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 -4القين الفٌيت في الفي الحديث والوعاصر بأهريكا
إهتحاى هٌتصف الفصل الدراسي
 -5القين الفٌيت في الفي الحديث والوعاصر بوصر
-6تحديد الوشاكل وفقا للعالقاث الفٌيت وطرق
عالجها
-7إجراء هقارًاث لتقيين العالقاث الفٌيت
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هٌبقشبد ورقٍٍن أداء صفً
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 -5نتيجة تقويم
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بناءا على نتائج اإلستبيان للعام ()2017-2018

` -6مقترحات

ا بند

اسم البند

التعليق

A

الوقسز ...
(اهداف،
هحزىٌبد،
اسلىة رعلٍن)

حاز على نسبة رضا

B

الوحبضس
والهئٍخ
الوعبوًخ

C

أسبلٍت الزقٍٍن

D

القبعبد
الدزاسٍخ
والوعبهل

تحسين المقرر

( )77.87%مما
يتطلب تحسين

حاز على نسبة رضا

مقترحات التحسين
 تطوير أساليب التعليم و التعلم الخاصة بالمقرر.
 إثاره المنافسة بين الطالب.

 ال يتم تشجيع الطالب على التعليم الذاتي وكيفية الحصول على مصادر
المعلومات.

( )78.05%مما

يتطلب تحسين

حاز على نسبة رضا

( )75.22%مما
يتطلب تحسين

حاز على نسبة رضا
( )64.29%مما
يتطلب تحسين.

 ال يتم تدريب الطالب على األسئلة.
 تغيير في أساليب التقييم الخاصة بالمقرر.

 ال يتم التميز بين الفروق الفردية بين الطالب.

 عدم وضوح الواجبات ومدى ارتباطها بالمقرر.


تركيز االختبارات النظرية على جوانب فكرية وعملية خاصة بأىداف المقرر.

 إعادة النظر في القاعة الدراسية وإعادة تهيئتها لتكون مالئمة للدراسة بها ولعدد
الطالب الملتحقين بالمقرر من حيث المساحة وعناصر التأثيث.

 توفير االجهزة الالزمة للدراسة.

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين(إن وجدت)

ال يوجد

 -8ما تم تنفيذه من مقترحات التطـوير فى العام السابق

ال يوجد

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات(وما ىى األسباب)

ال يوجد

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم
هجبالد الزطىٌس
A

الوقسز ( ...اهداف،
هحزىٌبد ،اسلىة رعلٍن)

B

الوحبضس والهئٍخ الوعبوًخ

C

أسبلٍت الزقٍٍن

رىصٍف الزطىٌس
 إثاره المنافسة بين الطالب بعمل مناقشات وتقييم أداء صفى .

الوسئىل
رىقٍذ
عي الزٌفٍر
الزطىٌس
أسزبذ
العبم الجبهعً
الوقسز
2019ــ2018

 ال يتم تشجيع الطالب على التعليم الذاتي وكيفية الحصول على مصادر
المعلومات باجراء ابحاث علمية وتجميع معلومات وعرضها اثتاء

المحاضرة.


العبم الجبهعً
2019ــ2018

أسزبذ
الوقسز

يتم تدريب الطالب على األسئلة من خالل عمل امتحانات دورية.

 تغيير في أساليب التقييم الخاصة بالمقرر بعمل اختبارات شفوية
اسبوعية

 تركيز االختبارات النظرية على جوانب فكرية وعملية خاصة بأىداف
المقرر باستخدام العصف الذىني.

 تنويع اسئلة االمتحان بحيث انها تقيس نواتج التعليمية التعلم
المستهدفة.

 عمل واجبات وتكاليف منزلية ومناقشتها.

العبم الجبهعً
2019ــ2018

أسزبذ
الوقسز
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 تهيئة القاعة الدراسية من حيث المساحو وزيادة المراوح بعدد  2مروحة

D

القبعبد الدزاسٍخ والوعبهل

فى المدرجات للتهوية .

 توفير االجهزة الالزمة للدراسة مثل :


تزويد قاعة ( )801بجهاز كمبيوتر وانترنت.

أستاذ المادة:.أ .د فزحى عجد الىهبة عثوبى
التاريخ  :أغسطس 2018

العبم الجبهعً
2019ــ2018

منسق القسم العلمي:

إدازح
الوعهد

