ا تدريس

احد مل لارج الكو

□ غ ر متوافر

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائ ات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

469

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

469

 نتيجة االمتحان النسبة المئوية  %للناجحين ببقاللتقديرات الحاصلين عليها

ناجح

عدد 433

% 92.32

راسب

عدد36

%7.67

ممتاز % 1.28
ج د %36.03

 -2تدريس المقرر :
202

ج د جدًا % 11.09
مقبو % 43.92

 -الموضوعات التي تم تدريسها

 االعداد البدنى الفس ولوجى لوسباح ل -مهارات الغوص

 % -لما تم تدريسه من المحتوى

ت تدريس  % 100مل موضوعات المقرر

األساسي للمقرر
 -مدى التزام القائمين بالتدريس

<60

84 - 60

> 85

 -مدى تغطية االمتحان لموضوعات

<60

84 - 60

> 85

 -أساليب التعليم والتعلم

محاضرات نظري 

بمحتوى المقرر
المقرر

تدريب عموي
أنشط فصو 

دراس حال
األعما الفصو ( تذ ر) :

تقدي أ راق دراس لاص بمقرر الفرق الثالث ()CD
 -بريقة تقويم الطــالب

شفوي

نظري 
أعما فصو 

عموي

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

اليوجد

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

 %60بالموافق عوى محا ر االستب ات

 -6مقترحات تحسين المقرر

 -1توف ر حمام سباح الر االسباب زيادةعداد الط ب بالمحاضرة
العمو
203

-2الوسائل المع

التعو م

 -3تطوير المقرر ال ظرى تحديث
 -7مالحظات المراجعين الخارجيين
( إن وجدت )

 -1أ صى بضر رة االهتمام ب م ع ع اصر العمو التعو م
المبانى
 -2توف ر أد ات غوص
-3االهتمام بال انب العموى

 -8ما تم تنفيذه من مقترحات
التطوير في العام السابق

 -4ت التر ز عوى ف تقوي الرسائل العوم
 -2استخدام اسال ب العرض التعو المختوف .

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

برام ها.

-1توف ر حمام سباح م اسب العداد الط ب
 -2توف ر االد ات ال زم لوتعو

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
توف ر حمام سباح م اسب

توصيف التطوير
قاعات التدريس الم اسب

توقيت التطوير
2018

المسئول عن التنفيذ
عميد الكلية

حمام السباح
تز يد القس باالد ات التعو م

التدريب باستخدام االدوات
التعليمية

2018

عميد الكلية

منسق المقرر  :أ.د /محمد حسن محمد على
رئيس مجلس القسم العلمي  :أ.د /محمد حسن محمد على
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نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :الم ازالت الرياضات الفردي
أ  -معلومات أساسية

المنازالت والرياضات الفردية ) مصارعة + 3جودو6328( 3

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي
 -2التخصص

عام

 -3الفرقة  /المستوى

الفرقة الثالثة
) ( 1نظري  ) 3 ( +عملي

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

يتم اختيار أربعة من القسم وواحد من خارج الكلية

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

□ غير متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

 2من أعضاء هيئة التدريس

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

 469بالب

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

 469بالب

 -نتيجة االمتحان

 -النســـبة المئويـــة  %للنـــاجحين ببقـــا للتقـــديرات

ناجح

راسب

 405عدد

86.35

 64عدد

0.21 %امتياز

الحاصلين عليها

13.64
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%

 0جيد جدا

 6.82 %جيد

 -2تدريس المقرر :

%

 % 79.32مقبول

 -الموضوعات التي تم تدريسها

 -تاريخ ال ود

 % -لما تم تدريسه من المحتوى األساسي

ل يت تدريس  % 20مل موضوعات المقرر

للمقرر

 -مهارات ال ود

المصارع

المصارع

 -مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

<60

√ 84 - 60

>85

 -مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر

<60

√ 84 - 60

>85

 -أساليب التعليم والتعلم

محاضرات نظري 

تدريب عموي
أنشط فصو 

دراس حال
األعما الفصو ( تذ ر) :

برنامج تدريب مقترح مل الط ب لتدريب ال اشا ل  C D +فى احدى الموضوعات
الحديث المرتبط بم ا تدريب الم كم ال ود

 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( √ )

شفوي ( √ )

أعما فصو ( √ )

عموي ( √ )

الكارات .

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة √متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة √ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

 -6مقترحات تحسين المقرر

اليوجد
– تز يد القس بصال لو ود – مصارع
زيادة عدد ساعات مقرر م ازالت الفرق الثالث حتى يصبح  6ساعات بدال مل 3
ساعات عوى الشعبت ل

تزويد القسم بصالة جودو وبساط
 -7مالحظات المراجعين الخارجيين

 -1زيادة عدد ساعات مقرر م ازالت الفرق الثالث حتى يصبح  6ساعات بدال
مل  4ساعات عوى الشعبت ل
206

( إن وجدت )

 -2تز يد القس بصال جود

 -8ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام

بساط د لى لومصارع
اليوجد

السابق
 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات

جم ع المقترحات ل يت ت ف ذها

(ما هي واألسباب)
 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

توصيف التطوير

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

زيادة عدد ساعات

زيادة عدد ساعات مقرر م ازالت الفرق الثالث

حتى يصبح  6ساعات بدال مل  4ساعات عوى
الشعبت ل

تزويد القسم بصالة جودو وبساط

مقرر م ازالت الفرق

الثالث حتى يصبح 6
ساعات بدال مل 4

2019 / 2018

لجنة تطور المناهج
ووكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب

ساعات عوى الشعبت ل
تزويد القسم بصالة
جودو وبساط

2019 / 2018

منسق المقرر
أ.م.د /وليد محسن نصرة
م.د  /أحمد صبره

رئيس مجلس القسم العلمي
أ  .د  /احمد محمود ابراهيم
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نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :الرياض المدرس
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

تدريب ميدانى داخلى ( ) 1229

 -2التخصص

الرياض المدرس

 -3الفرقة  /المستوى

الثان ه

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

) نظري ( +

 ) 4عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات ترش ح اعتماد القس
□ متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

■ غ ر متوافر

ث ث مل اعضاء ه ا التدريس بالقس

 -7عدد القائمين بالتدريس

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

596

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

596

 -نتيجة االمتحان

ناجح

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

505

راسب

91

ممتاز
% 17.45

 -2تدريس المقرر :

208

عدد

عدد

جيد جدا
%19.63

%85
%15

جيد
%22.32

مقبول
%25.34

 -الموضوعات التي تم تدريسها

جميع الموضوعات

 % -لما تم تدريسه من المحتوى

 % 90مل المقرر

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

بمحتوى المقرر

 -مدى تغطية االمتحان

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

<60

84 - 60

√>85

<60

84 - 60

√>85

تدريب عموي

√محاضرات نظري

√أنشط فصو

دراس حال
األعما الفصو ( تذ ر) :

تحضيرات لموضوعات منهجية ومناقشتها في نظام حواري

 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( )

أعما فصو ( √ )

شفوي ( √ )

عموي (√ )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

■ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة ■متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة ■ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر
 -6مقترحات تحسين المقرر

ليس هناك قيود
ت ار حت نت
عبارات التق

ال يوجد

209

التقوي ب ل  % 83إلى  % 86بالموافق عوى

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين ال يوجد
( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات ال يوجد
التطوير في العام السابق

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات

ال يوجد

(ما هي واألسباب)

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
توصيف

مجاالت التطوير
تطوير المقررات الدراس

التطوير

ل

مل أساتذة

توقيت التطوير
2019 / 2018

المسئول عن
التنفيذ

القس

القس
ل

زيادة عدد الساعات

مش و مل

2019 / 2018

ل الكو

ل الكو

منسق المقرر

أ.د ناديه الحامولى
رئيس مجلس القسم العلمي
أ د  /هبه عبد العظيم امبابى
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نموذج رقم ()16
تقرير مقرر دراسي
جامـعة /أكاديمية  :اإلسكندرية
كليـة  /معهد  :التربية الرياضية بنين
قسم  :الرياضة المدرسية

أ  -معلومات أساسية
 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

فلسفة التربية الرياضية ( ) 1430

 -2التخصص
 -3الفرقة  /المستوى
 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

تدريس
الرابعة
(ساعتين) نظري  )-- ( +عملي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

ترشيح واعتماد من القسم العلمي

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

□ غير متوافر
□ متوافر
اثنين من اعضاء هيئة التدريس

 -7عدد القائمين بالتدريس

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

 165طالب

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

 165طالب

ناجح
 نتيجة االمتحانراسب
 النسبببببة المئويببببة  %للنبببباجحين طبقببببا ممتازللتقديرات الحاصلين عليها
%8.48
 -2تدريس المقرر :

211

% 86.06 --- 142
عدد
% 19.93 ---- 23
عدد
مقبول
جيد
جيد جدا
% 9.70

%14.55

%53.33

 الموضوعات التي تم تدريسها  %لما تم تدريسه من المحتوىاألساسي للمقرر
 مدى التزام القائمين بالتدريسبمحتوى المقرر
 مدى تغطية االمتحان لموضوعاتالمقرر
 -أساليب التعليم والتعلم

جميع الموضوعات المدرجة في توصيف المقرر
 % 100من المحتوي األساسي للمقرر
<60

84 - 60

>85

<60

84 - 60

>85

تدريب عملي

محاضرات نظرية

أنشطة فصلية

دراسة حالة
األعمال الفصلية ( تذكر) :
ورقة دراسية
 -طريقة تقويم الطــالب

نظري ( * )
أعمال فصلية( * )

شفوي ( * )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

□ متوافرة □ متوافرة بدرجة محدودة □ غير متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة □ متوافرة بدرجة محدودة □ غير متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة □ متوافرة بدرجة محدودة □ غير متوافرة
ليس هناك أي قيود

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

تراوحت نسبة الموافقة على جميع العبارات ما بين 77- 75
%

 -6مقترحات تحسين المقرر

ال يوجد
ال يوجد

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين
( إن وجدت )
 -8ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير ال يوجد
في العام السابق
 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات
(ما هي واألسباب)

ال يوجد

212

 - 10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
 -1تعديل توصيف المقرر
 -2عمل محاضرات تعويضية
للطالب الرياضيين
منسق المقرر

توصيف التطوير
سيتم من خالل
أستاذ المقرر
سيتم من خالل
أستاذ المقرر

توقيت التطوير
2019/2018
2019/2018

المسئول عن
التنفيذ
استاذ المقرر
استاذ المقرر

أ.د مصطفي السايح
رئيس مجلس القسم العلمي
أ  .د  /هبة عبد العظيم امبابي
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نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم * :العووم الح وي الصح الرياض .
أ  -معلومات أساسية

الترب الصح () 9431 ( )2

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

رياض مدرس

 -2التخصص
 -3الفرقة  /المستوى
 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

الفرق الرابع  -ب الوريس
(

2

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

) نظري ( +

مل دالل القس

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

✓

ممتحل لارجي

متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

) عموي

□ غ ر متوافر
3

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

165

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

165

 نتيجة االمتحان النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

 155ناجح

 10راسب

ممتاز % 7.88
جيد % 27.88

 -2تدريس المقرر :
214

% 93.93

% 6.06

جيد جدا % 10.91
مقبول % 47.27

 -الموضوعات التي تم تدريسها

 % -لما تم تدريسه من المحتوى

 -1/4ماهية و أهمية التربية الصحية.
 -2/4التثقيف الصحي .
 -3/4مكونات برنامج التربية الصحية
 -4/4الخدمات و الرعاية الصحية المدرسية .
 -5/4دور مدرس التربية الرياضية في الرعاية الصحية .
 -6/4البيئة الصحية المدرسية .
 -7/4المشكالت الصحية المدرسية .
 -8/4التربية الصحية و األمان .

ت تدريس  %100مل المحتوي العومي لومقرر طبقا لعدد
االساب ع الدراس

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

>85

بمحتوى المقرر

 -مدى تغطية االمتحان

>85

لموضوعات المقرر

✓محاضرات نظري

 -أساليب التعليم والتعلم

✓

أنشط فصو

األعما الفصو ( تذ ر) :

➢ رق دراس في أحد الموضوعات الدراس
➢ امتحات نظري

 -بريقة تقويم الطــالب

نظري (

✓

)

أعما فصو (

✓

)

شفوي (

✓

)

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

✓

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

✓

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

✓

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
اليوجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
215

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ت ار حت نسب الموافق عوى العبارات ماب ل % 77 – 75
ال يوجد

 -6مقترحات تحسين المقرر

اليوجد

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين
( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات
التطوير في العام السابق

اليوجد

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

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
 -1تعديل توصيف المقرر
 -2عمل محاضرات تعويضية
للطالب الرياضيين

توصيف
التطوير

سيتم من خالل
أستاذ المقرر
سيتم من خالل
أستاذ المقرر

توقيت التطوير

المسئول عن
التنفيذ

2019/2018

استاذ المقرر

2019/2018

استاذ المقرر

منسق المقرر:أ.د /عالء الدين محمد عليوة
رئيس مجلس القسم العلمي
أ.د /وائل محمد عمر
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نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :الرياض المدرس
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

التوجيه واالرشاد ( ) 1432

 -2التخصص

الرياض المدرس

 -3الفرقة  /المستوى

الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

 ) 2نظري ( +

) عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات ترش ح اعتماد القس
□ متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

■ غ ر متوافر

ث ث مل اعضاء ه ا التدريس بالقس

 -7عدد القائمين بالتدريس

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

165

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

165

 -نتيجة االمتحان

ناجح

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

158

راسب

7

عدد

عدد

%95.75
%4.24

ممتاز

جيد جدا

جيد

%28.48

%36.97

%20

 -2تدريس المقرر :

217

مقبول
%10.30

 -الموضوعات التي تم تدريسها

جميع الموضوعات

 % -لما تم تدريسه من المحتوى

 % 90مل المقرر

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

بمحتوى المقرر

 -مدى تغطية االمتحان

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

<60

84 - 60

√>85

<60

84 - 60

√>85

تدريب عموي

√محاضرات نظري

√أنشط فصو

دراس حال
األعما الفصو ( تذ ر) :

تحضيرات لموضوعات منهجية ومناقشتها في نظام حواري

 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( √ )

أعما فصو ( √ )

شفوي ( √ )
عموي ( )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

■ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة ■متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة ■ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

ليس هناك قيود

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر
 -6مقترحات تحسين المقرر

جاءت نسب الموافق عوى العبارات % 75
ال يوجد

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين ال يوجد
( إن وجدت )
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 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات ال يوجد
التطوير في العام السابق

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

ال يوجد

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
 -1تعديل توصيف المقرر
 -2عمل محاضرات تعويضية
للطالب الرياضيين
منسق المقرر

توصيف
التطوير

سيتم من خالل
أستاذ المقرر
سيتم من خالل
أستاذ المقرر

توقيت التطوير

المسئول عن
التنفيذ

2019/2018

استاذ المقرر

2019/2018

استاذ المقرر

أ.د مراد محمد نجله
رئيس مجلس القسم العلمي
أ د  /هبه عبد العظيم امبابى
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نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  : /الترب الرياض ب ل

قسم  :االدارة الرياض
أ  -معلومات أساسية

التر يح

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

تر يح

 -2التخصص

تر يح

 -3الفرقة  /المستوى

الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

ا قات فراغ ( ) 7433

 ) 2نظري ( +

) عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات تبعا لوتخصص
 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان
 -7عدد القائمين بالتدريس

□ غ ر متوافر
2

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

165

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

165

 -نتيجة االمتحان

ناجح

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

 156عدد
 9عدد

راسب

ممتاز %9

مقبول %15

 -2تدريس المقرر :

220

جيد جدا

94
5

%
%41

%
جيد

%28

 -الموضوعات التي تم تدريسها مدلل فى التر يح

مفهوم – تعريف – اهداف – مم زات – أغر اض -مستويات
المشار فى قت الفراغ -م االت التر يح

تصم البرامج التر يح

تعريف البرنامج -ع اصر البرنامج -تخط ط البرنامج -تقوي
البرنامج –نماذج البرنامج( بار السل – االطفا )

نماذج لوبرامج

الم شأت االم انات التر يح

تعريف الم شأة –انواع الم شأة – ادارة الم شأة التر يح

تطب قات تر يح ( الرياض لو م ع)
مفهوم الرياض لو م ع

اهداف الرياض لو م ع

االنشط التى ت اسب المراحل المختوف

تطب قات تر يح ( الرياض لو م ع)

نماذج الرياض لو م ع

تطب قات تر يح ( الرياض المدرس )

تعريف المدرس – اهداف المدارس – معوقات التر يح فى
المدارس – نماذج االنشط التر يح فى المدارس

تطب قات تر يح ( بار السل )

تعرف بار السل -صعوب االنشط لكبار السل – نماذج
لوبرامج التر يح لكبار السل

الس اح التر يح

تعريف الس اح – تعريف الس اح الرياض

التر يح –

مقومات الس اح  -انواع الس اح – اهم الس اح

مدلل فى التر يح الع جى

تعريف التر يح الع جى – انواع التر يح الع جى -اهداف
221

التر يح الع جى -نماذج االنشط التر يح الع ج

االعداد المه ى اللصائى التر يح

الريادة – تعريف الريادة -انماط الريادة-مستويات الريادة-
ظائف الريادة-طرق الريادة -موصفات الريادة

 % -لما تم تدريسه من

المحتوى األساسي للمقرر
 -مدى التزام القائمين

بالتدريس بمحتوى المقرر

%15
>85

 -مدى تغطية االمتحان

>85

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

أنشط فصو

محاضرات نظري
األعما الفصو ( تذ ر) :

التبارت رق
 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( √)

أعما فصو ( √ )

شفوي

شفوي ( √ )
عموي ( )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس
 -المراجـع العلميـة

□√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة □√ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر
 -6مقترحات تحسين المقرر

ال يوجد
ب سب

مل  70الى % 80

-1تطوير المقررات الدراس
222

 -2زيادة عدد الساعات
-3تحويل المقرر عوى ساعات معتمدة
 -7مالحظات المراجعين

ال يوجد

الخارجيين( إن وجدت )

 -8مـا تـم تنفيـذه مـن مقترحــات تطوير المقررات الدراس
التطوير في العام السابق

 -9مـــــا لـــــم يـــــتم تنفيـــــذه مـــــن ال يوجد
مقترحات (ما هي واألسباب)

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

توصيف التطوير

 -1تعديل توص ف المقرر

س ت مل ل

 -2إض ن نناف س ن نناعات تطب ق ن ن ن

تعديل الئحى مل

لومادة العوم

 -3عمل محاضرات تعويضن

لوط ب الرياض ل
منسق المقرر

أستاذ المقرر

ل

ل

الم اهج

س ت مل ل

أستاذ المقرر

توقيت التطوير
2019/2018

التنفيذ

القس

2019/2018

ل الكو

2019/2018

عم د الكو

أ.م.د  /صفوت جمعة
رئيس مجلس القسم العلمي
أ.م.د  /رافت هنداوى
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المسئول عن

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :اصو الترب الرياض
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

عو ال فس التربوى الرياضى ()8434

 -2التخصص

رياض مدرس

 -3الفرقة  /المستوى

الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

( )2نظري  )-( +عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

فق لوائح ال امع

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

□ متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

قرار القس
√ غ ر متوافر

1

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

165

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

165

 -نتيجة االمتحان

ناجح

عدد 158
عدد 7

راسب

% 95.75
% 4.24

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـا  % 55.76ممتاز  %16.97جيد جداللتقديرات الحاصلين عليها

 %14.55جيد

ضعيف % .61

 -2تدريس المقرر :
224

 %8.48مقبول

ضعيف جدا %3.64

 -الموضوعات التي تم تدريسها

 .1مفهوم التعو الحر ي

 .2المراحل ال فس لوتعو الحر ي
 .3ال ضج التعو الحر ي

 .4التغذي المرتدة التعو الحر ي
 .5الدافع

التعو الحر ي

 .6االستعداد التعو الحر ي
 .7االدراك التعو الحر ي
 .8التذ ر التعو الحر ي

 .9التفك ر التعو الحر ي

 10الذ اءات المتعددة التعو الحر ي
 .11نظريات التعو بالمحا ل الخطأ
 .12نظريات التعو باالستبصار

 .13نظريات التعو الشرطى الك س ى .
 % -ما تم تدريسه من المحتوى

%100

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

بمحتوى المقرر

 -مدى تغطية االمتحان

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

<60

84 - 60

>√ 85

<60

84 - 60

>√ 85

تدريب عموي

√ محاضرات نظري

√ أنشط فصو

دراس حال
األعما الفصو ( تذ ر) :

رق دراس عل الذ اءات المتعددة التعو الحر ي

 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( √ )
225

شفوي ( √ )

أعما فصو ( √ )

عموي ( ) -

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

√متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
اليوجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ت ار ح ن ننت نت ن ن ن التق ن ننوي بن ن ن ل  %72.68إل ن ننى %75.02

 -6مقترحات تحسين المقرر

 -1تحديث توص ف المقرر

بالموافق عوى عبارات التق

 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم
 -3عمل محاضرات تعويض لوط ب الرياض ل
 -7مالحظات المراجعين الخارجيين

اليوجد

( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات ال يوجد
التطوير في العام السابق

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

 -1تعديل توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم
 -3عمل محاضرات تعويض لوط ب الرياض ل
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 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
 -1تعديل توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق ن لومنادة

العوم

 -3عمن ن ننل محاض ن ن نرات تعويض ن ن ن

لوط ب الرياض ل

توصيف
التطوير

س ت مل ل

أستاذ المقرر
تعديل الئحى

مل ل

ل

توقيت التطوير

ل

أستاذ

التنفيذ

2019/2018

استاذ المقرر

2019/2018

ل الكو

الم اهج

س ت مل

المسئول عن

2019/2018

لشاوت الط ب
استاذ المقرر

المقرر

منسق المقرر أ.د  /مجدى حسن يوسف
رئيس مجلس القسم العلمي
أ.م.د  /وليد سليمان إسماعيل الصعيدى
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نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :الرياض المدرس
أ  -معلومات أساسية

الكود( ) 1435

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

الترب الكشف

 -2التخصص

رياض مدرس

 -3الفرقة  /المستوى

الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(ساعت ل ) نظري ( +

) عموي

نننن

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات ترش ح اعتماد القس
 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

□ غ ر متوافر

□ متوافر

ث ث مل اعضاء ه ا التدريس بالقس

 -7عدد القائمين بالتدريس

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

165

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

165

 -نتيجة االمتحان

ناجح

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

عدد

عدد

راسب
ممتاز
% 17.58

 -2تدريس المقرر :
228

%95.75

158

%4.24

7

جيد جدا
28.48

%

جيد
27.27

%

مقبول
%22.42

 الموضوعات التي تم تدريسها % -لما تم تدريسه من المحتوى األساسي

جميع الموضوعات ما عدا الفصل الثامن تم تكليف الطالب بعمل نظام
بحثي ومناقشات الموضوعات في قاعة المحاضرات
اكثر من % 90

للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى

<60

84 - 60

>85

 -مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر

<60

84 - 60

>85

المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

محاضرات نظرية

أنشطة فصلية

األعمال الفصلية ( تذكر) :
تحضيرات لموضوعات منهجية ومناقشتها في نظام حواري
 -بريقة تقويم الطــالب

شفوي ( * )
نظري ( * )
أعمال فصلية( * ) ( امتحان أعمال سنة )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

□√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة □√ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

ليس هناك قيود

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ت ار حت نسب الموافق عوى جم ع العبارات ما ب ل % 72 – 69

 -6مقترحات تحسين المقرر

 -1التطبيق العملي لمهارات الكشافة
 -2إمتحان تطبيقي للمقرر الدراسي

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين

ال يوجد

( إن وجدت )

 -8ما تم تنفيذه مـن مقترحـات التطـوير فـي ال يوجد
العام السابق

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات

ال يوجد

(ما هي واألسباب)
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 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
توصيف التطوير

مجاالت التطوير

سيتم من خالل
أستاذ المقرر
سيتم من خالل
أستاذ المقرر

 -1تعديل توصيف المقرر
 -2عمل محاضرات تعويضية للطالب
الرياضيين

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

2019/2018

استاذ المقرر

2019/2018

استاذ المقرر

منسق المقرر  :أ  .د  /زكية ابراهيم كامل
رئيس مجلس القسم العلمي  :أ  .د  /هبة عبد العظيم امبابي
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نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :الرياض المدرس
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

طرق تدريس االلعاب الجماعية ( ) 1436

 -2التخصص

تدريس

 -3الفرقة  /المستوى

الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

( 1

) نظري  ) 4 ( +عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات ترشيح واعتماد القسم

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان
 -7عدد القائمين بالتدريس

□ غ ر متوافر

□ متوافر

لمس مل اعضاء ه ا التدريس بالقس

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

165

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

165

 -نتيجة االمتحان

ناجح

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

عدد 159
عدد

راسب
ممتاز

3

3.63

جيد جدا

جيد

% 15.76 %13.33

 -2تدريس المقرر :
231

96.36

%

%

مقبول

% 29.09%38.18

 -الموضوعات التي تم تدريسها

.ت تدريس جم ع موضوعات المقرر

 % -لما تم تدريسه من المحتوى

% 100

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

بمحتوى المقرر

 -مدى تغطية االمتحان

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

<60

84 - 60

>85

<60

84 - 60

>85

تدريب عموي

محاضرات نظري

أنشط فصو

األعما الفصو ( تذ ر) :

امتحات اعما س نظرى عموى

 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( * )

أعما فصو ( * )

شفوي ( * )

عموي ( * )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

□ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
ال يوجد ق ود

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

جاءت نت

 -6مقترحات تحسين المقرر

ال يوجد

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين ال يوجد
( إن وجدت )

232

الموافق عوى العبارات ب سب % 71

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات ال يوجد
التطوير في العام السابق

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

ال يوجد

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
توصيف

مجاالت التطوير
 -1تعديل توصيف المقرر
 -2عمل محاضرات تعويضية
للطالب الرياضيين
منسق المقرر

توقيت التطوير

التطوير

سيتم من خالل
أستاذ المقرر
سيتم من خالل
أستاذ المقرر

المسئول عن
التنفيذ

2019/2018

استاذ المقرر

2019/2018

استاذ المقرر

أ.د  /فابمة عوض صابر
رئيس مجلس القسم العلمي
أ  .د  /هبة عبد العظيم امبابي
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نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :الرياض المدرس
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

طرق تدريس التمري ات

 -2التخصص

رياض مدرس

 -3الفرقة  /المستوى

الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

( 4ساعات ) نظري (  ) 3 ( + ) 1عموي

( ) 1437

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات ترش ح اعتماد القس
 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

□ غ ر متوافر

□ متوافر

أربع مل أعضاء ه ا التدريس بالقس

 -7عدد القائمين بالتدريس

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

165

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

165

 -نتيجة االمتحان

ناجح

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

عدد

عدد

راسب
ممتاز
% 17.58

 -2تدريس المقرر :
234

%96.96

160

%3.03

5

جيد جدا
30.91

%

جيد
26.06

%

مقبول
%22.42

 -الموضوعات التي تم تدريسها

جميع الموضوعات

 % -لما تم تدريسه من المحتوى

اكثر من % 90

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

بمحتوى المقرر

 -مدى تغطية االمتحان

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

<60

84 - 60

>85

<60

84 - 60

>85

محاضرات نظرية

أنشطة فصلية محاضرات عملية

األعمال الفصلية ( تذكر) :
تحضيرات لموضوعات منهجية ومناقشتها في نظام حواري

تطب قات عمو لو زء التطب قي بالمقرر
 -بريقة تقويم الطــالب

شفوي ( * )
نظري ( * )
أعمال فصلية( * ) ( امتحان أعمال سنة )
عموي ( * )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

□√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة □√ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر
 -6مقترحات تحسين المقرر

ليس هناك قيود

جاءت الموافق عوى جم ع العبارات ب سب % 68
ال يوجد

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين ال يوجد

( إن وجدت )

235

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات ال يوجد

التطوير في العام السابق

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات

ال يوجد

(ما هي واألسباب)

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
تطبيق لمحتويات حديثة في مجال
تعليم التمرينات

توصيف
التطوير

سيتم من خالل
أستاذ المقرر

توقيت التطوير
2019/2018

المسئول عن
التنفيذ

استاذ المقرر

منسق المقرر  :أ  .د  /نادية الحامولي
رئيس مجلس القسم العلمي  :أ  .د  /هبة عبد العظيم امبابي
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نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :الرياض المدرس
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

طرق تدريس الم ازالت ( ) 1438

 -2التخصص

الرياض المدرس

 -3الفرقة  /المستوى

الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

) نظري 3 ( +

1

الت ار م وس القس

تشمل القائم ل بالتدريس

أعضاء آلريل مرتبط ل بالتخصص
□ متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان
 -7عدد القائمين بالتدريس

) عموي

□ غ ر متوافر

2

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :

 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

165

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

165

 -نتيجة االمتحان

ناجح 159

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

راسب 6
ممتاز

عدد

عدد

جيد جدا

%12.12

 -2تدريس المقرر :
237

%19.39

96.36
% 3.63
جيد

%

مقبول

%38.18

%26.67

 -الموضوعات التي تم تدريسها

مقدم فى طرق تدريس الم ازالت
أسس التدريس الفعا لوم ازالت
المبادىء األساس فى تعو مهارات الم ازالت
المبادىء األساس فى تعو مهارات الم ازالت
د ر المعو لتحق ق فاعو التدريس -
د ر المعو لتحق ق فاعو التدريس -
األد ات األجهزة المستخدم فى تعو الم ازالت
 نماذج لتعو بعض المهارات لوم ازالت فى درس الترب الرياضبإستخدام الوسائط التعو م
 نماذج لتعو بعض المهارات لوم ازالت فى درس الترب الرياضبإستخدام الوسائط التعو م
 -نماذج لتعو بعض المهارات لوم ازالت فى درس الترب الرياض

بإستخدام الوسائط التعو م

 نماذج لتعو بعض المهارات لوم ازالت فى درس الترب الرياضبإستخدام الوسائط عو م
 -األلطاء الشائع

طرق اص حها فى المهارات الحر

 -تطب ق طرق أسال ب التدريس لومهارات فى الم ازالت

 تطب ق طرق أسال ب التدريس لومهارات فى الم ازالت % -لما تم تدريسه من المحتوى األساسي

%100

للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى

<60

84 - 60

>√ 85

 -مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر

<60

84 - 60

>√ 85

المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

√ محاضرات نظري
دراس حال

√ تدريب عموي
√أنشط فصو

األعما الفصو ( تذ ر) :
تحض رات ألسال ب التدريب التعا نى التبادلى األمر
تحض ر درس م ازالت امل
 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( √ )
238

شفوي ( √ )

لوم ازالت

عموي ( √ )

أعما فصو ( √ )
 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :

أدوات بديلة من صنع الطالب

 -المراجـع العلميـة

□√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة □ √متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة □√ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

توف ر صاالت الم ازالت لوتدريب العموى

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر
 -6مقترحات تحسين المقرر
 -7مالحظات المراجعين الخارجيين

ت ار حت نسب الموافق عوى العبارات ما ب ل % 74 – 72
-1محاضرات باستخدام التك ولوج ا تفع ل التع االلكتر نى المدمج مل
ل

معمل الوسائط بالكو .

ال يوجد

( إن وجدت )

 -8ما تم تنفيذه مـن مقترحـات التطـوير فـي ال يوجد
العام السابق

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات

ال يوجد

(ما هي واألسباب)

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

تطبيق لمحتويات حديثة في مجال
تعليم المنازالت والرياضات الفردية
منسق المقرر  :أ  .م  .د  /اسالم الشاعر

توصيف التطوير

سيتم من خالل
أستاذ المقرر

توقيت التطوير

2019/2018

المسئول عن التنفيذ

استاذ المقرر

رئيس مجلس القسم العلمي  :أ  .د  /هبة عبد العظيم امبابي
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نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :الرياض المدرس
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

تربيه عمليه خارجيه ( ) 1409

 -2التخصص

الرياض المدرس

 -3الفرقة  /المستوى

الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

) نظري  ) 4 ( +عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات ترش ح اعتماد القس
□ متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

■ غ ر متوافر

ث ث مل اعضاء ه ا التدريس بالقس

 -7عدد القائمين بالتدريس

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

165

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

165

 -نتيجة االمتحان

ناجح

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

159

راسب

6

ممتاز
% 23.03

 -2تدريس المقرر :

240

عدد

عدد

جيد جدا
%50.91

% 96.36
% 36.63

جيد
%17.58

مقبول
%4.85

 -الموضوعات التي تم تدريسها

جميع الموضوعات

 % -لما تم تدريسه من المحتوى

 % 90مل المقرر

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

بمحتوى المقرر

 -مدى تغطية االمتحان

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

<60

84 - 60

√>85

<60

84 - 60

√>85

تدريب عموي

√محاضرات نظري

√أنشط فصو

دراس حال
األعما الفصو ( تذ ر) :

تحضيرات لموضوعات منهجية ومناقشتها في نظام حواري

 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( )

أعما فصو ( √ )

شفوي ( √ )

عموي ( √ )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

■ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة ■متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة ■ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

ليس هناك قيود

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

جاءت الموافق عوى العبارات ب سب % 73 – 71

 -6مقترحات تحسين المقرر

ال يوجد

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين ال يوجد
( إن وجدت )

241

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات ال يوجد
التطوير في العام السابق

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

ال يوجد

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
توصيف

مجاالت التطوير
تطوير المقررات الدراس

التطوير

ل

مل أساتذة

توقيت التطوير
2019 / 2018

المسئول عن
التنفيذ

القس

القس
ل

زيادة عدد الساعات

مش و مل

2019 / 2018

ل الكو

ل الكو

منسق المقرر

أ.د ناديه الحامولى
رئيس مجلس القسم العلمي
أ د  /هبه عبد العظيم امبابى

242

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :الرياض المدرس
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

األصول التربوية للتربية الرياضية ( ) 1440

 -2التخصص

الرياض المدرس

 -3الفرقة  /المستوى

الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

 ) 2نظري ( +

) عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات ترش ح اعتماد القس
□ متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

■ غ ر متوافر

ث ث مل اعضاء ه ا التدريس بالقس

 -7عدد القائمين بالتدريس

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

165

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

165

 -نتيجة االمتحان

ناجح

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

156

راسب

9

عدد

عدد

ممتاز

جيد جدا

%26.06

%33.33

 -2تدريس المقرر :

243

%94.54
%5.45

جيد
%24.24

مقبول
%10.91

 -الموضوعات التي تم تدريسها

جميع الموضوعات

 % -لما تم تدريسه من المحتوى

 % 90مل المقرر

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

بمحتوى المقرر

 -مدى تغطية االمتحان

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

<60

84 - 60

√>85

<60

84 - 60

√>85

تدريب عموي

√محاضرات نظري

√أنشط فصو

دراس حال
األعما الفصو ( تذ ر) :

تحضيرات لموضوعات منهجية ومناقشتها في نظام حواري

 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( √ )

أعما فصو ( √ )

شفوي ( √ )
عموي ( )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

■ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة ■متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة ■ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر
 -6مقترحات تحسين المقرر

ليس هناك قيود

جاءت نسب الموافق عوى جم ع العبارات % 72
ال يوجد

244

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين ال يوجد
( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات ال يوجد
التطوير في العام السابق

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

ال يوجد

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
توصيف

مجاالت التطوير
تطوير المقررات الدراس

التطوير

ل

مل أساتذة

توقيت التطوير
2019 / 2018

المسئول عن
التنفيذ

القس

القس
زيادة عدد الساعات

منسق المقرر

ل

مش و مل

ل الكو

2019 / 2018

أ.د نوال شلتوت
رئيس مجلس القسم العلمي
أ د  /هبه عبد العظيم امبابى

245

ل الكو

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :الرياض المدرس
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

التربيه الحركيه ( ) 1441

 -2التخصص

الرياض المدرس

 -3الفرقة  /المستوى

الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

 ) 2نظري ( +

) عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات ترش ح اعتماد القس
□ متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

■ غ ر متوافر

ث ث مل اعضاء ه ا التدريس بالقس

 -7عدد القائمين بالتدريس

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

165

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

165

 -نتيجة االمتحان

ناجح

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

156

راسب

9

عدد

عدد

ممتاز

جيد جدا

%22.42

%22.42

 -2تدريس المقرر :

246

%94.54
%5.45

جيد
%21.82

مقبول
%56.36

 -الموضوعات التي تم تدريسها

جميع الموضوعات

 % -لما تم تدريسه من المحتوى

 % 90مل المقرر

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

بمحتوى المقرر

 -مدى تغطية االمتحان

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

<60

84 - 60

√>85

<60

84 - 60

√>85

تدريب عموي

√محاضرات نظري

√أنشط فصو

دراس حال
األعما الفصو ( تذ ر) :

تحضيرات لموضوعات منهجية ومناقشتها في نظام حواري

 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( √ )

أعما فصو ( √ )

شفوي ( √ )
عموي ( )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

■ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة ■متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة ■ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

ليس هناك قيود

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ت ار حت نسب الموافق عوى جم ع العبارات ما ب ل – 72

 -6مقترحات تحسين المقرر

ال يوجد

% 75

247

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين ال يوجد
( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات ال يوجد
التطوير في العام السابق

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

ال يوجد

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
توصيف

مجاالت التطوير

التطوير

ل

تطوير المقررات الدراس

مل أساتذة

توقيت التطوير
2019 / 2018

المسئول عن
التنفيذ

القس

القس
ل

زيادة عدد الساعات

مش و مل

2019 / 2018

ل الكو

منسق المقرر

أ.د فابمه عوض صابر
رئيس مجلس القسم العلمي
أ د  /هبه عبد العظيم امبابى
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ل الكو

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :العووم الح وي الصح الرياض .
أ  -معلومات أساسية

ترب القوام ( ) 9442

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

رياض مدرس

 -2التخصص
 -3الفرقة  /المستوى
 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

الفرق الرابع
(

2

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

) نظري ( +

مل دالل القس

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

✓

ممتحل لارجي

متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

) عموي

□ غ ر متوافر
3

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

165

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

165

 نتيجة االمتحان النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

 155ناجح

 10راسب

ممتاز % 18.79
جيد %26.67

 -2تدريس المقرر :

249

% 93.93

% 6.06

جيد جدا % 24.24

مقبول % 24.24

 -الموضوعات التي تم تدريسها

تعريف القوام -مبادئ القوام -العض ت العامو عوي ضبط
القوام -صفات القوام ال د -اسباب االنحرافات القوام -

تعريف التشوه القوامي – تشوهات الطرف العووي -تشوهات
الطرف السفوي – التغ رات المصاحب لكل تشوه .التمري ات
الع ج

  %لما تم تدريسه من المحتوىاألساسي للمقرر

التدل ك الرياضي

ت تدريس  %100مل المحتوي العومي لومقرر طبقا لعدد
االساب ع الدراس

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

>85

بمحتوى المقرر

 -مدى تغطية االمتحان

>85

لموضوعات المقرر

✓محاضرات نظري

 -أساليب التعليم والتعلم

✓

أنشط فصو

األعما الفصو ( تذ ر) :

➢ رق دراس في أحد الموضوعات الدراس
➢ امتحات نظري

 -بريقة تقويم الطــالب

نظري (

✓

)

أعما فصو (

✓

)

شفوي (

✓

)

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

✓

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

✓

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

✓

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
اليوجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
250

ممتاز

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

التدريب عوي أجهزة فحص القوام

 -6مقترحات تحسين المقرر

الق اس العموي لمعامل فوطح القدم ل از ي و
المرتبط بتشوهات الر ب
اليوجد

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين
( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات

ت تدريب الط ب عوي جهاز الخ ط الثقل لوكشف عل

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات

اليوجد

التطوير في العام السابق

تشوهات العمود الفقري لاص االنح اء ال انبي

(ما هي واألسباب)

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
توصيف

مجاالت التطوير

التطوير

توقيت التطوير

المسئول عن
التنفيذ

التطوير في المقرر العومي

الكتاب

العام القادم

م سق المقرر

التدريب عوي أستخدام أجهزة

تك ولوج ا

العام القادم

عم د الكو

فحص القوام مثل برم
القوام.

الم ه ي

تو فوت

منسق المقرر:أ.د /صفاء صفاء الدين الخربوبلي
رئيس مجلس القسم العلمي
أ.د /وائل محمد عمر

251

نموذج رقم ( )16
تقرير مقرر دراسى

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :أصو الترب الرياض
أ ـ معلومات أساسية :
1ـ اسم المقرر ورقم الكود

النمو والتطور الحركى ) 8443 ( :

2ـ التخصص

رياضة مدرسية

3ـ الفرقة  /المستوى

الرابعة

4ـ عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(  ) 2نظرى  ( +ـــ ) عملى

5ـ النظام المتبع إلختيار لجنة
االمتحانات

اللوائح المنظمة لمجلس القسم والكلية
 غير متوافر

6ـ نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

 متوافر

7ـ عدد القائمين بالتدريس

(  ) 2عضو هيئة تدريس  :أ.د  /طارق يس.

أ.د  /طارق جمال

ب ــ معلومات متخصصة :
1ــ االحصائيات :
ــ عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

165

ــ عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

165

ــ نتيجة اإلمتحان

ناجــح  :عدد :

151

راسب  :عدد 14 :
ــ النسبة المئوية للناجحين طبقا

ممتاز :

% 15.76

للتقديرات الحاصلين عليها

مقبول :

%38.79

2ـ تدريس المقرر:
252

بنسبة :
بنسبة :
جيد جدا %16.97 :

%91.51
%8.48
جيد :

% 20

ــ الموضوعات التى تم تدريسها

1ـ المفاهيم العلمية االساسية للنمو والتطور الحركى.
2ـ أهمية دراسة النمو والتطور الحركى للمربى الرياضى.
3ـ طرق البحث المناسبة للنمو والتطور الحركى.
4ـ خصائص النمو والتطور الحركى لمرحلة المراهقة.
5ـ المبادئ والقوانين العامة للنمو والتطور الحركى.
6ـ خصائص النمو والتطور الحركى لمرحلة الشباب.
 7ـ مفهوم الشيخوخة والمقاييس التربوية للشيخوخة.
8ـ خصائص تدهور التطور الحركى لمرحلة الشيخوخة.
 9ـ الدور التربوى والمجتمعى نحو الشيخوخة.

ــ  %لما تم تدريسه من المحتوى
األساسى للمقرر

% 100

ــ مدى الزام القائمين بالتدريس
بمحتوى المقرر

< 60

 60ــ 84

>  85

ــ مدى تغطية اإلمتحان لموضوعات
المقرر

< 60

 60ــ 84

>  85

ــ أسليب التعليم والتعلم

ــ محاضرات نظرية 

ــ تدريب عملــى 



ــ أنشطة فصلية 

ــ دراسة حالـة

األعمال الفصلية ( تذكر ) :
ــ تقديم أوراق دراسية وأنشطة بحثية عن موضوعات المقرر من المراجع
العلمية المتخصصة وشبكة االنترنت
ــ طريقة تقويم الطالب



ــ شفوى 

ــ أعمال فصلية 

ــ عملى 

ــ نظرى

3ــ اإلمكانات المتاحة للتدريس :
ــ المراجع العلمية

 متوافرة

 متوافرة بدرجة محدودة

غير متوافر

ــ الوسائل المعينة

 متوافرة

 متوافرة بدرجة محدودة

غير متوافر

ــ المستلزمات والخامات

 متوافرة

 متوافرة بدرجة محدودة

غير متوافر

4ــ قيود إدارية وتنظيمية :

ــ ال توجد
253

5ــ نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ــ جاءت استجابة الطالب ايجابية على جميع العبارات بنسبة تراوحت بين
 % 72إلى %73

6ـ مقترحات تحسين المقرر

 1ـ توفير وصيانة الوسائل التعليمية الحديثة .Data Show

7ـ مالحظات المراجعين الخارجين
( ان وجدت )

1ـ اليوجد.

 8ـ ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير
فى العام السابق

 1ـ استخدام الوسائل التعليمية الحديثة .Data Show

 9ـ ما لم يتم تنفيذه من مقترحات
( ما هى األسباب )

1ـ اليوجد.

10ـ خطة تطوير المقرر للعام القادم :
ــ مجاالت التطوير
ــ مجال عملى
ــ مجال ادارى

ــ مجال تعليمى وتطبيقى

توصيف التطوير

توقيت التطوير

المسؤول عن التنفيذ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــ تزويد المكتبة ببعض

العام الدراسى

إدارة الكلية

المراجع العلمية الحديثة

2019ــ2020م

( قسم المكتبة )

ــ تطوير المحتوى

العام الدراسى

عضو هيئة التدريس

العلمى للمقرر الدراسى

2019ــ2020م

القائم بتدريس المقرر

اسم منسق المقرر  :أ.د /طارق يس عبد الصمد يونس.
رئيس مجلس القسم  :أ.م.د  /وليد سليمان اسماعيل .
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نموذج رقم ()16
تقرير مقرر دراسي
جامـعة /أكاديمية  :االسكندرية
كليـة  /معهد  :التربية الرياضية بنين
قسم  :الرياضة المدرسية
أ  -معلومات أساسية
 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

طرق تدريس الجمباز ( ) 1444

 -2التخصص
 -3الفرقة  /المستوى
 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

عام
الرابعة
( ساعة) نظري ( +ثالثة ساعات ) عملي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

ترشيح واعتماد القسم

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

□ غير متوافر
□ متوافر
ثالثة من أعضاء هيئة التدريس بالقسم

 -7عدد القائمين بالتدريس
ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

 165طالب

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

 165طالب

 -نتيجة االمتحان

ناجح
راسب

عدد 155
عدد 10

 النسبببببة المئويببببة  %للنبببباجحين طبقبببباللتقديرات الحاصلين عليها

ممتاز

جيد جدا

%7.88

%7.88

 -2تدريس المقرر :

255

%93.93
%6.06
جيد
%21.82

مقبول
%56.36

 -الموضوعات التي تم تدريسها

  %لما تم تدريسه من المحتوىاألساسي للمقرر
 مدى التزام القائمين بالتدريسبمحتوى المقرر
 مدى تغطية االمتحان لموضوعاتالمقرر
 -أساليب التعليم والتعلم

جميع الموضوعات ما عدا الفصل الخامس تم تكليف الطالب
بعمل نظام بحثي ومناقشات الموضوعات في قاعة
المحاضرات
اكثر من % 80
<60

84 - 60

>85

<60

84 - 60

>85

محاضرات عملية محاضرات نظرية

أنشطة فصلية

األعمال الفصلية ( تذكر) :
تحضيرات لموضوعات منهجية ومناقشتها في نظام حواري
 -طريقة تقويم الطــالب

عملي ( * )
شفوي ( * )
نظري ( * )
أعمال فصلية ( * ) ( امتحان أعمال سنة عملي وشفوي )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

□ متوافرة □ متوافرة بدرجة محدودة □ غير متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة □ متوافرة بدرجة محدودة □ غير متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة □ متوافرة بدرجة محدودة □ غير متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ليس هناك قيود
تراوحت نسبة الموافقة على العبارات ما بين % 77 – 75

 -6مقترحات تحسين المقرر

ال يوجد

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين
( إن وجدت )

ال يوجد

 -8ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير ال يوجد
في العام السابق
 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات
(ما هي واألسباب)

ال يوجد
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 - 10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

ــ مجال ادارى

ــ مجال تعليمى وتطبيقى

توصيف التطوير
ــ تزويد
المكتبة ببعض
المراجع العلمية
الحديثة
ــ تطوير
المحتوى العلمى
للمقرر الدراسى

توقيت التطوير

المسئول عن
التنفيذ

العام الدراسى

إدارة الكلية

2019ــ2020م
العام الدراسى
2019ــ2020م

( قسم المكتبة )
عضو هيئة
التدريس القائم
بتدريس المقرر

منسق المقرر  :أ  .د  /محسن حمص
رئيس مجلس القسم العلمي  :أ  .د  /هبه عبد العظيم امبابي
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نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :الرياض المدرس
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

طرق تدريس مسابقات الم دات المضمار ()1445

 -2التخصص

رياض مدرس

 -3الفرقة  /المستوى

الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(  ) 1نظري  ) 3 ( +عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات ترش ح اعتماد القس
 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

□ متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

()2

□ غ ر متوافر

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

165

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

165

 -نتيجة االمتحان

ناجح

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

عدد 155
عدد 10

راسب
ممتاز

جيد جدا

%23.64 %13.94

 -2تدريس المقرر :
258

%93.93

%6.06

جيد

مقبول

%21.82 %34.55

 الموضوعات التي تم تدريسها  %لما تم تدريسه من المحتوىاألساسي للمقرر

ت تدريس جم ع موضوعات المقرر
%100

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

بمحتوى المقرر

 -مدى تغطية االمتحان

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

<60

84 - 60

>85

<60

84 - 60

>85

تدريب عموي

محاضرات نظري

أنشط فصو
األعما الفصو ( تذ ر) :

امتحات اعما س ه نظرى عموى

 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( √ )

أعما فصو ( √ )

شفوي ( √ )

عموي ( √ )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة √ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
ال يوجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ت ار حت نسب الموافق عوى جم ع العبارات ما ب ل – 73

 -6مقترحات تحسين المقرر

ال يوجد

% 75
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 -7مالحظات المراجعين الخارجيين ال يوجد
( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات ال يوجد
التطوير في العام السابق

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات

ال يوجد

(ما هي واألسباب)

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
أد ات أجهزه

توصيف
التطوير

استخدامها فى

ال زء العموى

توقيت التطوير
2019 / 2018

المسئول عن
التنفيذ

ا.د  /عاد

عبدالحافظ

منسق المقرر  :أ  .د  /عادل عبد الحافظ
رئيس مجلس القسم العلمي  :أ  .د  /هبة عبد العظيم امبابي
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نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :الرياض المدرس
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

طرق تدريس الرياضات المائ

 -2التخصص

رياض مدرس

 -3الفرقة  /المستوى

الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

( 4ساعات ) نظري (  ) 3 ( + ) 1عموي

( ) 1446

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات ترش ح اعتماد القس
 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

□ غ ر متوافر

□ متوافر

ث ث مل اعضاء ه ا التدريس بالقس

 -7عدد القائمين بالتدريس

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

165

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

165

 -نتيجة االمتحان

ناجح

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

عدد

عدد

راسب
ممتاز
% 9.09

 -2تدريس المقرر :
261

%94.54

156

% 5.45

9

جيد جدا
41.21

%

جيد
28.48

%

مقبول
%15.76

 -الموضوعات التي تم تدريسها

جميع الموضوعات

 % -لما تم تدريسه من المحتوى

اكثر من % 90

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

بمحتوى المقرر

 -مدى تغطية االمتحان

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

<60

84 - 60

>85

<60

84 - 60

>85

محاضرات نظرية

أنشطة فصلية محاضرات عملية

األعمال الفصلية ( تذكر) :
تحضيرات لموضوعات منهجية ومناقشتها في نظام حواري

تطب قات عمو لو زء التطب قي بالمقرر
 -بريقة تقويم الطــالب

شفوي ( * )
نظري ( * )
أعمال فصلية( * ) ( امتحان أعمال سنة )
عموي ( * )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

□√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة □√ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

هناك قيود في توفير جدول دراسي مناسب مع عدد وحجم
الطالب في المحاضرات العملية داخل حمام السباحه

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ت ار حت نسب الموافق عوى جم ع العبارات ما ب ل – 75

 -6مقترحات تحسين المقرر

ال يوجد

% 77
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 -7مالحظات المراجعين الخارجيين ال يوجد

( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات ال يوجد

التطوير في العام السابق

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات

ال يوجد

(ما هي واألسباب)

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
تطبيق لمحتويات حديثة في مجال
تعليم الرياضات المائية

توصيف
التطوير

استخدامها في

الم ا العموي

توقيت التطوير
2019 / 2018

المسئول عن
التنفيذ

أستاذ المقرر

منسق المقرر  :أ  .د  /مراد محمد نجله
رئيس مجلس القسم العلمي  :أ  .د  /هبه عبد العظيم امبابي
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نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  : /الترب الرياض ب ل

قسم  :االدارة الرياض
أ  -معلومات أساسية

التر يح

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

طرق ادارة الم افسات ( ) 7447

 -2التخصص

رياض

 -3الفرقة  /المستوى

الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

مدرس
 ) 1نظري ( +

4

) عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات تبعا لوتخصص
 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان
 -7عدد القائمين بالتدريس

□ غ ر متوافر
1

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

165

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

165

 -نتيجة االمتحان

ناجح

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

 158عدد

راسب

95

 7عدد

ممتاز %20

5
جيد جدا

 %26مقبول %25

 -2تدريس المقرر :

264

%
%24

%
جيد

 -الموضوعات التي تم تدريسها مقدم في اإلدارة الرياض

تطب قات التخط ط الت ظ

المدرس

التوج ه الرقاب فى الرياض

طرق إدارة الم افسات الرياض

طريق لر ج المغووب مل مرة

طريق لر ج المغووب مل مرت ل
طريق الترض

طريق الد ري مل د ر احد
طريق الد ري مل د ريل

المم زات الع وب الخاص العام لكل طريق عوي حدة

الو

م هما

الم ظم العو ا الو ات الفرع الم بثق م ها د ر ل

إحتساب عدد المباريات في ل طريق

لوائح الت افس الخاص ب ل طريق

تطب قات عمو إلحدي الم افسات الرياض
 % -لما تم تدريسه من

المحتوى األساسي للمقرر
 -مدى التزام القائمين

بالتدريس بمحتوى المقرر

%15
>85

 -مدى تغطية االمتحان

>85

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

أنشط فصو

محاضرات نظري
األعما الفصو ( تذ ر) :
التبارت رق

 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( √)
265

شفوي

شفوي ( √ )

عموي ( √ )

أعما فصو ( √ )
 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس
 -المراجـع العلميـة

□√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة □√ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
ال يوجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر
 -6مقترحات تحسين المقرر

ب سب

مل  70الى % 80

-1تطوير المقررات الدراس
 -2زيادة عدد الساعات
-3تحويل المقرر عوى ساعات معتمدة

 -7مالحظات المراجعين
الخارجيين( إن وجدت )

ال يوجد

 -8مـا تـم تنفيـذه مـن مقترحــات تطوير المقررات الدراس
التطوير في العام السابق

 -9مـــــا لـــــم يـــــتم تنفيـــــذه مـــــن ال يوجد
مقترحات (ما هي واألسباب)
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 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
توصيف التطوير

مجاالت التطوير
 -1تعديل توص ف المقرر

س ت مل ل

 -2إض ن نناف س ن نناعات تطب ق ن ن ن

تعديل الئحى مل

لومادة العوم

أستاذ المقرر

ل

 -3عمل محاضرات تعويضن

ل

الم اهج

س ت مل ل

أستاذ المقرر

لوط ب الرياض ل

منسق المقرر  :أ  .د  /سمير عبد الحميد

توقيت التطوير

المسئول عن
التنفيذ

2019/2018

استاذ المقرر

2019/2018

ل الكو

2019/2018

استاذ المقرر

لشاوت الط ب

رئيس مجلس القسم العلمي  :أ  .م  .د  /رأفت هنداوي
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نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :الرياض المدرس
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

تربيه عمليه خارجيه ( ) 1409

 -2التخصص

الرياض المدرس

 -3الفرقة  /المستوى

الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

) نظري  ) 4 ( +عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات ترش ح اعتماد القس
□ متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

■ غ ر متوافر

ث ث مل اعضاء ه ا التدريس بالقس

 -7عدد القائمين بالتدريس

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

165

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

165

 -نتيجة االمتحان

ناجح

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

159

راسب

6

ممتاز
% 23.03

 -2تدريس المقرر :

268

عدد

عدد

جيد جدا
%50.91

% 96.36
% 36.63

جيد
%17.58

مقبول
%4.85

 -الموضوعات التي تم تدريسها

جميع الموضوعات

 % -لما تم تدريسه من المحتوى

 % 90مل المقرر

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

بمحتوى المقرر

 -مدى تغطية االمتحان

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

<60

84 - 60

√>85

<60

84 - 60

√>85

√ تدريب عموي

محاضرات نظري

√أنشط فصو

دراس حال
األعما الفصو ( تذ ر) :

تحضيرات لموضوعات منهجية ومناقشتها في نظام حواري

 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( )

أعما فصو ( √ )

شفوي ( √ )

عموي ( √ )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

■ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة ■متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة ■ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

ليس هناك قيود

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

جاءت الموافق عوى العبارات ب سب % 73 – 71

 -6مقترحات تحسين المقرر

ال يوجد

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين ال يوجد
( إن وجدت )

269

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات ال يوجد
التطوير في العام السابق

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات

ال يوجد

(ما هي واألسباب)

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
إضاف ساعات تطب ق لومقرر

منسق المقرر

توصيف
التطوير

تعديل الئحي

لوم اهج

توقيت التطوير

المسئول عن

2019 / 2018

التنفيذ
ل الكو

أ.د ناديه الحامولى
رئيس مجلس القسم العلمي
أ د  /هبه عبد العظيم امبابى
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نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :اصو الترب الرياض
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

م ان ا ح وي 8401

 -2التخصص

تدريب

 -3الفرقة  /المستوى

الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

( )2نظري  )-( +عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

فق لوائح ال امع

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

□ متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

قرار القس
√ غ ر متوافر

2

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

145

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

145

 -نتيجة االمتحان

ناجح

عدد 142
عدد 3

راسب

% 97.93
% 2.07

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـا  % 13.10ممتاز  %16.55جيد جداللتقديرات الحاصلين عليها

 %44.14جيد
ضعيف %0

 -2تدريس المقرر :
271

 %44.14مقبول

ضعيف جدا %2.07

 -الموضوعات التي تم تدريسها

 .1مراجعن ن ن عون ن ن الب وم ان ن ننك اقس ن ننامه اجبات ن ننه ف ن ننى
الم ا الرياضى

 .2تع ل الع و لحر ال س
فى لط مستق

ص ته الب و مات

 .3ك مات ا الحر ات الز اي

 .4تع ن ن ن ل الس ن ننرع ال از ي ن ن ن لحر ن ن ن ال سن ن ن

صن ن ن ت

 .5تع ن ن ن ل الع و ن ن ن ال از ي ن ن ن لحر ن ن ن ال س ن ن ن

صننن ت

الب و مات
الب و مات

 .6ع ق ن ن ن ن

مات ن ن ن ننا الحر ن ن ن ننات الخط ن ن ن ن ب مات ن ن ن ننا

الحر ات ال از ي

 .7من نندلل عو ن ن الك ات ن ننا ( تع ن ن ل مر ن ننز ثقن ننل ال س ن ن
بالطريق التحو و )

 .8ك ف ن حسنناب القننوم المبذ لن مننل ال سن أث نناء األداء
الحر ى

 .9تطب قن ننات لومتغ ن نرات الك مات ن ن ن الخط ن ن ال از ين ن ن
لرياضات التخصص

 % -ما تم تدريسه من المحتوى

%100

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

<60

84 - 60

>√ 85

 -مدى تغطية االمتحان

<60

84 - 60

>√ 85

بمحتوى المقرر

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

√ محاضرات نظري
دراس حال
272

تدريب عموي
√ أنشط فصو

األعما الفصو ( تذ ر) :

رق دراس عل التصوير تطب ق عموى لوتصوير التحو ل

الب وم ان ى
 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( √ )

أعما فصو ( √ )

شفوي ( √ )

عموي ( ) -

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

√متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
اليوجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ت ار حن ننت نت ن ن التقن ننوي ب ن ن ل  % 85إلن ننى  % 95بالموافق ن ن

 -6مقترحات تحسين المقرر

 -1تحديث توص ف المقرر

عوى عبارات التق

 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم
 -3عمل محاضرات تعويض لوط ب الرياض ل
 -7مالحظات المراجعين الخارجيين

اليوجد

( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات ال يوجد
التطوير في العام السابق

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

 -1تعديل توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم
 -3عمل محاضرات تعويض لوط ب الرياض ل
273

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
توصيف

مجاالت التطوير
 -1تعديل توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق ن لومنادة

العوم

التطوير

س ت مل ل

أستاذ المقرر
تعديل الئحى

مل ل

 -3عمن ن ننل محاض ن ن نرات تعويض ن ن ن

لوط ب الرياض ل

ل

توقيت التطوير

ل

أستاذ

التنفيذ

2019/2018

استاذ المقرر

2019/2018

ل الكو

الم اهج

س ت مل

المسئول عن

2019/2018

لشاوت الط ب
استاذ المقرر

المقرر

منسق المقرر أ.د  /أميمة ابراهيم العجمى
رئيس مجلس القسم العلمي
أ.م.د  /وليد سليمان إسماعيل الصعيدى

274

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :العووم الح وي الصح الرياض .
أ  -معلومات أساسية

فس ولوج ا الرياض ) 9402 ( 2

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي
 -2التخصص

تدريب رياضي

 -3الفرقة  /المستوى

الفرق الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

2

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

) نظري ( +

مل دالل القس

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

✓

) عموي

ممتحل لارجي
□ غ ر متوافر

متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

3

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

145

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

145

 نتيجة االمتحان النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

 143ناجح

 2راسب

ممتاز % 3.45
جيد %42.76

 -2تدريس المقرر :
275

% 98.62

% 1.38

جيد جدا % 11.72
مقبول % 40.69

 -الموضوعات التي تم تدريسها

ايقاع القوب مؤشر لتق ل الحمل التدريبي -الريت

الب ولوجي -رسام العض ت الكهربي -التبار الصح -

العتب الفارق الألهوائ
الرياض

 % -لما تم تدريسه من المحتوى

مؤشر لوعمو ات االنتقاء -التغذي

نظ انتاج الطاق  -الحاالت الوظ ف

التدريب

ت تدريس  %100مل المحتوي العومي لومقرر طبقا لعدد
االساب ع الدراس

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

>85

 -مدى تغطية االمتحان

>85

بمحتوى المقرر

لموضوعات المقرر

✓محاضرات نظري

 -أساليب التعليم والتعلم

✓

أنشط فصو

األعما الفصو ( تذ ر) :

➢ رق دراس في أحد الموضوعات الدراس
➢ امتحات نظري

 -بريقة تقويم الطــالب

نظري (

✓

)

أعما فصو (

✓

)

شفوي (

✓

)

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

✓

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

✓

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

✓

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
اليوجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

276

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر
 -6مقترحات تحسين المقرر

ج د جدا
استخدام أجهزة االستشفاء مل التعب العضوي
التعرف عوي الخصائص المم زة لو ف العضو
كمؤشر ل نتقاء الرياضي
اليوجد

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين
( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات

ت تدريب الط ب عوي استخدام جهاز استخراج ق م

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات

اليوجد

التطوير في العام السابق

حامض األكت ك لورياضي بعد الم هود.

(ما هي واألسباب)

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

توصيف
التطوير

توقيت التطوير

المسئول عن
التنفيذ

التطوير في المقرر العومي

الكتاب

العام القادم

م سق المقرر

التدريب عوي أستخدام ساع بولر

تك ولوج ا

العام القدم

عم د الكو

الم ه ي

منسق المقرر:أ.د /عبد المنعم بدير القصير
رئيس مجلس القسم العلمي
أ.د /وائل محمد عمر
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نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :العووم الح وي الصح الرياض .
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

االصابات الرياض

 -2التخصص

تدريب رياضي

 -3الفرقة  /المستوى
 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

التأه ل ( ) 9403

الفرق الرابع  -ب الوريس
(

2

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

) نظري ( +

مل دالل القس

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

✓

ممتحل لارجي

متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

) عموي

□ غ ر متوافر
3

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

145

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

145

 نتيجة االمتحان النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

 143ناجح

 2راسب

ممتاز % 0
جيد %31.72

 -2تدريس المقرر :
278

% 98.62

% 1.38

جيد جدا % 6.21
مقبول % 60.69

 -الموضوعات التي تم تدريسها

تعريف التأه ل الرياضي االسس العوم له-مراحل البرامج
شر ط عودة الرياضي

التأه و  -أنواع التمري ات – التق

لو شاط الرياضي -اجهزة الع ج الطب عي التأه ل -الع ج
المائي -برامج تاه ل اصابات الكتف -برامج تأه ل

اصابات الر ب  -برامج تاه ل اصابات العمود الفقري-
  %لما تم تدريسه من المحتوىاألساسي للمقرر

ت تدريس  %100مل المحتوي العومي لومقرر طبقا لعدد
االساب ع الدراس

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

>85

بمحتوى المقرر

 -مدى تغطية االمتحان

>85

لموضوعات المقرر

✓محاضرات نظري

 -أساليب التعليم والتعلم

✓

أنشط فصو

األعما الفصو ( تذ ر) :

➢ رق دراس في أحد الموضوعات الدراس
➢ امتحات نظري

 -بريقة تقويم الطــالب

نظري (

✓

)

أعما فصو (

✓

)

شفوي (

✓

)

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

✓

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

✓

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

✓

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
اليوجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
279

ممتاز

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

التدريب عوي استخدام اجهزة ق اس تقوي بعض

 -6مقترحات تحسين المقرر

الصفات الحر

الوظ ف الممصاحب ل صاب

عوي مستوي استعادة

التعرف عوي معاي ر الح

الشفاء بعد التأه ل.

اليوجد

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين
( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات
التطوير في العام السابق

ت تدريب الط ب عوي استخدام بعض أجهزة الق اس

المرتبط بمستوي القوة العضو

المدي الحر ي لومفاصل

المصاب .
اليوجد

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

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
التطوير في المقرر العومي

توصيف
التطوير

االصاب .

التنفيذ

الكتاب

العام القادم

م سق المقرر

تك ولوج ا

العام القدم

عم د الكو

الم ه ي

التدريب عوي أستخدام أجهزة تق

توقيت التطوير

المسئول عن

منسق المقرر:أ.د /عبد الباسط صديق عبد الجواد
رئيس مجلس القسم العلمي
أ.د /وائل محمد عمر

280

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :اصو الترب الرياض
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

سيكولوجية التدريب و المنافسات

 -2التخصص

عو ال فس الرياضي

 -3الفرقة  /المستوى

الرابع (تدريب)

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

( )2نظري  )-( +عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

فق لوائح ال امع

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

□ متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

8404

قرار القس
√ غ ر متوافر

1

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

145

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

145

 نتيجة االمتحان النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

ناجح

راسب

عدد 142
عدد3

% 97.93

% 2.07

 %60ممتاز  %30جيد جدا

 %0مقبول

 -2تدريس المقرر :

281

ضعيف %2

 % 15جيد

ضعيف جدا %3

 -الموضوعات التي تم تدريسها

مدخل فى علم نفس التدريب الرياضى
ايخا علم رةس الم يرسا الليي يا
االعيا ال ةسى للليي يل
ب ي و ت ميا اليارعيا الليي يا
و ع االهياف ق سيلا رعيلا لب ي و ت ميا اليارعيا
تشةيا و تط يل السمي ال ةسيا للليي ييل
سية ل يا تي يب المهي ا الحلقيا
سية ل يا تي يب الحي ا ال ططيا

م اقشه المشاريع البحث ه
 % -ما تم تدريسه من المحتوى

%100

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

<60

84 - 60

>√ 85

 -مدى تغطية االمتحان

<60

84 - 60

>√ 85

بمحتوى المقرر

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

تدريب عموي

√ محاضرات نظري

√ أنشط فصو

دراس حال

األعما الفصو ( تذ ر)  :رق دراس عل التصوير

تطب ق عموى لوتصوير التحو ل الب وم ان ى
 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( √ )

أعما فصو ( √ )

شفوي ( √ )

عموي ( ) -

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

√متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
اليوجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
282

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ت ار حن ننت نت ن ن التقن ننوي ب ن ن ل  % 85إلن ننى  % 95بالموافق ن ن

 -6مقترحات تحسين المقرر

تحديث المقرر

عوى عبارات التق

اضاف محضرات معمو
 -7مالحظات المراجعين الخارجيين

اليوجد

( إن وجدت )

ال يوجد

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات
التطوير في العام السابق

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

اضاف ساعات معمو لومادة
عدم تعديل ساعات ال ئح

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
تحديث المقرر

توصيف

توقيت التطوير

التطوير

أستاذ المقرر يقوم

بمراجع التوض ف

2019/2018

المسئول عن
التنفيذ

أستاذ المقرر

إعداد توص ف
جديد
اضاف محضرات معمو

مخاطب

الكو بتعديل

ل

2019/2018

لودراسات العو ا

ال ئح بإضاف
ساعات معمو

منسق المقرر أ.م.د  /احمد عالم
رئيس مجلس القسم العلمي
أ.م.د  /وليد سليمان إسماعيل الصعيدى
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ل الكو

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم :

تدريب ( األلعاب الرياضية – مسابقات الميدان والمضمار – التمرينات والعروض الرياضية – الرياضات

المائية – المنازالت والرياضات الفردية )

أ  -معلومات أساسية
 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

االعداد البدنى فى رياض

 -2التخصص

تدريب

 -3الفرقة  /المستوى

الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة
 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

التخصص) 3 2 405

(  ) 2نظري  ) 2 ( +عموي
 متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

□ متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

 2عضو ها تدريس

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :

284

□

غ ر متوافر

 غ ر متوافر

(6 5 4

 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

145

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

145

 نتيجة االمتحان النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

ناجح

 144عدد

% 99.31

راسب

 1عدد

%

0.69

ممتاز  % 29.66جيد جدا  % 35.86جيد % 20
% 13.79

 -2تدريس المقرر :

285

مقبول

 -الموضوعات التي تم تدريسها

مفهوم تعريف أهم اإلعداد البدنى .
أنواع اإلعداد البدنى .
التمري ات الخاص باإلعداد العام
لطوات اإلعداد العام

الخاص

الخاص .
طرق الق اس.

مبادئ ت م الصفات البدن

العوامل المؤثرة فى اإلعداد البدنى .
انواعها .

مفهوم الوحدة التدريب
أنواع التدريب الرياضى .
حمل التدريب

م وناته .

أنواع حمل التدريب .
تصم نموذج لوحدة تدريب .
 % -لما تم تدريسه من المحتوى

ت تدريس جم ع االجزاء

األساسي للمقرر
 مدى التزام القائمين بالتدريسبمحتوى المقرر
 مدى تغطية االمتحانلموضوعات المقرر
 -أساليب التعليم والتعلم

<60
<60

84 - 60
84 - 60

> 85

(√) محاضرات نظري
دراس حال

> 85

(√) تدريب عموي
أنشط فصو

األعما الفصو ( تذ ر)  :رق دراس
 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( )%30شفوي( ) % 10
أعما فصو ()%30
286

عموي( ) % 30

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

(√) متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

(√) متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

(√) متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
اليوجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر
 -6مقترحات تحسين المقرر

-

%100

التعرف عوي ل ما هو جديد مل سائل أد ات حديث فى مقرر االعداد
البدنى فى رياض التخصص
اليوجد

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين
( إن وجدت )
 -8ما تـم تنفيـذه مـن مقترحـات التطـوير فـي ابتكار استخدام

سائل أد ات حديث فى مقرر االعداد البدنى فى

رياض التخصص

العام السابق

اليوجد

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات
(ما هي واألسباب)
 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

توصيف التطوير

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

التعرف عوي أحدث الطرق الوسائل

التعرف عوي أحدث الطرق

2019 / 2018

استاذ المقرر

األد ات األجهزة الحديث المستخدم

الوسائل األد ات األجهزة

االعداد البدنى فى رياض التخصص

الحديث المستخدم

االعداد

البدنى فى رياض
التخصص
منسق المقرر  :أ.د /أحمد إبراهيم شحاتة
رئيس مجلس القسم العلمي
أ  .د  /أشرف عبد العال
287

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم :

تدريب ( األلعاب الرياضية – مسابقات الميدان والمضمار – التمرينات والعروض الرياضية – الرياضات

المائية – المنازالت والرياضات الفردية )

أ  -معلومات أساسية
 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

االعداد المهارى والخططى فى رياضه التخصص (

) 65432406

 -2التخصص

تدريب

 -3الفرقة  /المستوى

الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات
 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

ل

2

) نظري ( +

2

) عموي

م ون مل لمس أعضاء عوى أت ي وت أساتذة

المقرر مل أعضاء الو
□ √ متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

□ √ غ ر متوافر
2

ب – معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :

288

 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

145

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

145

 نتيجة االمتحان النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

 144عدد

ناجح

 1عدد

راسب

%99.31

% 0.69

ممتاز  - % 28.28جيد جدا  - % 33.10جيد

 - % 22.07مقبول % 15.86

 -2تدريس المقرر :

289

 -الموضوعات التي تم تدريسها

المحتوى النظرى :
 أساسيات وأهمية اإلعداد المهاري والخططي مراحل اكتساب األداء المهارى والخططي في التخصص تطوير الفورمة الرياضية أسس أعداد وحدة تدريبية نوعية برنامج اإلعداد المهاري والخططي معايير األداء المهاري وتقنين البرامج النوعية في مجالالتخصص
 امتحانات شفوية وتحريريةالمحتوي العملي:
 نماذج من الوحدات التدريبية التطبيقية لإلعداد المهاريوالخططي في مجال التخصص .

 % -لما تم تدريسه من المحتوى

%100

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

<60

84 - 60

>√ 85

 -مدى تغطية االمتحان

<60

84 - 60

>√ 85

بمحتوى المقرر

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

محاضرات نظري √
دراس حال

تدريب عموي √
أنشط فصو √

األعما الفصو ( تذ ر) :

أ راق دراس مقدم مل الطالب

 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( √ )
290

شفوي ( √ )

أعما فصو ( √ )

عموي ( √ )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

□ √ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ √ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ √ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
ال يوجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر
 -6مقترحات تحسين المقرر

ج دة
 -1ت تطوير المقررات ال ظري العمو في ال ئح
ال ديدة لوساعات المعتمدة

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين ال يوجد
( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات  -1ت تطب ق البرامج المهاري عوى المهارات المختوف
التطوير في العام السابق

بصورة عمو

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات

ال يوجد

(ما هي واألسباب)

291

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

توصيف
التطوير

ال ظري

ت تعديل

العموي

ت تطب ق

بعض المفردات
البرامج المهاري

توقيت التطوير

المسئول عن
التنفيذ

الفصل 2019

أستاذ المقرر

الفصل 2019

أستاذ المقرر

بش ل عموي
منسق المقرر  :أ .د  /سمير عباس عمر

رئيس مجلس القسم العلمي  :أ  .د  /رأفت عبد المنصف

292

نموذج رقم ()16
تقرير مقرر دراسي

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم :

تدريب ( األلعاب الرياضية – مسابقات الميدان والمضمار – التمرينات والعروض الرياضية – الرياضات

المائية – المنازالت والرياضات الفردية )

أ  -معلومات أساسية
 -1اس المقرر رمزه الكودي

الق التي يب ر
) 65432407

 -2التخصص

تدريب

 -3الفرق  /المستوى

الفرق الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

 -5ال ظام المتبع اللت ار ل

االمتحانات

4

ممتح ل مل دالل الكو

 -6نظام المراجع الخارج ل متحات
 -7عدد القائم ل بالتدريس

يي ا الت

) نظري ( +

√ متوافر

صم

2

) عموي

مل لارج القس
غ ر متوافر

احد

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائ ات :
 -عدد الط ب الموتحق ل بالمقرر

145

 -عدد الط ب الذيل أد ا االمتحات

145

 -نت

االمتحات

 ال سب الماوي  %لو اجح ل طبقًالوتقديرات الحاصو ل عو ها

ناجح

راسب

 144عدد
 1عدد

ممتاز %38.62

ج د % 17.93

 -2تدريس المقرر :
293

%99.31

% 0.69

ج د جدًا %35.17

مقبو % 7.59

 الموضوعات التي ت تدريسها % -لما ت تدريسه مل المحتوى

األساسي لومقرر

عي المحي ط

ميع الم

ت تدريس  % 100مل موضوعات المقرر
<60

 -مدى التزام القائم ل بالتدريس

بمحتوى المقرر

84 - 60

 -مدى تغط االمتحات

84 - 60

التعو

تدريب عموي √

لموضوعات المقرر
 -أسال ب التعو

>√ 85

>√ 85

أنشط فصو √

األعما الفصو ( تذ ر) :

<60

محاضرات نظري √
دراس حال

ا راق دراس – امتحات أعما س تطب قي
شفوي √

 -طريق تقوي الط ن ب

أعما فصو √

نظري √
عموي √

 -3اإلم انات المتاح لوتدريس :
 -الم ارجنع العوم ن

□ √ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوسننائل المع

□ √ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستوزمات الخامات

□ متوافرة □√ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4ق ود إداري
 -5نت

تظم :

تقوي الط ب لومقرر

 -6مقترحات تحس ل المقرر

ال يوجد
 % 95لوموافق

متوسط ل م ع عبارات االستب ات

ال توجد مقترحات لوط ب بال سب لتحس ل المقرر

 -7م حظات المراجع ل الخارج ل ال يوجد
( إت جدت )

294

 -8ما ت ت ف ذه مل مقترحات
التطوير في العام السابق

ت توف ر مذ رة دراس لومقرر بال سب لوط ب
ال يوجد تدريب بمعامل الفس ولوجي الب وم ان ك

 -9ما ل يت ت ف ذه مل مقترحات
(ما هي األسباب)

 -10لط التطوير لومقرر لوعام القادم :
م االت التطوير
التدريب العموي لوط ب في

المعامل

توص ف

توق ت التطوير

التطوير

تدريب عموي

2018

المساو عل

الت ف ذ

أستاذ المادة

منسق المقرر :أ  .د  /عبد الحليم محمد عبد الحليم
رئيس مجلس القسم العلمي :أ  .د  /رأفت عبد المنصف

295

نموذج رقم ()16
تقرير مقرر دراسي

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم :

تدريب ( األلعاب الرياضية – مسابقات الميدان والمضمار – التمرينات والعروض الرياضية – الرياضات

المائية – المنازالت والرياضات الفردية )

أ  -معلومات أساسية
 -1اس المقرر رمزه الكودي

الوسائل المعينة ر
) 65432408

 -2التخصص

تدريب

 -3الفرق  /المستوى

الفرق الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

 -5ال ظام المتبع اللت ار ل

االمتحانات

2

ممتح ل مل دالل الكو

 -6نظام المراجع الخارج ل متحات
 -7عدد القائم ل بالتدريس

يي ا الت

) نظري ( +

√ متوافر

ص م

) عموي

مل لارج القس
غ ر متوافر

احد

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائ ات :
 -عدد الط ب الموتحق ل بالمقرر

 145طالب

 -عدد الط ب الذيل أد ا االمتحات

 145طالب

 -نت

االمتحات

 ال سب الماوي  %لو اجح ل طبقاًلوتقديرات الحاصو ل عو ها

ناجح

راسب

 144عدد
 1عدد

ممتاز % 20.69

ج د % 28.28

 -2تدريس المقرر :
296

% 99.31
% 0.69

ج د جداً % 40

مقبو % 10.34

 الموضوعات التي ت تدريسها % -لما ت تدريسه مل المحتوى

األساسي لومقرر

عي المحي ط

ميع الم

ت تدريس  % 100مل موضوعات المقرر
<60

 -مدى التزام القائم ل بالتدريس

بمحتوى المقرر

 -مدى تغط االمتحات

84 - 60

التعو

تدريب عموي √

لموضوعات المقرر
 -أسال ب التعو

>√ 85

84 - 60

<60

>√ 85

محاضرات نظري √

أنشط فصو √

األعما الفصو ( تذ ر) :

دراس حال

ا راق دراس

شفوي √

 -طريق تقوي الط ن ب

أعما فصو √

نظري √
عموي

 -3اإلم انات المتاح لوتدريس :
 -الم ارجنع العوم ن

□ √ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوسننائل المع

□ √ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستوزمات الخامات

□ متوافرة □√ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4ق ود إداري
 -5نت

تظم :

تقوي الط ب لومقرر

 -6مقترحات تحس ل المقرر

ال يوجد
 % 100لوموافق

متوسط ل م ع عبارات االستب ات

توف ر الوسائل األجهزة الحديث

 -7م حظات المراجع ل الخارج ل ال يوجد
( إت جدت )

 -8ما ت ت ف ذه مل مقترحات

ت توف ر مذ رة دراس لومقرر بال سب لوط ب
297

التطوير في العام السابق
ال يوجد

 -9ما ل يت ت ف ذه مل مقترحات
(ما هي األسباب)

 -10لط التطوير لومقرر لوعام القادم :
م االت التطوير
توف ر الوسائل األجهزة الحديث
في م ا التخصص

توص ف

توق ت التطوير

التطوير

توف ر م زان

م اسب لتوف ر

2018

المساو عل

الت ف ذ

ادارة الكو

هذه األجهزة

منسق المقرر  :أ  .د  /أحمد لطفي
رئيس مجلس القسم العلمي  :أ  .د  /رأفت عبد المنصف

298

نموذج رقم ()16
تقرير مقرر دراسي

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم :

تدريب ( األلعاب الرياضية – مسابقات الميدان والمضمار – التمرينات والعروض الرياضية – الرياضات

المائية – المنازالت والرياضات الفردية )

أ  -معلومات أساسية
 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

تدريب م دانى فى رياض التخصص( ) 65432409

 -2التخصص

تدريب

 -3الفرقة  /المستوى

الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(  ) --نظري  ) 4 ( +عموي
المقررعموي نظام االمتحات العومي يت ل
الثاني مل ل

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

تش ل ل

مل رؤساء أقسام التدريب اللتبار

جم ع ط ب تخصص التدريب الرياضي.

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

 متوافر

□ غ ر متوافر

 2أعضاء ها تدريس

 -7عدد القائمين بالتدريس

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

145

عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

145

 -نتيجة االمتحان

ناجح

 النســبة المئويــة  %للنــاجحين ببقــاللتقديرات الحاصلين عليها

راسب

 144عدد
 1عدد

ممتاز % 42.07

جيد

% 4.14

 -2تدريس المقرر :
299

% 99.31
% 0.69

جيد جدا

مقبول

الفصل الدراسي

% 42.76

% 10.34

 -الموضوعات التي تم تدريسها

-

تطب ق األت اهات العوم
م ا التخصص

الحديث في تصم محتوي ال زء التمه دي في

-

تطب ق األت اهات العوم

الحديث في محتوي ال زء الرئ سي في م ا

-

تطب ق األت اهات العوم

الحديث في محتوي ال زء الختامي في م ا

التخصص
التخصص

-

تطب ق حدات تدريب متكامو لألنشط المختوف في م ا التخصص في
آلر العام

 % -لما تم تدريسه من المحتوى

ت تدريس جم ع االجزاء

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

<60

84 - 60

> 85

 -مدى تغطية االمتحان لموضوعات

<60

84 - 60

> 85

بمحتوى المقرر
المقرر

( ) محاضرات نظري

 -أساليب التعليم والتعلم

( )

(√) تدريب عموي
( ) أنشط فصو

دراس حال

األعما الفصو ( تذ ر)  :تطب ق عموي
 -بريقة تقويم الطــالب

نظري (

شفوي ( )%

)%

عموي()%120

أعما فصو ()%80

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

(√) متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

(√) متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

(√) متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
اليوجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر
 -6مقترحات تحسين المقرر

-

%100

التعرف عوي أحدث االجهزة المتعوق باألندي الصح .
تطب ق ما يتعومه الط ب في االندي الرياض

الصح .

االستفادة مل المقررات التي يدرسها الط ب تطب قها في االندي الرياض
مراكز الشباب االندي الصح .
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 -7مالحظات المراجعين الخارجيين( إن

-

ربط ل ما يتعومه الط ب بسوق العمل .

-

التعرف عوي ل ما هو جديد في رياض التخصص

اليوجد

وجدت )

 -8ما تم تنفيـذه مـن مقترحـات التطـوير -
في العام السابق

 -9ما لم يـتم تنفيـذه مـن مقترحـات (مـا -
هي واألسباب)

-

تعرف الط ب عوي بعض االجهزة المستخدم في االندي الصح

ك ف التدريب عو ها .

ايضا

عدم ربط ل ما تعومه الط ب بسوق العمل .
عدم قدرة الط ب عوي التوصل الي ال ديد في رياض التخصص.

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
-

التعرف

عوي

االجهزة -

المتعوق باألندي الصح .
تطب ق ما يتعومه الط ب في -

أت يطبق الط ب ما يتعوموه مل المقررات
الشباب االندي الصح .

التي

تطب قها في -
مراكز الشباب

االندي الصح .

ربط ل ما يتعومه الط ب بسوق

ربط

ل ما يتعومه الط ب مل ل

مقررات التخصص بسوق العمل .

 -التعرف عوي ل ما هو جديد في رياض

2019 / 2018

االندي الرياض

المقررات

التي يدرسونها في االندي الرياض

مراكز

استاذ المقرر

االستفادة

مل

الصح .

يدرسها الط ب

-

أت يتعو الط ب

التطوير

التنفيذ

ف االداء عوي االجهزة

الحديث باألندي الصح .

االندي الرياض
-

أحدث

توصيف التطوير

توقيت

المسئول عن

التخصص .

العمل .
 التعرف عوي ل ما هو جديد فيرياض التخصص .

منسق المقرر أ.د /نارد محمد مرجان
رئيس مجلس القسم العلمي
أ  .د  /أشرف عبد العال
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نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :العووم الح وي الصح الرياض .
أ  -معلومات أساسية

فس ولوج ا التدريب الرياضي ( ) 9420

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي
 -2التخصص

تدريب رياضي

 -3الفرقة  /المستوى

الفرق الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

2

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

) نظري ( +

مل دالل القس

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

✓

ممتحل لارجي

متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

) عموي

□ غ ر متوافر
3

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

145

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

145

 نتيجة االمتحان النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

 124ناجح

 21راسب

% 85.52

% 14.48

ممتاز  - % 1.38جيد جدا  - % 3.45جيد
 - %15.17مقبول % 65.52

 -2تدريس المقرر :
302

التعب العضوي في الم ا الرياضي -التدريب في

 -الموضوعات التي تم تدريسها

المرتفعات -ظاهرة نقص اال س ل -الحمل التدريبي
ف تق ه

  %لما تم تدريسه من المحتوىاألساسي للمقرر

ت تدريس  %100مل المحتوي العومي لومقرر طبقا لعدد
االساب ع الدراس

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

>85

بمحتوى المقرر

 -مدى تغطية االمتحان

>85

لموضوعات المقرر

✓محاضرات نظري

 -أساليب التعليم والتعلم

✓

أنشط فصو

األعما الفصو ( تذ ر) :

➢ رق دراس في أحد الموضوعات الدراس
➢ امتحات نظري

 -بريقة تقويم الطــالب

نظري (

✓

)

أعما فصو (

✓

)

شفوي (

✓

)

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

✓

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

✓

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

✓

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

اليوجد

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ج د جدا

 -6مقترحات تحسين المقرر

استخدام أجهزة االستشفاء مل التعب العضوي
التعرف عوي الخصائص المم زة لو ف العضو
303

كمؤشر ل نتقاء الرياضي
اليوجد

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين
( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات

ت تدريب الط ب عوي استخدام جهاز استخراج ق م

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات

اليوجد

التطوير في العام السابق

حامض األكت ك لورياضي بعد الم هود.

(ما هي واألسباب)

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

توصيف
التطوير

توقيت التطوير

المسئول عن
التنفيذ

التطوير في المقرر العومي

الكتاب

العام القادم

م سق المقرر

التدريب عوي أستخدام ساع بولر

تك ولوج ا

العام القدم

عم د الكو

الم ه ي

منسق المقرر:أ.د /عبد المنعم بدير القصير
رئيس مجلس القسم العلمي
أ.د /وائل محمد عمر
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نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم * :العووم الح وي الصح الرياض .
أ  -معلومات أساسية

الصح الرياض ( ) 9421 ( ) 1

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

تدريب رياضي

 -2التخصص
 -3الفرقة  /المستوى

الفرق الرابع  -ب الوريس
(

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة
 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

2

) نظري ( +

مل دالل القس

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

ممتحل لارجي

✓ متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

) عموي

□ غ ر متوافر
3

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

145

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

145
 138ناجح

 -نتيجة االمتحان

 7راسب

% 95.17

% 4.83

 -النسبة المئوية  %للناجحين ببقا للتقـديرات ممتاز  - % 2.07جيد جدا  - %4.83جيد  - %25.52مقبول

الحاصلين عليها

%62.76

 -2تدريس المقرر :
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 الموضوعات التي تم تدريسها % -لما تم تدريسه من المحتوى األساسي

جم ع الموضوعات الدراس
ت تدريس  %100مل المحتوي العومي لومقرر طبقا لعدد االساب ع
الدراس

للمقرر
 -مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى

>85

 -مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر

>85

المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

✓محاضرات نظري

✓ أنشط فصو

األعما الفصو ( تذ ر) :
➢

رق دراس في أحد الموضوعات الدراس

➢ امتحات نظري
 -بريقة تقويم الطــالب

شفوي ( ✓ )

نظري ( ✓ )
أعما فصو ( ✓ )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

✓ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

✓ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

✓ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر
 -6مقترحات تحسين المقرر

اليوجد
ت ار حت نسب الموافق عوى جم ع العبارات ما ب ل % 63 - 61
ال يوجد
اليوجد

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين( إن
وجدت )

ال يوجد

 -8ما تم تنفيذه مـن مقترحـات التطـوير فـي
العام السابق

اليوجد

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات
(ما هي واألسباب)
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 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

التطوير في المقرر العومي

توصيف التطوير

الكتاب

الم ه ي

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

العام القادم

م سق المقرر

منسق المقرر:أ.د /عالء الدين محمد عليوة
رئيس مجلس القسم العلمي
أ.د /وائل محمد عمر
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نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :اصو الترب الرياض
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

التحو ل الحر ى 8422

 -2التخصص

تدريب

 -3الفرقة  /المستوى

الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

( )2نظري  )-( +عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

فق لوائح ال امع

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

□ متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

قرار القس
√ غ ر متوافر

2

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

145

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

145

 -نتيجة االمتحان

ناجح

عدد 144
عدد 1

راسب

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـا  %44.83ممتازللتقديرات الحاصلين عليها

 %13.10جيد

 %0ضعيف

 -2تدريس المقرر :
308

%99.31
%0.69

%27.59جيد جدا

 %13.79مقبول

 %0.69ضعيف جدا

 -الموضوعات التي تم تدريسها

 .1مفهوم التحو ل الحر ى انواعه أهدافه احدث أجهزة
الق اس المباشر الغ ر مباشر فى الم ا الرياضى

 .2مبن ننادئ التصن ننوير الث ن ننائى الث ثن ننى األبعن نناد الفن ننرق
ب هما

 .3مفهننوم تطب قننات ق نوان ل ن ننوتل الث ث ن فننى الم ننا
الرياضى

 .4احتمال ننات حس نناب مع نند زي ننادة الس ننرع م ننل ط ننو
تردد الخطوة

 .5مفه ننوم تطب ق ننات حر ن ن المق ننذ فات م ننل مس ننتو ات
متعددة

 .6تطب ق ن ن ننات عمو ن ن ن ن لوتحو ن ن ننل الحر ن ن ننى ف ن ن نني رياضن ن ن ن
التخصص عوى برامج التحو ل الحر ى

 % -ما تم تدريسه من المحتوى

%100

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

<60

84 - 60

 -مدى تغطية االمتحان

<60

√ 84 - 60

بمحتوى المقرر

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

√ محاضرات نظري

>√ 85
>85

تدريب عموي
√ أنشط فصو

دراس حال
األعما الفصو ( تذ ر) :

رق دراس عل التصوير تطب ق عموى لوتصوير التحو ل

الب وم ان ى
 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( √ )
309

شفوي ( √ )

أعما فصو ( √ )

عموي ( ) -

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

√متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
اليوجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ت ار حن ننت نت ن ن التقن ننوي ب ن ن ل  % 62إلن ننى  % 64بالموافق ن ن

 -6مقترحات تحسين المقرر

 -1تحديث توص ف المقرر

عوى عبارات التق

 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم
 -3عمل محاضرات تعويض لوط ب الرياض ل
 -7مالحظات المراجعين الخارجيين

اليوجد

( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات ال يوجد
التطوير في العام السابق

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

 -1تعديل توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم
 -3عمل محاضرات تعويض لوط ب الرياض ل
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 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
 -1تعديل توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق ن لومنادة

العوم

 -3عمن ن ننل محاض ن ن نرات تعويض ن ن ن

لوط ب الرياض ل

توصيف
التطوير

س ت مل ل

أستاذ المقرر
تعديل الئحى

مل ل

ل

توقيت التطوير

ل

أستاذ

التنفيذ

2019/2018

استاذ المقرر

2019/2018

ل الكو

الم اهج

س ت مل

المسئول عن

2019/2018

لشاوت الط ب
استاذ المقرر

المقرر

منسق المقرر أ.د  /أمال جابر متولى
رئيس مجلس القسم العلمي
أ.م.د  /وليد سليمان إسماعيل الصعيدى
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نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :تدريب ( األلعاب الرياض – مسابقات الم دات المضمار – التمري ات العر ض
الرياض – الرياضات المائ – الم ازالت الرياضات الفردي )
أ  -معلومات أساسية

تخط ط برامج التدريب فى رياض التخصص (

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

) 65432423

 -2التخصص

تدريب

 -3الفرقة  /المستوى

الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

4

) نظري - ( +

) عموي

شفوى – نظرى

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات
 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

□ متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

□ غ ر متوافر
2

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :

312

 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

145

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

145

 نتيجة االمتحان النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

ناجح

142

راسب

3

عدد

عدد

% 97.93

% 2.07

ممتاز - % 17.93جيد جدا  - % 28.28جيد

 - % 28.28مقبول 23.45

 -2تدريس المقرر :

313

 -الموضوعات التي تم تدريسها

أهم تخط ط برامج التدريب فى رياض

 -ماه

التخصص .

 -أنواع تخط ط البرامج .

 -أسال ب تخط ط البرامج .

 -الت ار أسال ب تخط ط البرامج .

 -مراحل التدريب في رياض التخصص .

 برامج حمل التدريب فى رياض التخصص . -لط التدريب الس وي .

 -مواس التدريب في رياض التخصص .

 تقوي لطط برامج التدريب في رياض التخصص . % -لما تم تدريسه من المحتوى

%100

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

بمحتوى المقرر

 -مدى تغطية االمتحان

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

84 - 60

<60
>85
<60

84 - 60

✓ >85
✓ محاضرات نظري
تدريب عموي
دراس حال
✓ أنشط فصو
األعما الفصو ( تذ ر) :

 إعداد رق دراس لمحتويات المقرر .314

 حوقات م اقش ( فردي – جماع ) . مهمات بحث . -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( ) /

أعما فصو ( ) /

شفوي ( ) /

عموي ( ) -

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

✓ □ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر

 -الوســائل المعينة

✓ □ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

متوافرة
متوافرة

ال يوجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ت ار حت نسب الموافق عوى العبارات ما ب ل % 63 – 60

 -6مقترحات تحسين المقرر

ال يوجد
ال يوجد

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين
( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات ال يوجد
التطوير في العام السابق

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات

ال يوجد

(ما هي واألسباب)
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 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
توصيف

مجاالت التطوير
 -1تعديل توص ف المقرر

التطوير

ل

س ت مل

المقرر

 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة

العوم

 -3عمل محاضرات تعويض

لوط ب الرياض ل

أستاذ

تعديل الئحى

مل ل

الم اهج

ل

ل

س ت مل

المقرر

أستاذ

المسئول عن

توقيت التطوير

التنفيذ

2019/2018

2019/2018

استاذ المقرر

لشاوت الط ب

2019/2018

منسق المقرر  :أ.د إسالم محمد سالم
رئيس مجلس القسم العلمي
أ  .د  /أشرف عبد العال
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ل الكو

استاذ المقرر

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :تدريب ( األلعاب الرياض – مسابقات الم دات المضمار – التمري ات العر ض
الرياض – الرياضات المائ – الم ازالت الرياضات الفردي )
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

تقوي برامج تدريب رياض التخصص ()65432424

 -2التخصص

تدريب

 -3الفرقة  /المستوى

الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(  ) 2نظري  ) 2 ( +عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

المقرر نظرى يت إمتحات ال ظرى ب هاي العام بت ظ

رياض التخصص ب ظام الو ات المراقب العادي

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان
 -7عدد القائمين بالتدريس

 غ ر متوافر

□ متوافر
عضو ها تدريس

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

145

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

145

 -نتيجة االمتحان

ناجح  143عدد

 النســــــبة المئويــــــة  %للنــــــاجحين ببقــــــاللتقديرات الحاصلين عليها

راسب  2عدد

% 98.62
%1.38

ممتاز  % 17.93جيد جدا  % 28.97جيد % 28.28
مقبول % 23.45

 -2تدريس المقرر :
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 -الموضوعات التي تم تدريسها

الفصل االول "التقويم"
•ماهيه التقويم•.مفهوم و.تعريف التقويم• أهدافوأغراض التقويم
•أنواع التقويم  •.أهميه التقويم في تدريب التمرينات والعروض
الرياضية•.وسائل وأدوات التقويم •..اجراءات التقويم •أساليب
التقويم •اتجاهات التقويم للعملية التدريبية•.خطوات التقويم
التقويم•
•االسس التي يجب توافرها في التقويم• تصنيفات
خصائص التقويم•وظائف التقويم•وظائف التقويم واستخدامه في
مجال التربية البدنية
الفصل الثاني •البرنامج التقويمي
•ماهية البرنامج التقويمي •مفهوم البرنامج التقويمي •مكونات
البرنامج التقويمي•.خطوات البرنامج التقويمي •.خصائص
البرنامج التقويمي•سمات البرنامج التقويمي•نماذج للبرنامج
التقويمي
الفصل الثالث "القياس"
•ماهية القياس• مفهوم القياس• تعريف القياس• انواع
القياس•اهداف واغراض القياس• خصائص القياس•مزايا
القياس• العوامل التى يتأثر بها القياس•الفرق بين التقويم
والقياس•نماذج للمقاييس المستخدمة فى التربية البدنية
الفصل الرابع "االختبار"
•ماهية االختبار •مفهوم االختبار •تعريف االختبار •انواع
االختبارات• تقسيم االختبارات المستخدمه فى التربية البدنية
•مراحل تنفيذ االختبار •االعتبارات التى يجب مراعاتها عند
وضع وتطبيق االختبارات •الشروط العلمية التى يجب توافرها
فى االختبار •اهمية االختبارات للمدرب•اهمية االختبارات
للمدرس •اهداف االختبارات فى مجال التدريب • خطوات
تصميم وبناء االختبار •مزايا االختبارات •عيوب االختبارات
•الفرق بين القياس واالختبار•االختبارات التطبيقية لعناصر
اللياقة البدنية

 % -لما تم تدريسه من المحتوى

ت تدريس جم ع االجزاء

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

<60

84 - 60

> 85

 -مدى تغطية االمتحان لموضوعات

<60

84 - 60

> 85

بمحتوى المقرر
المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

(√) محاضرات نظري
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تدريب عموي

أنشط فصو

دراس حال

األعما الفصو ( تذ ر)  :رق دراس
 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ()%70

أعما فصو ()%30

شفوي ) (

عموي( )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

(√) متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

(√) متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

(√) متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

اليوجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

%100 -

 -6مقترحات تحسين المقرر

التعرف عوي ل ما هو جديد في

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين

اليوجد

( إن وجدت )

في رياض التخصص

ف تقوي مقرر التقوي

 -8مـــــا تـــــم تنفيـــــذه مـــــن مقترحـــــات ت التعرف عوي ف تقوي رياض التخصص عوي مستوي
التطوير في العام السابق

كو ات الترب

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات

ل يت التعرف عوي ف تقوي رياض التخصص لو م ع

(ما هي واألسباب)

الرياض

مستوي ال مهوري

لبطوالت رياضات التخصص عوي

ل ندي عوي مستوي ال مهوري نظ ار الت البطول ال ت فذ اال

بعد انتهاء العام الدراسي
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 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

توصيف التطوير

توقيت

التطوير

المسئول عن
التنفيذ

التعرف عوي أحدث

التعرف عوي أحث الطرق المستخدم
في تقوي رياض التخصص

الطرق التي تستخدم في

تقوي رياض التخصص
عوي مستوي ال مهوري

/ 2018
2019

بال سب لكو ات الترب
الرياض

االندي

منسق المقرر أ.د /فتحي أحمد إبراهيم  ،أ.د /سمير عبد النبي شعبان عيسي
رئيس مجلس القسم العلمي
أ  .د  /أشرف عبد العال
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استاذ المقرر

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :تدريب ( األلعاب الرياض – مسابقات الم دات المضمار – التمري ات العر ض
الرياض – الرياضات المائ – الم ازالت الرياضات الفردي )
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

االنتقاء الرياضى فى رياضه التخصص ( ) 65432425

 -2التخصص

تدريب

 -3الفرقة  /المستوى

الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

نظري ( )2تطب قي ()2

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات
 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان
 -7عدد القائمين بالتدريس

تتكوت الو

مل لمس مل أعضاء ه ا التدريس ب هما أساتذة

المقرر
□ غ ر متوافر

□ √ متوافر
احد

ب – معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

145

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

145

 -نتيجة االمتحان

 -النسبة المئوية  %للناجحين ببقا للتقـديرات

الحاصلين عليها

ناجح  144عدد

راسب  1عدد

% 99.31

% 0.69

ممتاز  - % 21.38جيد جدا % 21.38

 -مقبول % 28.97

 -2تدريس المقرر :
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جيد % 27.59

 -الموضوعات التي تم تدريسها

 أساسيات االنتقاء في رياضة التخصص خصائص رياضة التخصص طبقا للقواعد العلمية فى االنتقاء أهمية و أهداف االنتقاء  -أنواع االنتقاء  -محددات االنتقاء االنتقاء وظاهرة الفروق الفردية والتمايز خصائص العب التخصص أساليب ووسائل االنتقاء في مجال التخصص -االتجاهات الحديثة في مجال التخصص

 % -لما تم تدريسه من المحتوى األساسي

%100

للمقرر
 -مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى

<60

84 - 60

>√ 85

 -مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر

<60

84 - 60

>√ 85

المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

تدريب عموي

محاضرات نظري √

أنشط فصو √

دراس حال
األعما الفصو ( تذ ر) :
تقدي أ راق دراس
 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( √ )
أعما فصو ( √ )

امتحانات نظري
شفوي ( √ )
عموي ( )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

□ √ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ √ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ √ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ال يوجد
جاءت نسب الموافق عوى جم ع العبارات ما ب ل % 67 – 64
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 -6مقترحات تحسين المقرر

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين

 -1ت تحس ل تعديل المفردات ال ظري في الئح الساعات المعتمدة
ال ديدة
ال يوجد

( إن وجدت )
 -8ما تم تنفيذه مـن مقترحـات التطـوير فـي  -1ت بالفعل تطب ق التبارات عمو عوى ط ب الكو
العام السابق

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات

ال يوجد

(ما هي واألسباب)
 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
تعديل المفردات ال ظري

توصيف التطوير
ت تعديل

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

الفصل الثاني 2019

المفردات ال ظري
في الئح الساعات
المعتمدة ال ديدة

منسق المقرر

أ.د  /أحمد فكري
رئيس مجلس القسم العلمي
أ  .د  /رأفت عبد المنصف
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نموذج رقم ()16
تقرير مقرر دراسي

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :تدريب ( األلعاب الرياض – مسابقات الم دات المضمار – التمري ات العر ض
الرياض – الرياضات المائ – الم ازالت الرياضات الفردي )
أ  -معلومات أساسية
 -1اس المقرر رمزه الكودي

تطبيحي عمليا ر
) 65432426

 -2التخصص

تدريب

 -3الفرق  /المستوى

الفرق الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

 -5ال ظام المتبع اللت ار ل

االمتحانات

 -6نظام المراجع الخارج ل متحات
 -7عدد القائم ل بالتدريس

يي ا الت

) نظري ( +

ممتح ل مل دالل الكو
√ متوافر
احد

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائ ات :

324

6

صم

) عموي

مل لارج القس
غ ر متوافر

 -عدد الط ب الموتحق ل بالمقرر

145

 -عدد الط ب الذيل أد ا االمتحات

145

 -نت

ناجح

االمتحات

 143عدد

راسب

 -ال سب الماوي  %لو اجح ل طبقاً

لوتقديرات الحاصو ل عو ها

% 98.62
% 1.38

 2عدد

ج د جداً % 32.41

ممتاز % 33.79

مقبو % 9.66

ج د % 22.76

 -2تدريس المقرر :
 الموضوعات التي ت تدريسها % -لما ت تدريسه مل المحتوى

األساسي لومقرر

 -مدى التزام القائم ل بالتدريس

بمحتوى المقرر

عي المحي ط

ميع الم

ت تدريس  % 100مل موضوعات المقرر
<60

 -مدى تغط االمتحات

84 - 60

التعو

تدريب عموي √

لموضوعات المقرر
 -أسال ب التعو

84 - 60

أنشط فصو √

األعما الفصو ( تذ ر) :

>√ 85
<60

>√ 85

محاضرات نظري √
دراس حال

ا راق دراس – امتحات أعما س تطب قي
 -طريق تقوي الط ن ب

شفوي √
أعما فصو √

 -3اإلم انات المتاح لوتدريس :
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نظري √
عموي √

 -الم ارجنع العوم ن

□ √ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوسننائل المع

□ √ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستوزمات الخامات

□ متوافرة □√ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4ق ود إداري
 -5نت

تظم :

ال يوجد

تقوي الط ب لومقرر

 -6مقترحات تحس ل المقرر

 % 100لوموافق

متوسط ل م ع عبارات االستب ات

التدريب العموي دالل المعامل

 -7م حظات المراجع ل الخارج ل ال يوجد
( إت جدت )

 -8ما ت ت ف ذه مل مقترحات
التطوير في العام السابق

ال يوجد
ال يوجد

 -9ما ل يت ت ف ذه مل مقترحات
(ما هي األسباب)

 -10لط التطوير لومقرر لوعام القادم :
م االت التطوير
التدريب العموي لوط ب في

المعامل

توص ف

توق ت التطوير

التطوير

تدريب عموي

2018

المساو عل

الت ف ذ

حدة ال ودة

منسق المقرر
أ  .د  /أحمد لطفي
رئيس مجلس القسم العلمي
أ  .د  /رأفت عبد المنصف
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نموذج رقم ()16
تقرير مقرر دراسي

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم :

تدريب ( األلعاب الرياضية – مسابقات الميدان والمضمار – التمرينات والعروض الرياضية – الرياضات

المائية – المنازالت والرياضات الفردية )

أ  -معلومات أساسية
 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

تدريب م دانى فى رياض التخصص( ) 65432409

 -2التخصص

تدريب

 -3الفرقة  /المستوى

الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(  ) --نظري  ) 4 ( +عموي
المقررعموي نظام االمتحات العومي يت ل
الثاني مل ل

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

تش ل ل

مل رؤساء أقسام التدريب اللتبار

جم ع ط ب تخصص التدريب الرياضي.
 متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

□ غ ر متوافر

 2أعضاء ها تدريس

 -7عدد القائمين بالتدريس

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

145

عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

145

 -نتيجة االمتحان

ناجح

 النســبة المئويــة  %للنــاجحين ببقــاللتقديرات الحاصلين عليها

راسب

 144عدد
 1عدد

ممتاز % 42.07
جيد

% 4.14

 -2تدريس المقرر :
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% 99.31
% 0.69

جيد جدا
مقبول

الفصل الدراسي

% 42.76
% 10.34

 -الموضوعات التي تم تدريسها

-

تطب ق األت اهات العوم
م ا التخصص

الحديث في تصم محتوي ال زء التمه دي في

-

تطب ق األت اهات العوم

الحديث في محتوي ال زء الرئ سي في م ا

-

تطب ق األت اهات العوم

الحديث في محتوي ال زء الختامي في م ا

التخصص
التخصص

-

تطب ق حدات تدريب متكامو لألنشط المختوف في م ا التخصص في
آلر العام

 % -لما تم تدريسه من المحتوى

ت تدريس جم ع االجزاء

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

<60

84 - 60

> 85

 -مدى تغطية االمتحان لموضوعات

<60

84 - 60

> 85

بمحتوى المقرر
المقرر

( ) محاضرات نظري

 -أساليب التعليم والتعلم

( )

(√) تدريب عموي
( ) أنشط فصو

دراس حال

األعما الفصو ( تذ ر)  :تطب ق عموي
 -بريقة تقويم الطــالب

نظري (

شفوي ( )%

)%

عموي()%120

أعما فصو ()%80

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

(√) متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

(√) متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

(√) متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
اليوجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر
 -6مقترحات تحسين المقرر

-

%100

التعرف عوي أحدث االجهزة المتعوق باألندي الصح .
تطب ق ما يتعومه الط ب في االندي الرياض

الصح .

االستفادة مل المقررات التي يدرسها الط ب تطب قها في االندي الرياض
مراكز الشباب االندي الصح .
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 -7مالحظات المراجعين الخارجيين( إن

-

ربط ل ما يتعومه الط ب بسوق العمل .

-

التعرف عوي ل ما هو جديد في رياض التخصص

اليوجد

وجدت )

 -8ما تم تنفيـذه مـن مقترحـات التطـوير -
في العام السابق

 -9ما لم يـتم تنفيـذه مـن مقترحـات (مـا -
هي واألسباب)

-

تعرف الط ب عوي بعض االجهزة المستخدم في االندي الصح

ك ف التدريب عو ها .

ايضا

عدم ربط ل ما تعومه الط ب بسوق العمل .
عدم قدرة الط ب عوي التوصل الي ال ديد في رياض التخصص.

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
-

التعرف

عوي

االجهزة -

المتعوق باألندي الصح .
تطب ق ما يتعومه الط ب في -

أت يطبق الط ب ما يتعوموه مل المقررات
الشباب االندي الصح .

التي

تطب قها في -
مراكز الشباب

االندي الصح .

ربط ل ما يتعومه الط ب بسوق

ربط

ل ما يتعومه الط ب مل ل

مقررات التخصص بسوق العمل .

 -التعرف عوي ل ما هو جديد في رياض

2019 / 2018

االندي الرياض

المقررات

التي يدرسونها في االندي الرياض

مراكز

استاذ المقرر

االستفادة

مل

الصح .

يدرسها الط ب

-

أت يتعو الط ب

التطوير

التنفيذ

ف االداء عوي االجهزة

الحديث باألندي الصح .

االندي الرياض
-

أحدث

توصيف التطوير

توقيت

المسئول عن

التخصص .

العمل .
 التعرف عوي ل ما هو جديد فيرياض التخصص .

منسق المقرر أ.د /نارد محمد مرجان
رئيس مجلس القسم العلمي
أ  .د  /أشرف عبد العال
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نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  : /الترب الرياض ب ل

قسم  :االدارة الرياض
أ  -معلومات أساسية

التر يح

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

االسس العوم ل دارة الرياض 7450

 -2التخصص

االدارة

 -3الفرقة  /المستوى

الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

2

) نظري ( +

) عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات تبعا لوتخصص
□ غ ر متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان
 -7عدد القائمين بالتدريس

2

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

48

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

48

 -نتيجة االمتحان

ناجح

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

 46عدد

راسب

95

 2عدد

ممتاز

 %6جيد جدا

مقبول %43

 -2تدريس المقرر :
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%

5

%
%22

جيد

%22

 -الموضوعات التي تم تدريسها

مقدم فى اإلدارة

الفرق ب ل المصطوح المفهوم تعريف اإلدارة
مدارس اإلدارة المدرس العوم
المدرس ال ظام

ال ابان

الموقف

أسال ب اإلدارة الحديث اإلدارة باالهداف اإلدارة الكم
اإلدارة االسترات

العمو ات االداري التخط ط
الت ظ

التوج
الرقاب

طرق التباري

  %لما تم تدريسه من المحتوىاألساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

بمحتوى المقرر

%15
>85

 -مدى تغطية االمتحان

>85

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

أنشط فصو

محاضرات نظري
األعما الفصو ( تذ ر) :

التبارت رق
 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( √)

أعما فصو ( √ )

شفوي

شفوي ( √ )
عموي ( )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

□√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
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 -الوســائل المعينة

□ متوافرة □√ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
ال توجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر
 -6مقترحات تحسين المقرر

ب سب

مل  70الى % 80

-1تطوير المقررات الدراس
 -2زيادة عدد الساعات
-3تحويل المقرر عوى ساعات معتمدة

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين ال يوجد
( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات تطوير المقررات الدراس
التطوير في العام السابق

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

ال يوجد
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 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
توصيف

مجاالت التطوير

التطوير

 -1تعديل توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق ن لومنادة

العوم

س ت مل ل

أستاذ المقرر
تعديل الئحى

مل ل

ل

توقيت التطوير

 -3عمن ن ننل محاض ن ن نرات تعويض ن ن ن

لوط ب الرياض ل

منسق المقرر

ل

أستاذ

التنفيذ

2019/2018

استاذ المقرر

2019/2018

ل الكو

الم اهج

س ت مل

المسئول عن

2019/2018

لشاوت الط ب
استاذ المقرر

المقرر

أ.د سمير عبد الحميد على
رئيس مجلس القسم العلمي

أ.م.د  /رافت سعيد هنداوى
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نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  : /الترب الرياض ب ل

قسم  :االدارة الرياض
أ  -معلومات أساسية

التر يح

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

ادارة المؤسسات الرياض

 -2التخصص

االدارة

 -3الفرقة  /المستوى

الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

2

7451

) نظري ( +

) عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات تبعا لوتخصص
□ غ ر متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان
 -7عدد القائمين بالتدريس

2

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

48

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

48

 -نتيجة االمتحان

ناجح

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

 44عدد

راسب

91

 4عدد

ممتاز

 %4جيد جدا

مقبول %47

 -2تدريس المقرر :

334

%

9

%
%18

جيد

%20

 -الموضوعات التي تم تدريسها

ادارة الموارد البشري (المفهوم – المباديء – االهداف –
االهم )

ظائف ادارة الموارد البشري (تخط ط الموارد البشري )

ظائف ادارة الموارد البشري (تحو ل صف الوظائف –

االستقطاب االلت ار التع ل)

ظائف ادارة الموارد البشري (تصم ه ل الر اتب

االجور الحوافز المزايا الخدمات)

ظائف ادارة الموارد البشري (التدريب تطوير الموارد

البشري – التق

التقوي الفعا ل داء)

رش عمل  :اش ال ات ادارة الموارد البشري فى اله اات
طرق حوها.

الرياض

االت اهات الحديث لوظائف ادارة الموارد البشري فى
اله اات الرياض

التسويق الرياضي (المفهوم – االهم  =-ع اصر المزيج

التسويقي)

التسويق الرياضي (دراس سووك المستهوك – دراس السوق
البحوث التسويق )

التسويق الرياضي (الخط التسويق – تسويق االم انات
الرياض )

االدارة المال (الموازن –الم زان )

رش عمل :اه االش ال ات التى تواجه تسويق االم انات

الرياض
  %لما تم تدريسه من المحتوىاألساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

بمحتوى المقرر

طرق حوها.

%15
>85
335

 -مدى تغطية االمتحان

>85

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

أنشط فصو

محاضرات نظري
األعما الفصو ( تذ ر) :

التبارت رق
 -بريقة تقويم الطــالب

شفوي

نظري ( √)

شفوي ( √ )
عموي ( )

أعما فصو ( √ )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

□√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة □√ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
ال توجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر
 -6مقترحات تحسين المقرر

ب سب

مل  70الى % 80

-1تطوير المقررات الدراس
 -2زيادة عدد الساعات
-3تحويل المقرر عوى ساعات معتمدة

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين ال يوجد
( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات تطوير المقررات الدراس
التطوير في العام السابق

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

ال يوجد

336

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
توصيف

مجاالت التطوير

التطوير

 -1تعديل توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق ن لومنادة

العوم

س ت مل ل

أستاذ المقرر
تعديل الئحى

مل ل

ل

توقيت التطوير

 -3عمن ن ننل محاض ن ن نرات تعويض ن ن ن

لوط ب الرياض ل

منسق المقرر

ل

أستاذ

التنفيذ

2019/2018

استاذ المقرر

2019/2018

ل الكو

الم اهج

س ت مل

المسئول عن

2019/2018

لشاوت الط ب
استاذ المقرر

المقرر

أ.د سمير عبد الحميد على
رئيس مجلس القسم العلمي

أ.م.د  /رافت سعيد هنداوى
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نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  : /الترب الرياض ب ل

قسم  :االدارة الرياض
أ  -معلومات أساسية

التر يح

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

الت ظ مات الرياض

 -2التخصص

االدارة

 -3الفرقة  /المستوى

الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

2

7460

) نظري ( +

) عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات تبعا لوتخصص
□ غ ر متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان
 -7عدد القائمين بالتدريس

2

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

48

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

48

 -نتيجة االمتحان

ناجح

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

 46عدد

راسب

95

 2عدد

ممتاز

 %6جيد جدا

مقبول % 45

 -2تدريس المقرر :

338

%

5

%
%16

جيد

%29

 -الموضوعات التي تم تدريسها

الت ظ ( المفهوم – المباديء – االهداف – االهم )

الت ظ (االنواع – المستويات الت ظ م لوه اات الرياض –

اعداد الب اء الت ظ مي)

الخرائط الت ظ م – دل ل العمل الت ظ مي

اله ل الت ظ مي (المفهوم – التعريف – ع اصر اله ل

الت ظ مي)

اله ل الت ظ مي (االبعاد الرئ س لوه ل الت ظ مي)

اله ل الت ظ مي (الشر ط الواجب مراعاتها ع د نصم
اله ل الت ظ مي)

اله ل الت ظ مي (العوامل المؤثرة فى عمو ه تصم اله ل

الت ظ مي – مراحل تصم اله ل الت ظ مي)

اله ل الت ظ مي (انواع اله اكل الت ظ م – اله اكل

الت ظ م لوه اات الرياض – تق
  %لما تم تدريسه من المحتوىاألساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

بمحتوى المقرر

%15
>85

 -مدى تغطية االمتحان

>85

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

اله اكل الت ظ م )

أنشط فصو

محاضرات نظري
األعما الفصو ( تذ ر) :

التبارت رق
 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( √)

أعما فصو ( √ )
339

شفوي

شفوي ( √ )
عموي ( )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

□√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة □ √ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة □ √ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
ال توجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر
 -6مقترحات تحسين المقرر

ب سب

مل  70الى % 80

-1تطوير المقررات الدراس
 -2زيادة عدد الساعات
-3تحويل المقرر عوى ساعات معتمدة

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين ال يوجد
( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات تطوير المقررات الدراس
التطوير في العام السابق

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

ال يوجد

340

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
 -1تعديل توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق ن لومنادة

العوم

توصيف
التطوير

س ت مل ل

أستاذ المقرر
تعديل الئحى
ل

مل ل

توقيت التطوير

 -3عمن ن ننل محاض ن ن نرات تعويض ن ن ن

لوط ب الرياض ل

منسق المقرر

ل

أستاذ

التنفيذ

2019/2018

استاذ المقرر

2019/2018

ل الكو

الم اهج

س ت مل

المسئول عن

2019/2018

لشاوت الط ب
استاذ المقرر

المقرر

أ.د عبد العزيز سالمة
رئيس مجلس القسم العلمي

أ.م.د  /رافت سعيد هنداوى

341

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  : /الترب الرياض ب ل

قسم  :االدارة الرياض
أ  -معلومات أساسية

التر يح

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

التشريعات

 -2التخصص

االدارة

 -3الفرقة  /المستوى

الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

2

القوان ل الرياض

7461

) نظري ( +

) عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات تبعا لوتخصص
□ غ ر متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان
 -7عدد القائمين بالتدريس

2

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

48

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

48

 -نتيجة االمتحان

ناجح

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

 47عدد

 1عدد

راسب
ممتاز

342

2

 %16جيد جدا

 %27مقبول %6

 -2تدريس المقرر :

98
%

%

%47

جيد

 -الموضوعات التي تم تدريسها

مادة  1الي 5

مادة  6الي 10

مادة  11الي 15
مادة  16الي 20
مادة  21الي 25
مادة 26الي 30
مادة 31الي 35

مادة  36الي 40
مادة  41الي 45

مادة مل 46الي 50
مادة  54الي 55
مادة 56الي 60

مادة  61الي 75
مادة  76الي 95

ال ئح المال

مادة  9الي 13

مادة  1الي 8

مادة  14الي 18
مادة  19الي 23
مادة  24الي 28
مادة  29الي 32
  %لما تم تدريسه من المحتوىاألساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

بمحتوى المقرر

%15
>85

 -مدى تغطية االمتحان

>85

لموضوعات المقرر

343

 -أساليب التعليم والتعلم

أنشط فصو

محاضرات نظري
األعما الفصو ( تذ ر) :

التبارت رق
 -بريقة تقويم الطــالب

شفوي

نظري ( √)

شفوي ( √ )
عموي ( )

أعما فصو ( √ )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

□√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة □ √ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة □ √ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
ال يوجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر
 -6مقترحات تحسين المقرر

ب سب

مل  70الى % 80

-1تطوير المقررات الدراس
 -2زيادة عدد الساعات
-3تحويل المقرر عوى ساعات معتمدة

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين ال يوجد
( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات تطوير المقررات الدراس
التطوير في العام السابق

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

ال يوجد

344

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
 -1تعديل توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق ن لومنادة

العوم

منسق المقرر

التطوير

س ت مل ل

أستاذ المقرر
تعديل الئحى

مل ل

ل

توقيت التطوير

ل

س ت مل

أستاذ

التنفيذ

2019/2018

استاذ المقرر

2019/2018

ل الكو

الم اهج

 -3عمن ن ننل محاض ن ن نرات تعويض ن ن ن

لوط ب الرياض ل

توصيف

المسئول عن

لشاوت الط ب

2019/2018

المقرر

أ.م.د  /عبد هللا محى
رئيس مجلس القسم العلمي

أ.م.د  /رافت سعيد هنداوى

345

استاذ المقرر

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :اصو الترب الرياض
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

س ولوج ال ماعات الرياض

 -2التخصص

ادارة رياض

 -3الفرقة  /المستوى

الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

( )2نظري  )-( +عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

فق لوائح ال امع

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

□ متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

8453

قرار القس
√ غ ر متوافر

1

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

48

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

48

 -نتيجة االمتحان

ناجح  47عدد

 1عدد

راسب

% 97.92

% 2.08

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـا  % 14.58ممتاز  % 25 -جيد جدا -للتقديرات الحاصلين عليها

 % 25جيد  % 33.33 -مقبول  % 0 -ضعيف
ضعيف جدا % 2.08

 -2تدريس المقرر :
346

 -الموضوعات التي تم تدريسها

المدلل الس ولوجى لدراس الفريق الرياضى
المفهوم الس ولوجى لو ماع

اهم دراس الفريق

-انواع اهداف الفريق

مظاهر التفاعل ب ل االفراد

 االهداف العوامل المؤثرة فى تحديدها -دي ام

* االتصا

ال ماع

التفاعل ب ل افراد الفريق

* مفهوم االتصا

 -مهارات التفاعل

 -م ظوم االتصا

 -رموز االتصا

التفاعل ب ل الفريق

 -لصائص اعضاء الفريق تفاعوه

 -التفاعل الحر ى ب ل الفريق الرياضى

* ب ات تماسك ال ماع الرياض

 ب ات ال ماع – ق اس الب ات استقرار الفريق -انواع التماسك (االجتماعى – الحر ى)

 -عوامل التماسك االجتماعى

 التأث ر المتباد ال وعى التماسك فى ال ماع -طرق ق اس التماسك

* د ر االلصائى ال فسى الرياضى مع الفريق
 -تعريف االلصائى ال فسى

 م االت عمل االلصائى ال فسى -اد ار االلصائى ال فسى

أ -استثارة الدافع
ب -ت ظ

تعبا الطاق ال فس

 تطوير توظ ف المهارات ال فس347

 ت م التماسك – العداد ب فس العام % -ما تم تدريسه من المحتوى

%100

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

بمحتوى المقرر

 -مدى تغطية االمتحان

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

<60

84 - 60

>√ 85

<60

84 - 60

>√ 85

تدريب عموي

√ محاضرات نظري

√ أنشط فصو

دراس حال

األعما الفصو ( تذ ر)  :رق دراس
 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( √ )

أعما فصو ( √ )

شفوي ( √ )

عموي ( ) -

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

√متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
اليوجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ت ار حن ننت نت ن ن التقن ننوي ب ن ن ل  % 85إلن ننى  % 95بالموافق ن ن

 -6مقترحات تحسين المقرر

 -1تحديث توص ف المقرر

عوى عبارات التق

 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم
 -3عمل محاضرات تعويض لوط ب الرياض ل
348

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين

اليوجد

( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات ال يوجد
التطوير في العام السابق

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

 -1تعديل توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم
 -3عمل محاضرات تعويض لوط ب الرياض ل

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
 -1تعديل توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق ن لومنادة

العوم

 -3عمن ن ننل محاض ن ن نرات تعويض ن ن ن

لوط ب الرياض ل

توصيف
التطوير

س ت مل ل

أستاذ المقرر
تعديل الئحى

مل ل

ل

توقيت التطوير

ل

أستاذ

التنفيذ

2019/2018

استاذ المقرر

2019/2018

ل الكو

الم اهج

س ت مل

المسئول عن

2019/2018

لشاوت الط ب
استاذ المقرر

المقرر

منسق المقرر
رئيس مجلس القسم العلمي

أ  .م  .د  /أحمد عالم

أ.م.د  /وليد سليمان إسماعيل الصعيدى

349

نموذج رقم ()16
تقرير مقرر دراسي

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

كليـة  : /الترب الرياض ب ل

قسم  :االدارة الرياض
أ  -معلومات أساسية

التر يح

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

ادارة االلعاب ال ماع

 -2التخصص

االدارة

 -3الفرقة  /المستوى

الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

7454

 ) 1نظري 3 ( +

) عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات تبعا لوتخصص
□ غ ر متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان
 -7عدد القائمين بالتدريس

2

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

48

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

48

 -نتيجة االمتحان

ناجح

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

راسب

 45عدد

93

 3عدد

ممتاز %8

مقبول %10

 -2تدريس المقرر :

350

جيد جدا

7

%
%50

%
جيد

%25

 الموضوعات التي تم تدريسها -تعريف الط ب بتوص ف المقرر-مفهوم ت ظ البطوالت الرياض

-اهم ت ظ البطوالت الرياض – اله اات التي تدير األلعاب

الرياض -أهم الد رات األ لمب

-تحو ل ظ ف االداري في االلعاب ال ماع ه( المفهوم -التعريف-

مراحل تحو ل الوظائف-أهداف تحو ل الوظائف -سائل مصادر

جمع الب انات )

 صف الوظ غ ( تعريف -بطاق الوصف )-تحو ل الوظ ف ( تعريف-بطاق التوص ف )

-نماذج الووائح الدالو الدارة ال شاط الرياضي ( الئح االتحاد

المصري لكرة ال د-الئح ال شاط الرياضي ل ادي هو وبو س )

-انواع المسابقات البطوالت التي ت ظمها بعض االتحادات ( رة

قدم -رة يد -رة طائرة -رة سوه )
-امتحات فصوي

-ادارة شاوت ال عب ل في اتحادات االلعاب ال ماع ( نموذج

لبرنامج تس ل ال عب ل-الئح البطوله )

-االحتراف الرياضي مفهوم اهم ( المفهوم-االهم -الخصائص-

العائد االقتصادي-الفرق ب ل الهواي االحتراف) رق دراس
 % -لما تم تدريسه من

المحتوى األساسي للمقرر
 -مدى التزام القائمين

بالتدريس بمحتوى المقرر
 -مدى تغطية االمتحان

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

%15
>85
>85
محاضرات نظري
351

أنشط فصو

األعما الفصو ( تذ ر) :

التبارت رق
 -بريقة تقويم الطــالب

شفوي

نظري ( √)

شفوي ( √ )

عموي ( √ )

أعما فصو ( √ )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس
 -المراجـع العلميـة

□√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة □ √ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة □ √ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر
 -6مقترحات تحسين المقرر

ال يوجد
ب سب

مل  70الى % 80

-1تطوير المقررات الدراس
 -2زيادة عدد الساعات
-3تحويل المقرر عوى ساعات معتمدة

 -7مالحظات المراجعين

ال يوجد

الخارجيين ( إن وجدت )

 -8مـا تـم تنفيـذه مـن مقترحــات
التطوير في العام السابق

 -1تطوير المقررات الدراس

 -9مـــــا لـــــم يـــــتم تنفيـــــذه مـــــن  -1زيادة عدد الساعات
مقترحات (ما هي واألسباب)

-2تحويل المقرر عوى ساعات معتمدة

352

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

توصيف التطوير

توقيت التطوير

تطوير المقررات الدراس

استاذ المقرر

2019/2018

زيادة عدد الساعات

تعديل الئحى مل

2019/2018

ل الكو

ادارة الكو

2019/2018

عم د الكو

تحويل المقرر عوى ساعات

معتمدة

منسق المقر

الدراسى
ل

ل

الم اهج

المسئول عن التنفيذ
القس

أ.د سمير عبد الحميدعلى
رئيس مجلس القسم العلمي

ا.م.د رافت سعيد هنداوى

353

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :اصو الترب الرياض
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

اداره الم ازالت الرياضات الفردي 7464

 -2التخصص

اداره

 -3الفرقة  /المستوى

الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

( )1نظري  ) 3 ( +عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

فق لوائح ال امع

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

□ متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

قرار القس
√ غ ر متوافر

2

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

48

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

48

 -نتيجة االمتحان

47ناجح

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

1راسب

عدد

عدد

97.92
2.08

%

%

 %12.50ممتاز % 35.42جيد جدا
 %29.17جيد

 % 0ضعيف

 -2تدريس المقرر :
354

 % 20.38مقبول

 %2.08ضعيف جدا

 -الموضوعات التي تم تدريسها

 - 1مفهوم و اهمية المنازالت والرياضات الفردية
 -2اهداف اقامة الدورات الرياضية لرياضة المنازالت
 -3نقاط هامة يجب مراعاتها عند تنظيم البطوالت المنازالت و خطوات
يجب اتباعها
 -4لجان البطوالت الرياضية
 -5طرق تنظيم المباريات فى رياضة المنازالت
 -6دور االدارى فى الموسم الرياضى (قبل و اثناء وبعد )
 -7تنظيم البطوالت فى رياضة المصارعة (القانون و هيئة التحكيم )
 -8تنظيم البطوالت فى رياضة المالكمة (القانون و هيئة التحكيم )
 -9تنظيم البطوالت فى رياضة المبارزة (القانون و هيئة التحكيم )
 -10تنظيم البطوالت فى رياضة الكارتية (القانون و هيئة التحكيم )
 -11المعوقات االداية التى تواجة (التخطيط و التنظيم )
 -12المعوقات االداية التى تواجة (التوجية و الرقابة )

 % -ما تم تدريسه من المحتوى

%100

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

<60

84 - 60

 -مدى تغطية االمتحان

<60

√ 84 - 60

بمحتوى المقرر

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

√ محاضرات نظري

√ أنشط فصو

األعما الفصو ( تذ ر) :
رق دراس

 -بريقة تقويم الطــالب

355

>85

√ تدريب عموي

دراس حال

نظري ( √ )

>√ 85

شفوي ( √ )

أعما فصو ( √ )

عموي ( ) -

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

√متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
اليوجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ت ار حت نت

 -6مقترحات تحسين المقرر

 -1تحديث توص ف المقرر

عبارات التق

التقوي ب ل  %70إلى  %80بالموافقن عونى

 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم
 -3عمل محاضرات تعويض لوط ب الرياض ل
 -7مالحظات المراجعين الخارجيين

اليوجد

( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات ال يوجد
التطوير في العام السابق

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

 -1تعديل توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم
 -3عمل محاضرات تعويض لوط ب الرياض ل

356

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
 -1تعديل توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق ن لومنادة

العوم

 -3عمن ن ننل محاض ن ن نرات تعويض ن ن ن

لوط ب الرياض ل

توصيف
التطوير

س ت مل ل

أستاذ المقرر
تعديل الئحى

مل ل

ل

توقيت التطوير

ل

أستاذ

التنفيذ

2019/2018

استاذ المقرر

2019/2018

ل الكو

الم اهج

س ت مل

المسئول عن

لشاوت الط ب

2019/2018

المقرر

منسق المقرر أ.د  /محمد عبد العزيز سالمة
رئيس مجلس القسم العلمي

ا.م.د  /رافت سعيد هنداوى

357

استاذ المقرر

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :العووم الح وي الصح الرياض .
أ  -معلومات أساسية

التغذي الرياض ( ) 9456

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

االدارة الرياض

 -2التخصص
 -3الفرقة  /المستوى
 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

الفرق الرابع
(

2

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

) نظري ( +

مل دالل القس

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

✓

) عموي

ممتحل لارجي
□ غ ر متوافر

متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

3

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

48

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

48

 نتيجة االمتحان النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

% 93.75

 45ناجح

 3راسب

ممتاز % 0

% 6.25

جيد جدا % 14.58

جيد % 22.92

 -2تدريس المقرر :
358

مقبول % 56.25

تعريف التغذي الرياض  -الف تام ات – أسس الغذاء

 -الموضوعات التي تم تدريسها

الصحي – الم م ت الغذائ  -الم شطات في الم ا
الرياضي-

  %لما تم تدريسه من المحتوىاألساسي للمقرر

ت تدريس  %100مل المحتوي العومي لومقرر طبقا لعدد
االساب ع الدراس

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

>85

بمحتوى المقرر

 -مدى تغطية االمتحان

>85

لموضوعات المقرر

✓محاضرات نظري

 -أساليب التعليم والتعلم

✓

أنشط فصو

األعما الفصو ( تذ ر) :

➢ رق دراس في أحد الموضوعات الدراس
➢ امتحات نظري

 -بريقة تقويم الطــالب

نظري (

✓

)

أعما فصو (

✓

)

شفوي (

✓

)

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

✓

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

✓

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

✓

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
اليوجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

ج د جدا

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر
359

 -6مقترحات تحسين المقرر

التدريب عوي استخدام اجهزة الكشف عل الم شطات

في الم ا الرياضي.

التعرف عوي الم م ت الغذائ في تطوير بعض

الصفات الحر .

اليوجد

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين
( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات ت تدريب الط ب عوي استخدام الكشف عل الم شطات مل
ل

التطوير في العام السابق

الدم.

اليوجد

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

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

توصيف
التطوير

توقيت التطوير

المسئول عن
التنفيذ

التطوير في المقرر العومي

الكتاب

العام القادم

م سق المقرر

التدريب عوي أستخدام السا نا

تك ولوج ا

العام القدم

عم د الكو

االستشفاء بعد الم هود .

الم ه ي

منسق المقرر:أ.د /عالء الدين محمد عليوة
رئيس مجلس القسم العلمي
أ.د /وائل محمد عمر

360

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  : /الترب الرياض ب ل

قسم  :االدارة الرياض
أ  -معلومات أساسية

التر يح

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

التر يح ا قات فراغ 7433

 -2التخصص

االدارة

 -3الفرقة  /المستوى

الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

 ) 2نظري ( +

) عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات تبعا لوتخصص
□ غ ر متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان
 -7عدد القائمين بالتدريس

2

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

48

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

48

 -نتيجة االمتحان

ناجح

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

 46عدد

راسب

95

 2عدد

ممتاز %27

5
جيد جدا

 %33مقبول %22

 -2تدريس المقرر :

361

%

%

%12

جيد

 -الموضوعات التي تم تدريسها مدلل فى التر يح

مفهوم – تعريف – اهداف – مم زات – أغر اض -مستويات
المشار فى قت الفراغ -م االت التر يح

تصم البرامج التر يح

تعريف البرنامج -ع اصر البرنامج -تخط ط البرنامج -تقوي
البرنامج –نماذج البرنامج( بار السل – االطفا )

نماذج لوبرامج

الم شأت االم انات التر يح

تعريف الم شأة –انواع الم شأة – ادارة الم شأة التر يح

تطب قات تر يح ( الرياض لو م ع)
مفهوم الرياض لو م ع

اهداف الرياض لو م ع

االنشط التى ت اسب المراحل المختوف

تطب قات تر يح ( الرياض لو م ع)

نماذج الرياض لو م ع

تطب قات تر يح ( الرياض المدرس )

تعريف المدرس – اهداف المدارس – معوقات التر يح فى
المدارس – نماذج االنشط التر يح فى المدارس

تطب قات تر يح ( بار السل )

تعرف بار السل -صعوب االنشط لكبار السل – نماذج
لوبرامج التر يح لكبار السل

الس اح التر يح

تعريف الس اح – تعريف الس اح الرياض

التر يح –

مقومات الس اح  -انواع الس اح – اهم الس اح

مدلل فى التر يح الع جى

تعريف التر يح الع جى – انواع التر يح الع جى -اهداف
362

التر يح الع جى -نماذج االنشط التر يح الع ج

االعداد المه ى اللصائى التر يح

الريادة – تعريف الريادة -انماط الريادة-مستويات الريادة-
ظائف الريادة-طرق الريادة -موصفات الريادة

 % -لما تم تدريسه من

المحتوى األساسي للمقرر
 -مدى التزام القائمين

بالتدريس بمحتوى المقرر

%15
>85

 -مدى تغطية االمتحان

>85

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

أنشط فصو

محاضرات نظري
األعما الفصو ( تذ ر) :

التبارت رق
 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( √)

أعما فصو ( √ )

شفوي

شفوي ( √ )
عموي ( )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس
 -المراجـع العلميـة

□√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة □√ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر
 -6مقترحات تحسين المقرر

ال يوجد
ب سب

مل  70الى % 80

-1تطوير المقررات الدراس
363

 -2زيادة عدد الساعات
-3تحويل المقرر عوى ساعات معتمدة
 -7مالحظات المراجعين

ال يوجد

الخارجيي( إن وجدت )

 -8مـا تـم تنفيـذه مـن مقترحــات تطوير المقررات الدراس
التطوير في العام السابق

 -9مـــــا لـــــم يـــــتم تنفيـــــذه مـــــن ال يوجد
مقترحات (ما هي واألسباب)

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
توصيف التطوير

مجاالت التطوير

توقيت التطوير

 -1تعديل توص ف المقرر

س ت مل ل

 -2إض ن نناف س ن نناعات تطب ق ن ن ن

تعديل الئحى مل

لومادة العوم

أستاذ المقرر

ل

 -3عمل محاضرات تعويضن

لوط ب الرياض ل

ل

الم اهج

س ت مل ل

أستاذ المقرر

المسئول عن
التنفيذ

2019/2018

استاذ المقرر

2019/2018

ل الكو

2019/2018

استاذ المقرر

لشاوت الط ب

منسق المقرر  :أ.د عبد العزيز سالمة
رئيس مجلس القسم العلمي

أ.م.د  /رأفت سعيد هنداوى

364

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد :الترب الرياض ب ل

قسم :اإلدارة الرياض

التر يح

أ  -معلومات أساسية
التدريب الم دانى 7409

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي
 -2التخصص

اإلدارة الرياض

 -3الفرقة  /المستوى

الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

-

التر يح

) نظري ( +

4

) عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات تبعا ل ظام القس
□ غ ر متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

احد

 -7عدد القائمين بالتدريس

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات:
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

48

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

48

 -نتيجة االمتحان

ناجح

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

عدد 47
عدد 1

راسب

%98
%2

ممتاز  - %45.83جيد جدا  - %47.92جيد %0

 -مقبول %2.17

 -2تدريس المقرر :

365

 -الموضوعات التي تم تدريسها

-

طب ع العمل في اله اات الرياض

رش عمل التدريب الم داني الم ظم مل قبل قس

اإلدارة الرياض

التر يح

-

اله ل االنشائي لوه ا الرياض

-

اله ل الوظ في لوه ا الرياض

-

اله ل الت ظ مي لوه ا الرياض
أنشط

س

ت إدارة ال شاط (ال شاط الرياضي –

االجتماعي – الف ي – الثقافي)
-

رش عمل لتباد الخبرات دالل الكو ب ل الط ب

أنشط

س

تطوير اقسام ادارات اله ا الرياض

إدارة االجتماعات في اله ا الرياض

التشريعات القوان ل الم ظم لعمل اله ا الرياض
قانوت الرياض

قانوت اله اات الشباب

تطب قات الئح ال ظام االساسى في اله ا الرياض

تطوير اله اات الرياض
رش عمل لتق

دالل الكو
 % -ما ال تم تدريسه من

المحتوى األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

بمحتوى المقرر

 -مدى تغطية االمتحان

لموضوعات المقرر

ت اإلدارة المال

%15

85
85

366

%
%

أداء الط ب في التدريب الم داني

 -أساليب التعليم والتعلم

أنشط فصو

تدريب عموي

األعما الفصو ( تذ ر)  :امتحات شفوي
 -بريقة تقويم الطــالب

شفوي

عموي

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

□ متوافرة

 -الوســائل المعينة

متوافرة بدرج محد دة

 -المستلزمات والخامات

ال يوجد
ال يوجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر
 -6مقترحات تحسين المقرر

%90 -80
 -1تطوير المقرر الدراسي
 -2زيادة عدد الساعات
 -3تحويل المقرر الي ساعات معتمدة

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين ال يوجد
( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات تطوير المقرر
التطوير في العام السابق

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

ال يوجد

367

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
 -1تعديل توص ف المقرر
 -2عمن ن ننل محاض ن ن نرات تعويض ن ن ن

لوط ب الرياض ل

توصيف
التطوير

س ت مل ل

أستاذ المقرر
ل

س ت مل

أستاذ

توقيت التطوير

التنفيذ

2019/2018

استاذ المقرر

2019/2018

استاذ المقرر

المقرر

منسق المقرر أ.م.د /صفوت جمعة
رئيس مجلس القسم العلمي
أ.م.د /رافت هنداوي

368

المسئول عن

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  : /الترب الرياض ب ل

قسم  :االدارة الرياض
أ  -معلومات أساسية

التر يح

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

االع م

 -2التخصص

االدارة

 -3الفرقة  /المستوى

الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

2

الع قات العام 7452

) نظري ( +

) عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات تبعا لوتخصص
□ غ ر متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان
 -7عدد القائمين بالتدريس

2

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

48

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

48

 -نتيجة االمتحان

ناجح

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

 43عدد
 5عدد

راسب
ممتاز

89
11

 % 2.08جيد جدا

 % 20.83مقبول % 54.17

 -2تدريس المقرر :

369

%

%

 % 12.50جيد

 -الموضوعات التي تم تدريسها

د ر اإلع م فى الم ا الرياضى ( مفهوم – سائل
اإلع م – األهم )

دراسات تطب ق فى اإلع م الرياضى
الع قات العام فى الم ا الرياضى

اإلتصا فى الم ا الرياضى
الرأى العام

ال قد الرياضى

  %لما تم تدريسه من المحتوىاألساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

بمحتوى المقرر

%15
>85

 -مدى تغطية االمتحان

>85

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

محاضرات نظري

أنشط فصو

األعما الفصو ( تذ ر)  :التبارت رق
 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( √)

أعما فصو ( √ )

شفوي

شفوي ( √ )
عموي ( )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

□√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة □√ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
ال توجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
ب سب

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر
370

مل  70الى % 80

 -6مقترحات تحسين المقرر

-1تطوير المقررات الدراس
 -2زيادة عدد الساعات
-3تحويل المقرر عوى ساعات معتمدة

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين ال يوجد
( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات تطوير المقررات الدراس
التطوير في العام السابق

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

ال يوجد

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
 -1تعديل توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق ن لومنادة

العوم

 -3عمن ن ننل محاض ن ن نرات تعويض ن ن ن

لوط ب الرياض ل

توصيف

توقيت التطوير

التطوير

س ت مل ل

أستاذ المقرر
تعديل الئحى

مل ل

ل

ل

أستاذ

التنفيذ

2019/2018

استاذ المقرر

2019/2018

ل الكو

الم اهج

س ت مل

المسئول عن

2019/2018

لشاوت الط ب
استاذ المقرر

المقرر

منسق المقرر  :أ  .م  .د  /عبد هللا محيي
رئيس مجلس القسم العلمي  :أ  .م  .د  /رأفت هنداوي

371

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  : /الترب الرياض ب ل

قسم  :االدارة الرياض
أ  -معلومات أساسية

التر يح

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

ادارة الرياضات المائ 7455

 -2التخصص

االدارة

 -3الفرقة  /المستوى

الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

 ) 1نظري ( +

 ) 3عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات تبعا لوتخصص
□ غ ر متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان
 -7عدد القائمين بالتدريس

2

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

48

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

48

 -نتيجة االمتحان

ناجح

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

 43عدد

راسب

89

 5عدد

ممتاز %4

مقبول %50

 -2تدريس المقرر :

372

%

جيد جدا

%

11
%6

جيد

%29

 الموضوعات التي تم تدريسها المراحل التاريخ لتطور بطوالت الرياضات المائ ،رة الماء  ،الغطس  ،الت ديف )

( السباح

المفاه ال ظري المرتبط بانواع الرياضات المائ
المفاه ال ظري المرتبط بانواع الرياضات المائ

تحو ل ظ ف اإلدارى فى بعض الرياضات المائ ( السباح ،
كرة الماء  ،الغطس  ،الت ديف )

الووائح الدالو لبعض الرياضات المائ ( السباح  ،رة الماء
 ،الغطس ) تطبقاتها فى بعض األندي الرياض

الووائح الدالو لبعض الرياضات المائ ( السباح  ،رة الماء
 ،الغطس ) تطبقاتها فى بعض األندي الرياض
التشريعات القوان ل التى تح

بطوالت السباح

العمل اإلدارى الف ى فى

رة الماء الغطس

الت ديف

دراس تطب ق إلدارة األزمات فى الرياضات المائ
المراحل التاريخ لتطور بطوالت الرياضات المائ

 ،رة الماء  ،الغطس  ،الت ديف )

المراحل التاريخ لتطور بطوالت الرياضات المائ

 ،رة الماء  ،الغطس  ،الت ديف )
 % -لما تم تدريسه من

المحتوى األساسي للمقرر
 -مدى التزام القائمين

بالتدريس بمحتوى المقرر
 -مدى تغطية االمتحان

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

( السباح
( السباح

%15
>85
>85
محاضرات نظري

أنشط فصو

األعما الفصو ( تذ ر)  :التبارت رق
373

شفوي

 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( √)

شفوي ( √ )

عموي ( √ )

أعما فصو ( √ )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس
 -المراجـع العلميـة

□√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة □√ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
ال توجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر
 -6مقترحات تحسين المقرر

ب سب

مل  70الى % 80

-1تطوير المقررات الدراس
 -2زيادة عدد الساعات
-3تحويل المقرر عوى ساعات معتمدة

 -7مالحظات المراجعين

ال يوجد

الخارجيين( إن وجدت )

 -8مـا تـم تنفيـذه مـن مقترحــات تطوير المقررات الدراس
التطوير في العام السابق

 -9مـــــا لـــــم يـــــتم تنفيـــــذه مـــــن ال يوجد
مقترحات (ما هي واألسباب)

374

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

توصيف التطوير

 -1تعديل توص ف المقرر

س ت مل ل

 -2إض ن نناف س ن نناعات تطب ق ن ن ن

تعديل الئحى مل

لومادة العوم

 -3عمل محاضرات تعويضن

لوط ب الرياض ل
منسق المقرر

أستاذ المقرر

ل

ل

الم اهج

س ت مل ل

أستاذ المقرر

المسئول عن

توقيت التطوير

التنفيذ

2019/2018

استاذ المقرر

2019/2018

ل الكو

2019/2018

استاذ المقرر

لشاوت الط ب

أ.م.د  /رافت سعيد هنداوى
رئيس مجلس القسم العلمي

أ.م.د  /رافت سعيد هنداوى

375

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :اصو الترب الرياض
أ  -معلومات أساسية

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

س ولوج الق ادة الرياض

 -2التخصص

ادارة رياض

 -3الفرقة  /المستوى

الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

( )2نظري  )-( +عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

فق لوائح ال امع

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

□ متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

8462

قرار القس
√ غ ر متوافر

1

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

48

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

48

 -نتيجة االمتحان

ناجح  43عدد

 5عدد

راسب

% 89.58

% 10.42

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـا  % 8.33ممتاز  % 50 -جيد جدا -للتقديرات الحاصلين عليها

 % 27.08جيد  % 8.33 -مقبول % 0 -
ضعيف

 -2تدريس المقرر :
376

ضعيف جدا % 10.42

 -الموضوعات التي تم تدريسها

مفهوم الق ادة القائد الرياضى

ال فوذ التأث ر الق ادى .
أسال ب الق ادة الرياض

نظريات الق ادة

فاعو الق ادة الرياض

توج هات تطب ق لفاعو الق ادة الرياض .
مفهوم الذات القائد الرياضى

اتخاذ القرار القائد الرياضى

مهارات االتصا لوقائد الرياضى .

ت م مهارات االتصا الفاعل لوقائد الرياضى
امتحات تحريري

بعض اد ار االلصائي ال فسي الرياضي مع الفريق
ق ادة االلصائي ال فسي الرياضي لوفريق .

ات اهات حديث فى س ولوج ق ادة الفريق الرياضي
 % -ما تم تدريسه من المحتوى

%100

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

<60

84 - 60

>√ 85

 -مدى تغطية االمتحان

<60

84 - 60

>√ 85

بمحتوى المقرر

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

√ محاضرات نظري
دراس حال

تدريب عموي
√ أنشط فصو

األعما الفصو ( تذ ر)  :رق دراس
 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( √ )

أعما فصو ( √ )
377

شفوي ( √ )

عموي ( ) -

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

√متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
اليوجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ت ار حن ننت نت ن ن التقن ننوي ب ن ن ل  % 66إلن ننى  % 68بالموافق ن ن

 -6مقترحات تحسين المقرر

 -1تحديث توص ف المقرر

عوى عبارات التق

 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم
 -3عمل محاضرات تعويض لوط ب الرياض ل
 -7مالحظات المراجعين الخارجيين

اليوجد

( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات ال يوجد
التطوير في العام السابق

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

 -1تعديل توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق لومادة العوم
 -3عمل محاضرات تعويض لوط ب الرياض ل

378

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
 -1تعديل توص ف المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق ن لومنادة

العوم

 -3عمن ن ننل محاض ن ن نرات تعويض ن ن ن

لوط ب الرياض ل

توصيف
التطوير

س ت مل ل

أستاذ المقرر
تعديل الئحى

مل ل

ل

توقيت التطوير

ل

أستاذ

التنفيذ

2019/2018

استاذ المقرر

2019/2018

ل الكو

الم اهج

س ت مل

المسئول عن

2019/2018

لشاوت الط ب
استاذ المقرر

المقرر

منسق المقرر
رئيس مجلس القسم العلمي

أ  .م  .د  /أحمد عالم

أ.م.د  /وليد سليمان إسماعيل الصعيدى

379

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :االدارة الرياض

أ  -معلومات أساسية

التر يح

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

إدارة مسابقات الميدان والمضمار 7463

 -2التخصص

ادارة رياض

 -3الفرقة  /المستوى

ربع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(  ) 1نظري  ) 3 ( +عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

فق لوائح ال امع

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

□ متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

قرار القس
√ غ ر متوافر

1

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

48

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

48

 نتيجة االمتحان النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

ناجح

راسب

عدد 43
عدد5

% 89

% 10

 %4.17ممتاز  % 50جيد جدا %50

جيد  %27.08مقبول % 8.33
ضعيف جدا % 10.42

 -2تدريس المقرر :
380

ضعيف %0

 -الموضوعات التي تم تدريسها

أنواع مسابقات الميدان والمضمار
المواصففففففات القانونيفففففة لفففففبعض مالعفففففب مسفففففابقات الميفففففدان
والمضمار
اختصاصات مجلس إدارة االتحاد المصرى أللعاب القوى
تسجيل األرقام القياسية العالمية واألولمبية وشروطها
واجبات االدارى فى بطفوالت الميفدان والمضفمار( قبفل البطولفة
– أثناء البطولة – بعد البطولة )
تحديد األدوار والتصفيات وجداول التبارى فى مسابقات الميفدان
والمضففمار األرقففام القياسففية إجراءتهففا وكيفففة تسففجيلها وشففروط
العضوية باإلتحاد المصرى أللعاب القوى

 % -ما تم تدريسه من المحتوى

%100

األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

بمحتوى المقرر

 -مدى تغطية االمتحان

لموضوعات المقرر

 أساليب التعليم والتعلم -بريقة تقويم الطــالب

<60

84 - 60

>√ 85

<60

84 - 60

>√ 85

تدريب عموي

√ محاضرات نظري
دراس حال

نظري ( √ )

أعما فصو ( √ )

√ أنشط فصو
شفوي ( √ )
عموي (√)

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

√متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
اليوجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ت ار حن ننت نت ن ن التقن ننوي ب ن ن ل  % 85إلن ننى  % 95بالموافق ن ن

عوى عبارات التق
381

 -6مقترحات تحسين المقرر

تحديث المقرر
اضاف محضرات معمو

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين

اليوجد

( إن وجدت )

ال يوجد

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات
التطوير في العام السابق

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

اضاف ساعات معمو لومادة
عدم تعديل ساعات ال ئح

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
تحديث المقرر

توصيف

توقيت التطوير

التطوير

أستاذ المقرر يقوم
بمراجع التوض ف

2019/2018

المسئول عن
التنفيذ

أستاذ المقرر

إعداد توص ف
جديد

اضاف محضرات معمو

مخاطب
الكو بتعديل

ل

2019/2018

ال ئح بإضاف
ساعات معمو

منسق المقرر أ.م.د  /عبدهللا محى الدين
رئيس مجلس القسم العلمي

أ.م.د  /رافت سعيد هنداوى

382

ل الكو

لودراسات العو ا

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  : /الترب الرياض ب ل

قسم  :االدارة الرياض
أ  -معلومات أساسية

التر يح

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

المعس رات رياض الخ ء ( ) 7457

 -2التخصص

االدارة

 -3الفرقة  /المستوى

الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

 ) 2نظري  ) - ( +عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات تبعا لوتخصص
□ غ ر متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان
 -7عدد القائمين بالتدريس

2

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

48

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

48

 -نتيجة االمتحان

ناجح

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

 43عدد

راسب

89

 5عدد

ممتاز %14

11
جيد جدا

 %25مقبول %20

 -2تدريس المقرر :

383

%

%
%29

جيد

 -الموضوعات التي تم تدريسها فلسفة االمعسكرات  -النشاط الترويح في الخالء  -أنواع

المعسكرات  -مبادئ وظائف اإلدارة في المعسكرات  -مفهوم
القياده فى المعسكرات  -تنظيم وإدارة مجتمع المعسكر  -العالقات
العامة فى المعسكرات  -إدارة األزمات في أنشطة االخالء
والمعسكر  -انواع المنشآت الرياضية  -ادارة وقت الفراغ -
تطبيقات االدارة الحديثة فى المعسكرات

 % -لما تم تدريسه من

المحتوى األساسي للمقرر
 -مدى التزام القائمين

بالتدريس بمحتوى المقرر

%15
>85

 -مدى تغطية االمتحان

>85

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

أنشط فصو

محاضرات نظري

األعما الفصو ( تذ ر)  :التبارت رق
 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( √)

شفوي

شفوي ( √ )
عموي ( )

أعما فصو ( √ )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس
 -المراجـع العلميـة

□√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة □√ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر
 -6مقترحات تحسين المقرر

ال توجد
ب سب

مل  70الى % 80

-1تطوير المقررات الدراس
 -2زيادة عدد الساعات
384

-3تحويل المقرر عوى ساعات معتمدة
 -7مالحظات المراجعين

ال يوجد

الخارجيين( إن وجدت )

 -8مـا تـم تنفيـذه مـن مقترحــات تطوير المقررات الدراس
التطوير في العام السابق

 -9مـــــا لـــــم يـــــتم تنفيـــــذه مـــــن ال يوجد
مقترحات (ما هي واألسباب)

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

توصيف التطوير

 -1تعديل توص ف المقرر

س ت مل ل

 -2إض ن نناف س ن نناعات تطب ق ن ن ن

تعديل الئحى مل

لومادة العوم

 -3عمل محاضرات تعويضن

لوط ب الرياض ل
منسق المقرر

أستاذ المقرر

ل

ل

الم اهج

س ت مل ل

أستاذ المقرر

المسئول عن

توقيت التطوير

التنفيذ

2019/2018

استاذ المقرر

2019/2018

ل الكو

2019/2018

استاذ المقرر

لشاوت الط ب

أ.د  :سمير عبد الحميد على
رئيس مجلس القسم العلمي

ا.م.د  /رافت سعيد هنداوى

385

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  : /الترب الرياض ب ل

قسم  :االدارة الرياض
أ  -معلومات أساسية

التر يح
الم افسات الرياض

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

تح

 -2التخصص

االدارة

 -3الفرقة  /المستوى

الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

7465

 ) 2نظري 3 ( +

) عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات تبعا لوتخصص
□ غ ر متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان
 -7عدد القائمين بالتدريس

2

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

48

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

48

 -نتيجة االمتحان

ناجح

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

 43عدد

راسب

89

 5عدد

ممتاز %14

11
جيد جدا

 %25مقبول %20

 -2تدريس المقرر :

386

%

%
%29

جيد

 -الموضوعات التي تم تدريسها الح

إدارة المسابقات الرياض

أسس إلت ارة – مواصفات  -سمات الشخص  -لبرات العمو
-مؤه ت العوم

بعض قوان ل الوعب التبارى

تش ل الو ات باإلتحادات الم اطق

تطب قات عمو إلحدى الم افسات الرياض ( رة السو )
التوص ف الوظ فى لو هازيل الف ى اإلدارى لكرة السو

 % -لما تم تدريسه من

المحتوى األساسي للمقرر
 -مدى التزام القائمين

بالتدريس بمحتوى المقرر

%15
>85

 -مدى تغطية االمتحان

>85

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

أنشط فصو

محاضرات نظري

األعما الفصو ( تذ ر)  :التبارت رق
 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( √)

أعما فصو ( √ )

شفوي

شفوي ( √ )

عموي ( √ )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس
 -المراجـع العلميـة

□√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة □√ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
ال توجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ب سب
387

مل  70الى % 80

 -6مقترحات تحسين المقرر

-1تطوير المقررات الدراس
 -2زيادة عدد الساعات
-3تحويل المقرر عوى ساعات معتمدة

 -7مالحظات المراجعين

ال يوجد

الخارجيين ( إن وجدت )

 -8مـا تـم تنفيـذه مـن مقترحــات تطوير المقررات الدراس
التطوير في العام السابق

 -9مـــــا لـــــم يـــــتم تنفيـــــذه مـــــن ال يوجد
مقترحات (ما هي واألسباب)

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
توصيف التطوير

مجاالت التطوير
 -1تعديل توص ف المقرر

س ت مل ل

 -2إض ن نناف س ن نناعات تطب ق ن ن ن

تعديل الئحى مل

لومادة العوم

أستاذ المقرر

ل

 -3عمل محاضرات تعويضن

لوط ب الرياض ل

ل

الم اهج

س ت مل ل

أستاذ المقرر

توقيت التطوير

المسئول عن
التنفيذ

2019/2018

استاذ المقرر

2019/2018

ل الكو

2019/2018

استاذ المقرر

لشاوت الط ب

منسق المقرر  :أ  .د  /عبد العزيز سالمة
رئيس مجلس القسم العلمي  :أ  .م  .د  /رأفت هنداوي

388

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد  :الترب الرياض ب ل

قسم  :العووم الح وي الصح الرياض .
أ  -معلومات أساسية

الصح الرياض ) 9467 ( 2

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي
 -2التخصص

تدريب رياضي

 -3الفرقة  /المستوى

الفرق الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

2

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

) نظري ( +

مل دالل القس

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

✓

ممتحل لارجي

متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

) عموي

□ غ ر متوافر
3

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

48

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

48

 نتيجة االمتحان النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

 43ناجح
 5راسب

ممتاز % 2.08
جيد %29.17

 -2تدريس المقرر :
389

%89.58

% 10.42

جيد جدا % 29.17
مقبول %29.17

 -الموضوعات التي تم تدريسها

 -1/4مفهوم الصحة الرياضية و أهدافها و أهميتها .
 -2/4الخدمات الصحية المقدمة للرياضيين في (المنشآت
الرياضية و العسكرية)
 -3/4المشكالت الصحية الخاصة بالنشاط الرياضي و
الرياضيين .
 -4/4المنشطات .
 -5/4استعادة الشفاء .

 % -لما تم تدريسه من المحتوى

ت تدريس  %100مل المحتوي العومي لومقرر طبقا لعدد

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

>85

 -مدى تغطية االمتحان

>85

األساسي للمقرر

االساب ع الدراس

بمحتوى المقرر

لموضوعات المقرر

✓محاضرات نظري

 -أساليب التعليم والتعلم

✓

أنشط فصو

األعما الفصو ( تذ ر) :

➢ رق دراس في أحد الموضوعات الدراس
➢ امتحات نظري

 -بريقة تقويم الطــالب

نظري (

✓

)

أعما فصو (

✓

)

شفوي (

✓

)

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

✓

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

✓

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

✓

متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
اليوجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
390

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ت ار حت نسب الموافق عوى جم ع العبارات ما ب ل

 -6مقترحات تحسين المقرر

ال يوجد

% 69 – 67

اليوجد

 -7مالحظات المراجعين
الخارجيين( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات
التطوير في العام السابق

اليوجد

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

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
 -1تعديل توص ف المقرر

توصيف
التطوير

ل

س ت مل

أستاذ

توقيت التطوير
2019/2018

المسئول عن
التنفيذ

استاذ المقرر

المقرر

منسق المقرر:أ.د /عالء الدين محمد عليوة
رئيس مجلس القسم العلمي
أ.د /وائل محمد عمر

391

نموذج رقم ()16
تقرير مقرر دراسي

جامـعة /أكاديمية  :االس دري

كليـة  : /الترب الرياض ب ل

قسم  :االدارة الرياض
أ  -معلومات أساسية

التر يح

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

ادارة التمري ات

 -2التخصص

االدارة

 -3الفرقة  /المستوى

الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

ال مباز 7468

 ) 1نظري  ) 3 ( +عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات تبعا لوتخصص
□ غ ر متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان
 -7عدد القائمين بالتدريس

2

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

48

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

48

 -نتيجة االمتحان

ناجح

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

راسب

 43عدد

89

 5عدد

ممتاز %2

مقبول %29

 -2تدريس المقرر :

392

%

جيد جدا

11

%
%29

جيد

%29

 -الموضوعات التي تم تدريسها مساول ات اإلدارى فى بطوالت ال مباز

الووائح القوان ل الم ظم لبطوالت مسابقات ال مباز

المعوقات اإلداري التى تواج القائم ل عوى إدارة بطوالت
ال مباز

أنواع البطوالت فى ال مباز ( س دات – رجا )
طريق احتساب ال تائج فى مسابقات ال مباز

ت ظ العر ض الرياض ( ال انب اإلدارى – ال انب الف ى )
 % -لما تم تدريسه من

المحتوى األساسي للمقرر
 -مدى التزام القائمين

بالتدريس بمحتوى المقرر

%15
>85

 -مدى تغطية االمتحان

>85

لموضوعات المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

محاضرات نظري

أنشط فصو

األعما الفصو ( تذ ر)  :التبارت رق
 -بريقة تقويم الطــالب

نظري ( √)

أعما فصو ( √ )

شفوي

شفوي ( √ )

عموي ( √ )

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس
 -المراجـع العلميـة

□√ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -الوســائل المعينة

□ متوافرة □√ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة

 -المستلزمات والخامات

□ متوافرة □ متوافرة بدرج محد دة □ غ ر متوافرة
ال يوجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر

ب سب
393

مل  70الى % 80

 -6مقترحات تحسين المقرر

-1تطوير المقررات الدراس
 -2زيادة عدد الساعات
-3تحويل المقرر عوى ساعات معتمدة

 -7مالحظات المراجعين

ال يوجد

الخارجيين ( إن وجدت )

 -8مـا تـم تنفيـذه مـن مقترحــات تطوير المقررات الدراس
التطوير في العام السابق

 -9مـــــا لـــــم يـــــتم تنفيـــــذه مـــــن ال يوجد
مقترحات (ما هي واألسباب)

-10خطة التطوير للمقرر للعام
المقبل

مجاالت التطوير

توصيف التطوير
س ت مل ل

 -1تعديل توص ف المقرر

توقيت التطوير
2019/2018

المسئول عن
التنفيذ

استاذ المقرر

أستاذ المقرر
 -2إضاف ساعات تطب ق
لومادة العوم
 -3عمل محاضرات تعويض

تعديل الئحى مل
ل

ل

منسق المقرر  :أ  .د  /عبد العزيز سالمة

لشاوت الط ب

الم اهج

س ت مل ل

لوط ب الرياض ل

2019/2018

ل الكو

2019/2018

استاذ المقرر

أستاذ المقرر

رئيس مجلس القسم العلمي  :أ  .م  .د  /رأفت هنداوي

394

نموذج رقم ()16

جامـعة /أكاديمية :االس دري

تقرير مقرر دراسي

كليـة  /معهد :الترب الرياض ب ل

قسم :اإلدارة الرياض

التر يح

أ  -معلومات أساسية
التدريب الم دانى 7409

 -1اسم المقرر ورمزه الكودي
 -2التخصص

اإلدارة الرياض

 -3الفرقة  /المستوى

الرابع

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(

التر يح

) نظري ( +

-

4

) عموي

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات تبعا ل ظام القس
□ غ ر متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

احد

 -7عدد القائمين بالتدريس

ب  -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات:
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

48

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

48

 -نتيجة االمتحان

ناجح

 النسبة المئوية  %للنـاجحين ببقـاللتقديرات الحاصلين عليها

عدد 47
عدد 1

راسب
ممتاز

%45.83

 -جيد جدا

مقبول % 4.17

 -2تدريس المقرر :

395

%98
%2

%47.92

-جيد % 0

 -الموضوعات التي تم تدريسها

-

طب ع العمل في اله اات الرياض

رش عمل التدريب الم داني الم ظم مل قبل قس

اإلدارة الرياض

التر يح

-

اله ل االنشائي لوه ا الرياض

-

اله ل الوظ في لوه ا الرياض

-

اله ل الت ظ مي لوه ا الرياض
أنشط

س

ت إدارة ال شاط (ال شاط الرياضي –

االجتماعي – الف ي – الثقافي)
-

رش عمل لتباد الخبرات دالل الكو ب ل الط ب

أنشط

س

تطوير اقسام ادارات اله ا الرياض

إدارة االجتماعات في اله ا الرياض

التشريعات القوان ل الم ظم لعمل اله ا الرياض
قانوت الرياض

قانوت اله اات الشباب

تطب قات الئح ال ظام االساسى في اله ا الرياض

تطوير اله اات الرياض
رش عمل لتق

دالل الكو
 % -ما ال تم تدريسه من

المحتوى األساسي للمقرر

 -مدى التزام القائمين بالتدريس

بمحتوى المقرر

 -مدى تغطية االمتحان

لموضوعات المقرر

ت اإلدارة المال

%15

85
85

396

%
%

أداء الط ب في التدريب الم داني

 -أساليب التعليم والتعلم

أنشط فصو

تدريب عموي

األعما الفصو ( تذ ر)  :امتحات شفوي
 -بريقة تقويم الطــالب

شفوي

عموي

 -3اإلمكانات المتاحة للتدريس :
 -المراجـع العلميـة

□ متوافرة

 -الوســائل المعينة

متوافرة بدرج محد دة

 -المستلزمات والخامات

ال يوجد
ال يوجد

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر
 -6مقترحات تحسين المقرر

%90 -80
 -4تطوير المقرر الدراسي
 -5زيادة عدد الساعات
 -6تحويل المقرر الي ساعات معتمدة

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين ال يوجد
( إن وجدت )

 -8مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مقترحـــات
التطوير في العام السابق

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

 -1تطوير المقرر
ال يوجد
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 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
 -1تعديل توص ف المقرر
 -2عمن ن ننل محاض ن ن نرات تعويض ن ن ن

لوط ب الرياض ل

توصيف
التطوير

س ت مل ل

أستاذ المقرر
ل

س ت مل

أستاذ

توقيت التطوير

التنفيذ

2019/2018

استاذ المقرر

2019/2018

استاذ المقرر

المقرر

منسق المقرر أ.م.د /صفوت جمعة
رئيس مجلس القسم العلمي
أ.م.د /رافت هنداوي
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المسئول عن

