
 

 

 

 

 

 

 

 اإلنتاج النباتيتقرير برنامج 
 )المحــاصيــله ـوجـ(ت

 ۲۰۱۸-۲۰۱۹ 

 



                                    
 

 
 )محاصيلنتاج النباتى (توجه ال: اإلعن برنامج تقرير

 ۲۰۱۹/  ۲۰۱۸لعام األكاديمي ل
 

 أساسية: معلوماتـ  ۱
 محاصيلتوجه ال النباتياإلنتاج   البرنامج:ـ أسم  ۱

 لمحاصيلا  القســـم:ـ  ۲

 أربعة  الدراسية:ـ عدد السنوات  ۳

  عملي     ۹نظري        ۱٤۰الساعات: عدد  الوحدات:عدد ـ  ٤

 ٥۱ المقررات:ـ عدد  ٥

عتمادها من الجان الممتحنين و على يةم العلماقسلس األاموافقة مج الممتحنين:ـ أسس تشكيل لجان  ٦
 مجلس الكلية

  ـ منسق البرنامج : ۷

 غير متاح            متاح                        ـ نظام الممتحنين الخارجيين : ۸

 صة :ب ـ معلومات متخص
  ـ إحصائيات : ۷

 ۲۰  ـ عدد الطالب الملتحقين بالبرنامج :

ـ معدل النجاح في البرنامج ( % ) 

: 

 راسب ۳ناجح                 ۱۷  

ـ أتجاه األلتحاق بالبرنامج ( 

منسوبة إلي األعداد الملتحقة 

 سنوات )  ۳بالبرنامج آخر 

 متناقص                 ثابت                  متزايد         

 %۱٥  رسوب%       ۸٥ نجاح      ـ نتائج األمتحان النهائي :

  ـ توزيع تقديرات النجاح ( % ) :
 ممتاز                             جيد جدا      

 
 مقبول                                   جيد  

                
       

  ية :ـ المعايير األكاديم ۸

دليل الهيئه القوميه لإلعتماد لجنة قطاع العلوم الزراعية بالمجلس األعلى للجامعات وتبنى معايير تم 

 ۲۰۱٥إصدار 

 
√ 

√ 
 

  

 

۲۰ 

٥ ٥۰ 

۱۰ 



                                    
 

ـ المعايير 

األكاديمية 

 المرجعية :

القطاع الزراعي الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  –تم  تبنى المعايير القومية األكاديمية المرجعية 

 م.۱۲/۳/۲۰۱۷م  ووافق مجلس الكلية بتاريخ ۲۰۰۹مارس  –االعتماد و

ـ المعرفة أ 

 والفهم :

 

 

 خريج قادراً على أن:اليكون  )المحاصيل توجه( النباتى االنتاجبنهاية برنامج 

ف العلوم األساسية ذات الصلة بالزراعة.  ۱. ۱أ.  يُعرِّ

 ة.يلم بالعلوم التطبيقية ذات الصلة بالزراع  ۲. ۱أ.

 يذكر المصطلحات الزراعية باللغتين العربية واإلنجليزية.  ۱. ۲أ.

 يذكر عناصر المخاطرة في العمليات الزراعية.  ۱. ۳أ.

 يحدد أساليب فعاله للتعامل مع عناصر المخاطرة فى العمليات الزراعية.  ۲. ۳أ.

 يذكر أساليب تداول المخلفات الزراعية.  ۱. ٤أ.

 ادة تدوير المخلفات الزراعية.يُعدِّد سبل إع  ۲. ٤أ.

 يُحدد أساسيات تخطيط وتنفيذ األعمال الزراعية.   ۱. ٥أ.

ف أساسيات اإلقتصاد الجزئي.   ۱. ٦أ.  يُعرِّ

ف أساسيات اإلقتصاد الكلي.   ۲. ٦أ.  يُعرِّ

 يُلم بالجوانب اإلقتصادية في المجتمعات الزراعية وعالقتها بالتنمية المستدامة.   ۱. ۷أ.

د الجوانب اإلجتماعية في المجتمعات الزراعية.   ۲. ۷أ.  يُعدِّ

يُلم بالمجموعات الميكروبية المختلفة وكائنات المملكتين النباتية والحيوانية وعالقتهما بالبيئة    ۱. ۸أ.
 وضوابط أنظمة األمان الحيوى فى الزراعة.

 د الطبيعية.يصف مفاهيم التنوع البيولوجى وأساليب الحفاظ على الموار   ۱. ۹أ.

ف التشريعات الزراعية ذات العالقة بسالمة البيئة وصحة اإلنسان. ۱. ۱۰أ.  يُعرِّ

 يوضح عالقة أخالقيات مهنة الزراعه بالبيئة. ۲. ۱۰أ.

 يشرح مفاهيم عناصر إدارة الجودة. ۱. ۱۱أ.
ر المواصفات المورفولوجية يتعرف على تقسيم المملكة النباتية وتبعية الحاصالت الحقلية لعائالتها ويذك -۱-۱۲-أ

 والتشريحية لها.
يتعرف على تقسيم المملكة النباتية وتبعية الحاصالت البستانية لعائالتها ويذكر المواصفات المورفولوجية  -۲-۱۲-أ

 والتشريحية لها.
 يلم بمتطلبات نمو النبات وظروف النمو واالنتاج المثلى ألهم المحاصيل الحقلية -۱-۱۳-أ
 بمتطلبات نمو النبات وظروف النمو واالنتاج المثلى ألهم الحاصالت البستانية يلم  ۲-۱۳-أ
 يلم باألساسيات المتعلقة بالعمليات الزراعية للمحاصيل الحقلية -۱-۱٤-أ
 يلم باألساسيات المتعلقة بالعمليات الزراعية للمحاصيل البستانية -۲-۱٤-أ
 النظم البيئية.نظم انتاج محاصيل الحقل وعالقتها ب يشرح ۱-۱٥-أ
 نظم انتاج الحاصالت البستانية وعالقته  بالنظم البيئية يتعرف على ۲-۱٥-أ
وكيفية رعايتها وتمنع  ية والبستانيةمحاصيل الحقلباليشرح الممارسات التى تحافظ على التربة المنزرعة  ۱-۱٦-أ

 تدهورها.
 للمحاصيل الحقلية. سميد واالحتياجات السماديةوالممارسات الجيدة للت ساسيات استخدام المخصباتيذكر أ  ۱-۱۷-أ
ويعرف الممارسات الجيدة للتسميد واالحتياجات   ساسيات استخدام المخصبات للحاصالت البستانيةأ يشرح ۲-۱۷-أ

 .السمادية للحاصالت البستانية
 .ويعرف نظم الرى والصرف المناسبة لها يتفهم االحتياجات المائية لمحاصيل الحقل ۱-۱۸-أ
 للحاصالت البستانية. ونظم الري والصرف يتفهم االحتياجات المائية ۲-۱۸-أ
 للحاصالت الزراعية.يعرف أساسيات الهندسة الزراعية وتطبيقاتها في العمليات الزراعية التي تجرى على  ۱-۱۹-أ
 ية والبستانية.محاصيل الحقلوأمراض السيات مقاومة أفات أسا يتفهم ۱-۲۰-أ



                                    
 

للحفاظ على جودتها ألطول فترة  الحصاد وبعد رسات الزراعية التي تجرى على محاصيل الحقل قبليذكر المما ۱-۲۱أ.
 .ممكنة

 الحصاد.وبعد يذكر الممارسات الزراعية التى تجرى على الحاصالت البستانية قبل  ۲-۲۱-أ
 الحاصالت الزراعيةيذكر القوانين واللوائح المنظمة الستيراد وتصدير  ۱-۲۲أ.

رات ـ المهاب 

 : الذهنية

 

 

 بنهاية برنامج االنتاج النباتى (توجه المحاصيل) يكون الخريج قادراً على أن:

 يجمع البيانات إلستخدمها فى حل المشكالت الزراعية. ۱. ۱ب.

 يصنف النباتات طبقا لعائالتها النباتية ومدى مالئمتها للبيئة الزراعية. ۲. ۱ب.
 ى حل المشكالت الزراعية.ف مهااالستخدالبيانات  يحلل ۳. ۱ب.  

 يصمم التجارب للوصول إلى إستنتاج منطقي. ۱. ۲ب.

 يجمع الدالئل بهدف تفسير الظواهر. ۱. ۳ب.

 يصف المخاطر فى اإلنتاج والتصنيع الزراعى. ۲. ۳ب.

 يختار أفضل البدائل لتحقيق أقصى فائدة للمنشأة الزراعية. ۱. ٤ب.
 جارى للحاصالت البستانية.يقترح نظما مناسبة لالنتاج الت ۱-.٥-ب
 يفرق بين طرق التربية المناسبه لالصناف التجاريه من الحاصالت الحقليه. ۲-٥-ب
 يقترح نظما مناسبة لالنتاج التجارى للحاصالت الحقلية والبستانيه ۳-٥ب.
 . يقارن بين نظم االنتاج المختلفة للحاصالت الحقلية٤-٥-ب
 لفة للحاصالت البستانية. يقارن بين نظم االنتاج المخت٥-٥-ب
 . يستنتج تأثير العوامل البيئية علي كفاءة انتاج الحاصالت البستانية تحت النظم المختلفة ٦-٥-ب
 يقدر المخاطر البيئية للعمليات الزراعية تحت نظم االنتاج المختلفة ۷-٥-ب
 صحة االنسان يفسر العالقة بين نظم االنتاج وانتاج محصول عال ذو صفات جيدة امن على ۸-٥-ب
 يخطط النشاء مشاريع االنتاج التجاري للحاصالت الحقلية والبستانية ۱-٦-ب
 يضع الخطط المناسبة لتطوير المنشأت الزراعية تحت نظم االنتاج المختلفة للحاصالت الحقلية و البستانية. ۲-٦-ب
 يناقش قضايا االنتاج للحاصالت البستانية مستندا الى حقائق علمية ۳-٦-ب

ـ المهارات  ج

 :المهنية والعملية

 

 

 بنهاية برنامج االنتاج النباتى (توجه المحاصيل) يكون الخريج قادراً على أن:
 يطبق الممارسات الزراعية الجيدة لزيادة اإلنتاج الزراعي.  ۱. ۱ج. 
 ينتج غذاء آمنا لإلنسان والحيوان.  ۱. ۲ج. 
 يعيه بصورة مثلي من أجل تنمية زراعية مستدامة.يستخدم الموارد األرضية والمائية الطب  ۱. ۳ج. 
 يضع موازنة مبدئية للمشاريع الزراعية.  ۱. ٤ج. 
 يجرى تحليالً لألسواق المحلية الزراعية.  ۱. ٥ج. 
 يخطط لتطوير األعمال الزراعية.  ۲. ٥ج. 
 يخطط األعمال الزراعية فى ضوء المتغيرات اإلقتصادية المحلية .  ۱. ٦ج. 
 يعد خططا لتطوير األعمال الزراعية فى ضوء المتغيرات المحلية والعالمية    ۲. ٦ج. 
 يذكر األولويات الالزمة لتنمية المجتمعات الريفية.  ۱. ۷ج. 
 يحدد األولويات الالزمة لتنمية المناطق غير الحضرية.  ۲. ۷ج. 
 يطبق برامج اإلرشاد الزراعي.   ۱. ۸ج. 
 ظل إرشادات محدودة.يخطط إلجراء تجارب في   ۱. ۹ج. 
 يستخدم زراعة األنسجة فى اكثار المحاصيل الحقلية. ۱-۱۰ج. .
 يستخدم زراعة األنسجة فى اكثار الحاصالت البستانية.  ۲-۱۰ج.
 ينتخب أصناف ذات انتاجية وجودة عالية من المحاصيل الحقلية و البستانية. ۱-۱۱ج. 
 ياسات النباتية لها.يكثر وينمى الحاصالت الحقلية محددا الق ۱-۱۲ج. 
 يكثر وينمى الحاصالت البستانية محددا القياسات النباتية لها. ۲ -۱۲ج. 
يحسب  االحتياجات السمادية للحاصالت الحقلية تبعا للمحصول ومرحلة نموه و حالته اإلنتاجية مع تطبيق  ۱-۱۳ج. 

 نظام التسميد المناسب لهذه الحاصالت.



                                    
 

دية للحاصالت البستانية تبعا للمحصول ومرحلة نموه و حالته اإلنتاجية وتطبيق نظام يحسب االحتياجات السما ۲-۱۳ج. 
 التسميد المناسب لهذه المحاصيل. 

 يحسب كمية المبيدات مع تطبيق نظام االستخدام المالئم تبعا للحاصالت الزراعية. ۱-۱٤ج. 
 يستخدم الطرق المناسبة لحصاد الحاصالت الحقلية. ۱-۱٥ج. 
 ستخدم الطرق المناسبة لحصاد الحاصالت البستانية.ي ۲-۱٥ج. 
 يطبق معامالت ما بعد الحصاد للحفاظ على جودة الحاصالت الحقلية والبستانية ألطول فترة ممكنة. ۱-۱٦ج. 
 يشخص أمراض النبات الرئيسية التى تصيب الحاصالت الحقلية و البستانية وتحديد طرق مكافحتها.  ۱-۱۷ج. 
 يصمم دورة زراعية مالئمة للمحاصيل الحقلية و البستانية في الحقل والصوبة.  ۱-۱۸-ج

 يحسب تكلفة انتاج الحاصالت الحقلية والبستانية الهامة.  ۱-۱۹ج. 
 يطبق االدارة المتكاملة آلفات الحاصالت الحقلية والبستانية.  ۱-۲۰ج. 
 ية طبقا للظروف المحيطة وجودة األراضي والمياه.يختار األصناف المناسبة من المحاصيل الحقل ۱-۲۱ج. 
 يختار األصناف المناسبة من المحاصيل البستانية طبقا للظروف المحيطة وجودة األراضي والمياه.  ۱-۲۱ج. 
 يستخدم الميكنة الزراعية المالئمة للحاصالت الحقلية والبستانية.  ۱-۲۲ج. 
 لى الحاصالت الحقلية فى الحقل.يطبق العمليات الزراعية التى تجرى ع ۱-۲۳ج. 
 يطبق العمليات الزراعية التى تجرى على الحاصالت البستانية فى الحقل والصوبة.  ۲-۲۳ج. 
 بق التكنولوجيا الحديثة في زيادة إنتاجية المحاصيل في األراضي القديمة والجديدة (الصحراوية)طي ۱-۲٤-ج
 الزيوت واأللياف والحبوب والبقول والسكر)يقيس صفات الجودة لنواتج محاصيل الحقل ( ۱-۲٥-ج

 ينتج التقاوي ويكثرها ويراعي المعامالت التي تؤدي لرفع جودتها ويحافظ عليها عند تعبئتها  ۱-۲٦-ج
المهارات  -د

 :العامة

 بنهاية برنامج االنتاج النباتى (توجه المحاصيل) يكون الخريج قادراً على أن:
 ة.يعرض المعلومات المختلف  ۱.۱د.
 يشترك فى تفسير الظواهر شفاهة وكتابة. ۲. ۱د. 
 يتواصل بشكل فعال مع المهتمين بالمجال الزراعى باللغة العربية واإلنجليزية. ۱. ۲د.
 يستخدم وسائل بصرية وسمعية فى عرض البيانات والمعلومات   ۱. ۳د. 
 . يعمل فى مجموعات ضمن فريق فى مجال انتاج الحاصالت الحقلية.۱-٤-د
 . يعمل فى مجموعات ضمن فريق فى مجال انتاج الحاصالت البستانية. ۲-٤-د
 . يتعاون الكتساب المهارات األساسية في ادارة الحاصالت الحقلية. ۱-٥-د
 . يتعاون الكتساب المهارات األساسية في ادارة الحاصالت البستانية.۲-٥-د
ابة التقارير والبحوث الزراعية في مجال انتاج المحاصيل . يستخدم الحاسب اآللي في تحليل وعرض البيانات وكت۱-٦-د

 الحقلية. 
. يستخدم الحاسب اآللي في تحليل وعرض البيانات وكتابة التقارير والبحوث الزراعية في مجال انتاج المحاصيل ۲-٦-د

 البستانية. 
 يستخدم تطبيقات الحاسب االلي في مجال المهنة ۱-۷د.
 معلومات للحصول على المعلومات والبيانات والتواصل.يستخدم تكنولوجيا ال-۱. ۸د.
 يظهر قدرات التعلم الذاتي والمستمر فى مجال االنتاج النباتى.  -۱-۹د.
 يتعاون إلظهار مهارات قيادة المجموعات بشكل جيد في مجال االنتاج النباتى. -۱-۱۰-د

 
ـ طرق دعم 

 الطالب   

( ذوي القدرات 

المحدودة 

 والمتميزين ) :

 ساعات مكتبية إضافية- .۱

 عمل مقابالت للطالب بعد ساعات المحاضرة الرسمية للمزيد من الشرح وااليضاح .۲

 اعطاء الطالب واجبات منزلية ومتابعة الحلول لرفع القدرات .۳
  

القياس  رـ معايي

المرجعية 

 ۲۰۱٥دليل الهيئه القوميه لإلعتماد 



                                    
 

 للبرنامج :

 توافر                غير متوافرم                ـ دليل البرنامج :

      ـ نظام المراجعة الدورية للبرنامج :

 
 متوافر                  غير متوافر             

 سنوي                 أكثر من سنة               

ـ مدي توافق الهيكل األكاديمي للبرنامج مع المستهدف من 

 التعليم :
 متوافق إلي حد ما

 ـ المعوقات اإلدارية والتنظيمية :

 

 

 ال يوجد أي معوقات إدارية أو تنظيمية.

 ـ تقويم الطالب  لقياس مدي أكتساب المستهدف من التعليم : ۹

 االمتحان التحريرى لقياس المعارف والمفاهيم والمهارات الذهنية .۱ ـ أدوات التقويم : 
 المهنية وتداول االدواتاالمتحان العملى لقياس المهارات العملية و .۲
االمتحان الشفهي لقياس المعارف والمفاهيم والمهارات الذهنية  .۳

 والمهارات العامة
 اعمال فصلية لتقيم وتقويم االنشطة التعليمية والتكليفات المنزلية

 والسادس عشر شرعااالسبوع السادس وال االمتحانات التحريرية - ـ المواعيـــد :
 عشر الخامساالسبوع  االمتحان العملى -
 عشر خامساالمتحان الشفهى االسبوع ال -

 ـ مالحظات المراجع الخارجي :      ( إن وجدت )

                                                      

   

 

 ـ اإلمكانيات التعليمية : ۱۰

 عضو هيئة معاونة.۱طالب :  ۱٥س و عضو هيئة التدري ۱طالب :  ۱ ـ نسبة أعضاء هيئة التدريس إلي الطالب :

ـ مدي مالئمة تخصصات أعضاء هيئة التدريس وتوزيع 

 األعباء عليهم طبقآ ألحتياجات البرنامج :
 مناسب          إلي حد ما         غير مناسب (لماذا؟)        

 غير مناسب (لماذا؟)    مناسب         إلي حد ما                ـ المكتبــــــــــــــــــــة :

 مناسب         إلي حد ما          غير مناسب (لماذا؟)          ـ المعامــــــــــــــــــل :

 

 ـ الحاسب اآللـــــــي :

 
 مناسب         إلي حد ما          غير مناسب (لماذا؟)         

 

المزارع البحثية  المختلفة لمحطة البحوث في  محاصيلقسم التم تدريب طالب تدريب ـ مدي التعاون مع جهات األعمال في توفير فرص ال

√ 
 

 

 

 

 

√ 

√ 
 

  

  

√ 
 

 
 

 

√ 
 

 
 

 

   √ 
      



                                    
 

  .۲۰۱۹-۲۰۱۸للعام الجامعي  أثناء التدريب الصيفى األخرى الزراعية للطالب :

 المحاصيل توفير الحديث من االجهزة والتكنولوجيا المستخدمة فى مجال ـ أي متطلبات أخري للبرنامج :

 ودة والتطوير :ـ إدارة الج ۱۱

 غير فعال (لماذا؟)          فعال            إلي حد ما                  ـ نظام المتابعة لجوانب القصور :

 غير مناسبة (لماذا؟)        إلي حد ما             مناسبة                 ـ إجراءات تطبيق لوائح وقوانين الكلية والجامعة :

م وبه العديد من ۲۰۱۸/۲۰۱۹يوجد تقرير للمراجعة الداخلية للعام الجامعى  ية نظام المراجعة الداخلية في تطوير البرنامج:ـ مدي فاعل

في مجلس إدارة  المالحظات وجارى عمل اإلجراءات التصحيحية واعتمادها

للعرض على مجلس الكلية للموافقة و بدء  المحاصيلقسم  البرنامج ثم مجلس

م لتحقيق مواصفات الخريج كحد أدنى ۲۰۱۹/۲۰۲۰لعام الدراسى التفعيل من ا

 كما حددته الهيئة القومية لضمان الجودة.

ـ مالحظات المراجعين الخارجيين فيما يخص مخرجات 
 البرنامج ومعايير القياس :

 

 م.۲۰۱۷/۲۰۱۸ما تم إنجازه من خطة تطوير البرنامج خالل العام الجامعي  -۱۲
 ريب في مزارع الكلية للطالب.توفير فرص التد -۱

 زيادة اعداد النماذج التعلمية للطالب-۲

 زيادة نسبة اعضاء الهيئة المعاونة باالستعانة  بالتعيين .

 ما لم يتم إنجازه من خطة تطوير البرنامج واألسباب: -۱۳

 دعم مالى .نتيجة لعدم توافر  توفير عدد من اجهزة الحاسب االلى الستخدمها فى العملية التعليمية

√ 
 

  
 

√ 
 

  



                                    
 

 

 

 رئيس مجلس القسم                                                                                           :   منسق البرنامج

 محمد سعد عبد العاطىأ.د.                                                                                أ.د. هاني صبحي غريب

 م:۲۰۱۹/۲۰۲۰) خالل العام الجامعي محاصيلير البرنامج (توجة وـ مقترحات تط ۱٤
 التكلفة وقت التنفيذ المسؤال ماذا سيتم المقترح

ـ هيكل البرنامج ( المقررات / 
 الساعات ) :

هيكل البرنامج يتوافق مع النسب االسترشادية  -
 الصادرة عن الهيئة القومية لضمان الجودة
واالعتماد فى المعايير القومية االكاديمية 

المرجعية لقطاع العلوم الزراعية بعد ورود 
تقرير لجنة قطاع العلوم الزراعية بالمجلس 

 ۲۰۱۹مايو  ۱۸االعلى للجامعات بتاريخ 
وضع خطط مستقبلية لتحديث وتطوير البرنامج  -

والمقرارات الدراسية لكى تتوافق مع احدث 
 ة.التطورات التكنولوجي

 و البساتينمجلسي قسم 
 ٥۰۰ ۲۰۲۰-۲۰۱۹ ومجلس الكلية المحاصيل

 ـ توصيف المقرارات :
تحديث توصيف جميع مقرارات  وفق توصيف 

البرنامج المحدث ووفق استراتجية التعليم والتعلم 
 ووفق وتحديث المراجع العلمية

 استاذ المقرر
 

 
۲۰۱۹-۲۰۲۰  500 

ـ التدريب الميدانى والمشروع 
: 

ث التوصيف بعد زيادة الساعات المعتمدة تحدي - أ
للتدريب الميدانى العام والخاص والتكليف 

 بالالئحة. ۳۰بالتدريب طبقا للمدة 
توفير فرص التدريب في مزارع الكلية  - ب

 للطالب.
عمل زيارات ميدانية لشركات األعالف  - ت

 والدواجن ومعامل التفريخ اآللية والبلدية.
لمواقع  تفعيل مردود الزيارات الميدانية - ث

 العمل فى المزارع
تنظيم ورش عمل /موتمرات بمشاركة  - ج

الطالب فى الموضوعات ذات الصلة 
بمشاكل المجتمع واثرها فى التنمية 

 المجتمعية.

 استاذ المقرر
 
 

 
۲۰۱۹-۲۰۲۰  

 
۳۰۰۰ 

ـ مقترحات قطاع األعمال 
 لتطوير البرنامج :

عمل زيارات ميدانية مستمرة أثناء الدراسة  - أ
 اج المختلفةلمزارع اإلنت

التركيز على مجالي الصحة واألمراض خالل  - ب
 دراسة البرنامج.

مالحظات ملتقى التوظيف الذى عقد فى  - ت
والتى ركزت على زيادة التطبيقات  ۱۲/۲۰۱۸

 .العملية للخريجين

 و البساتينمجلسي قسم 
  ومجلس الكلية المحاصيل

 
۲۰۱۹-
۲۰۲۰ 

 
 

۲۰۰۰ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ةجبارياإلمقررات التقرير 
 الجامعةلمتطلبات 

۸۲۰۱-۱۹۲۰ 



 
 جــــامعة كفرالشيخ
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 تقـرير مقــرر دراسـي
 ۲۰۱۹-۲۰۱۸ للعام الجامعي

 

 معلومــات أساسيــة :  –أ 
 

 ۷۰۲۰۱لغة انجليزية /  اسم المقرر ورمزه الكودي -۱
 عام  التخصص -۲
 االول الفرقة / المستوى -۳
 ) عملي   ---)  نظري   +  (       ۲(     عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -٤
  المتبع الختيار لجنة االمتحاناتالنظام  -٥
 √ متوافر                         غير متوافر       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -٦
 ۲ عدد القائمين بالتدريس -۷

 
 معلومات متخصصة -ب

  اإلحصـائيـات :   -۱

 ٥۷۰ عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -

 ٥٥۳ االمتحانعدد الطالب الذين أدوا  -

 
 نتيجــة االمتحـان -

 راسب ناجح
 % عدد % عدد

٥٤۰ ۹٤.۷٤ ۱۳ ۲.۲۸ 
 

النسبة المئوية % للناجحين طبقاً للتقديرات  -
 الحاصلين عليها

 مفبول جيد جيد جدا ممتاز
٥٦.۱٤ ۳۱.۲۳ ۲۳.۸٦ ۱۳.٥۱ 

 
 تـدريس المقـرر -۲

 
 الموضوعات التي تم تدريسها -

 باللغه االنجليزيهمقدمه خاصة 
 دراسة أالزمنه المختلفة

 تدريب الطالب على قواعد اللغه
 مة وقطع الفهمجتدريس مبادئ التر 
 تدريس كتابه الفقرة

 الموضوعات مختلقهلقواعد وعمل سؤال وتكوين جمله فىي تعلم ا
 نصوص للدراسه وموضوعات للتلخيص وكتابه التعبير

 االنجليزيهمفردات للحفظ من خالل المحادثة 
 مراجعه عامه
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 ۱۰۰ % لما تم تدريسه من المحتوى األساسي للمقرر

 
 مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 >٦۰ ٦۰ – ۸٤  <۸٥ 
  √ 

 
 ۸٥>  ۸٤ – ٦۰ ٦۰<  مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

  √ 
 

 --- تدريب عملي √ محاضرة نظرية أساليب التعليم والتعلم -
 √ انشطة فصلية --- دراسة حالة

 
 األعمال الفصلية ( تذكر ) :

 تقرير .
 --- شفوي √          نظري   طريقة تقويم الطالب -

 --- عملي √ اعمال فصلية

 
 اإلمكانيات المتاحة للتدريس: -۳
 --- غير متوفرة --- متوافرة بدرجة محدودة √ متوفرة       المـراجـع العلميـة -

 --- غير متوفرة --- متوافرة بدرجة محدودة √ متوفرة       الـوسائل المعينــة  -

 --- غير متوفرة --- متوافرة بدرجة محدودة √ متوفرة       المستلزمات والخامات -

 ال يوجد قيود إدارية وتنظيمية -٤
  نتيجة تقويم الطالب للمقرر ( % ) : -٥
 لزيادة عدد الطالب المسجلين بالمقرر يجب التدريس بمدرج اكبر مساحة  -۱ تحسين المقررمقترحات  -٦

 تدريب الطالب على المحادثة باللغة االنجليزية . -۲

  - مالحظات المراجعين الخارجيين ( إن وجدت ) -۷

 تحديث المحتوي العلمي  -۱ ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -۸
 تحديث المراجع العلمية -۲

 -۱ ما لم يتم تنفيذه من مقترحات ( ما هي واألسباب ) -۹
۲- 
۳- 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -۱۰
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجـاالت التطـوير

طالبية تقديم نماذج   باللغة االنجليزية تدريب الطالب على المحادثة
 الجراء المحادثات

 استاذ المقرر بداية العام الجامعي 

 
 التاريخ :    /    /   التوقيع اد. خالد سرواح    : استاذ المقرراسم 
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 تقـرير مقــرر دراسـي
 للعام الجامعي 

 

 
 معلومــات أساسيــة :  –أ 

 

 / مقرر الكتروني (وجها لوجه) . ۰۰۰۰۰۰۰/  حقوق انسان اسم المقرر ورمزه الكودي -۱
 عام  التخصص -۲
  الثاني الفرقة / المستوى -۳
 ) عملي   ---)  نظري   +  (       ۲(     عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -٤
النظام المتبع الختيار لجنة  -٥

 االمتحانات
 

 √ غير متوافر                     متوافر           نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -٦
 ۲ عدد القائمين بالتدريس -۷
 

 معلومات متخصصة -ب
  اإلحصـائيـات :   -۱

 ۳٤۸ عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -

 ۳٤۸ عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 
 نتيجــة االمتحـان -

 راسب ناجح
 % عدد % عدد

۳٤٤ ۹۸.۸٤ ٥ ۱.۱٥ 
 

المئوية % للناجحين طبقاً للتقديرات النسبة  -
 الحاصلين عليها

 مفبول جيد جيد جدا ممتاز
٦۷.۲٥ ۲۸.٤٥ ۲.۳۰ ۰.٦۸ 

 
 تـدريس المقـرر -۲
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 الموضوعات التي تم تدريسها -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U: المبحث األول : القواعد العامة لفكرة حقوق االنسان 
 التطور التاريخي لفكرة حقوق االنسان .المطلب االول   : 

 المطلب الثاني   : تعريف حقوق االنسان .
 المطلب الثالث : خصائص ومبادئ حقوق االنسان

 المطلب الرابع   : مصادر حقوق االنسان .
.U: المبحث الثاني : انواع حقوق االنسان 

 المطلب االول   : الحقوق الفردية .
 الجمعية (حقوق الشعب) .المطلب الثاني   : الحقوق 

 م۲۰۱٤المطلب الثالث : حقوق االنسان وفقا للدستور المصري عام 
 المطلب الرابع  : واجبات االفراد والتزامتهم في المجتمع

U: المبحث االول : تعريف الفساد واسبابه واثاره 
 المطلب االول   : تعريف الفساد وتحديد خصائصة .

 الفساد .المطلب الثاني   : خصائص 
 اعمال السنة

 المطلب الثالث : انواع الفساد وأسبابه
U المبحث الثاني : تاثير الفساد على حقوق االنسان وعلى التنمية 

 المطلب االول   : أثر الفساد على حقوق االنسان .
 المطلب الثاني : اثر الفساد على الحقوق االقتصادية والتنمية المستدامة .

 
 

 

U االطار التشريعي لمكافحة الفساد :المبحث األول : 
 المطلب االول   : االتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد .

 المطلب الثاني   : االطار التشريعي الوطني
Uوطنية في مكافحة الفساد االداري المبحث الثاني : دور االجهزة الرقابية ال 

 تمهيد وتقسيم .
ودورها في مكافحة الفساد المطلب االول   : هيئة الرقابة االدارية 

 االداري .
المطلب الثاني   :  الجهاز المركزي للمحاسبات ودوره في مكافحة الفساد 

 االداري .
المطلب الثالث : الجهاز المركزي للتنظيم واالدارة في مكافحة الفساد 

 االداري .
اري المطلب الرابع   : هيئة النيابة االدارية ودورها في مكافحة الفساد االد

 . 
المطلب الخامس : الهيئات األخري المكافحة للفساد االداري في جمهورية 

  مصر العربية .
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 ۱۰۰ % لما تم تدريسه من المحتوى األساسي للمقرر

 
 مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 >٦۰ ٦۰ – ۸٤  <۸٥ 
  √ 

 
 ۸٥>  ۸٤ – ٦۰ ٦۰<  مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

  √ 
 

 --- تدريب عملي √ محاضرة نظرية أساليب التعليم والتعلم -
 √ انشطة فصلية --- دراسة حالة

 
 األعمال الفصلية ( تذكر ) :

 تقرير .
 --- شفوي √          نظري   طريقة تقويم الطالب -

 --- عملي √ اعمال فصلية

 
 للتدريس:اإلمكانيات المتاحة  -۳
 --- غير متوفرة --- متوافرة بدرجة محدودة √ متوفرة       المـراجـع العلميـة -

 --- غير متوفرة --- متوافرة بدرجة محدودة √ متوفرة       الـوسائل المعينــة  -

 --- غير متوفرة --- متوافرة بدرجة محدودة √ متوفرة       المستلزمات والخامات -

 ال يوجد إدارية وتنظيميةقيود  -٤
 نتيجة تقويم الطالب للمقرر ( % ) : -٥
 بالمدرج لسهولة اتصال الطالب بالنت  wifiوضع نقط اتصال  -۱ مقترحات تحسين المقرر -٦

لزيادة عدد الطالب الملتحقين/ المسجلين بالمقرر يجب التدريس بمدرج  -۲
 اكبر مساحة .

 المقرر الكتروني يتبع وزارة التعليم العالي -۱ الخارجيين ( إن وجدت )مالحظات المراجعين  -۷

 تحديث المحتوي العلمي  -۱ ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -۸

 - ما لم يتم تنفيذه من مقترحات ( ما هي واألسباب ) -۹

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -۱۰
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجـاالت التطـوير

وضع توصيف موحد  توجيد التوصيف على مستوي الجامعات المصرية  
على مستوي الجامعات 

 المصرية

 وزارة التعليم العالي بداية العام الجامعي 

 
  التوقيع   اد. امين كمال عمار : استاذ المقرراسم 

 التاريخ :    /    / 
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 تقـرير مقــرر دراسـي
 للعام الجامعي 

 كفر الشيخجــامعـة / 
 الزراعةكليــــة  / 
 الهندسة الزراعية/ قســــم   

 

 معلومــات أساسيــة :  –أ 
 

 / مقرر الكتروني (وجها لوجه) . ۰۰۰۰۰۰۰/  حقوق انسان اسم المقرر ورمزه الكودي -۱
  هندسة زراعية التخصص -۲
 الثاني المستوىالفرقة /  -۳
 ) عملي   ---)  نظري   +  (       ۲(     عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -٤
النظام المتبع الختيار لجنة  -٥

 االمتحانات
 

 √ متوافر                         غير متوافر       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -٦
 ۲ عدد القائمين بالتدريس -۷
 

 معلومات متخصصة -ب
  اإلحصـائيـات :   -۱

 ٥۸ عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -

 ٥۸ عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 
 نتيجــة االمتحـان -

 راسب ناجح
 % عدد % عدد

٥۷ ۹۸.۲۸ ۱ ۱.۷۲ 
 

النسبة المئوية % للناجحين طبقاً للتقديرات  -
 الحاصلين عليها

 مفبول جيد جيد جدا ممتاز
٦۲.۰۷ ۲۷.٥۹ ۸.٦۲ --- 
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 تـدريس المقـرر -۲

 
 الموضوعات التي تم تدريسها -

U: المبحث األول : القواعد العامة لفكرة حقوق االنسان 
 المطلب االول   : التطور التاريخي لفكرة حقوق االنسان .

 المطلب الثاني   : تعريف حقوق االنسان .
 ومبادئ حقوق االنسانالمطلب الثالث : خصائص 

 المطلب الرابع   : مصادر حقوق االنسان .
.U: المبحث الثاني : انواع حقوق االنسان 

 المطلب االول   : الحقوق الفردية .
 المطلب الثاني   : الحقوق الجمعية (حقوق الشعب) .

 م۲۰۱٤المطلب الثالث : حقوق االنسان وفقا للدستور المصري عام 
 المطلب الرابع  : واجبات االفراد والتزامتهم في المجتمع

U: المبحث االول : تعريف الفساد واسبابه واثاره 
 المطلب االول   : تعريف الفساد وتحديد خصائصة .

 المطلب الثاني   : خصائص الفساد .
 اعمال السنة

 المطلب الثالث : انواع الفساد وأسبابه
Uالفساد على حقوق االنسان وعلى التنمية  المبحث الثاني : تاثير 

 المطلب االول   : أثر الفساد على حقوق االنسان .
 المطلب الثاني : اثر الفساد على الحقوق االقتصادية والتنمية المستدامة .

U: المبحث األول : االطار التشريعي لمكافحة الفساد 
 . المطلب االول   : االتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد

 المطلب الثاني   : االطار التشريعي الوطني
Uوطنية في مكافحة الفساد االداري المبحث الثاني : دور االجهزة الرقابية ال 

 تمهيد وتقسيم .
المطلب االول   : هيئة الرقابة االدارية ودورها في مكافحة الفساد 

 االداري .
ي مكافحة الفساد المطلب الثاني   :  الجهاز المركزي للمحاسبات ودوره ف

 االداري .
المطلب الثالث : الجهاز المركزي للتنظيم واالدارة في مكافحة الفساد 

 االداري .
 ورها في مكافحة الفساد االداري المطلب الرابع   : هيئة النيابة االدارية ود

المطلب الخامس : الهيئات األخري المكافحة للفساد االداري في جمهورية 
  مصر العربية .
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 ۱۰۰ % لما تم تدريسه من المحتوى األساسي للمقرر

 
 مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 >٦۰ ٦۰ – ۸٤  <۸٥ 
  √ 

 
 ۸٥>  ۸٤ – ٦۰ ٦۰<  مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

  √ 
 

 --- تدريب عملي √ محاضرة نظرية أساليب التعليم والتعلم -
 √ انشطة فصلية --- دراسة حالة

 
 األعمال الفصلية ( تذكر ) :

 تقرير .
 --- شفوي √          نظري   طريقة تقويم الطالب -

 --- عملي √ اعمال فصلية

 
 اإلمكانيات المتاحة للتدريس: -۳
 --- غير متوفرة --- متوافرة بدرجة محدودة √ متوفرة       المـراجـع العلميـة -

 --- غير متوفرة --- متوافرة بدرجة محدودة √ متوفرة       الـوسائل المعينــة  -

 --- غير متوفرة --- متوافرة بدرجة محدودة √ متوفرة       المستلزمات والخامات -

 ال يوجد قيود إدارية وتنظيمية -٤
 نتيجة تقويم الطالب للمقرر ( % ) : -٥
 بالمدرج لسهولة اتصال الطالب بالنت  wifiوضع نقط اتصال  -۱ مقترحات تحسين المقرر -٦

لزيادة عدد الطالب الملتحقين/ المسجلين بالمقرر يجب التدريس بمدرج  -۲
 اكبر مساحة .

 المقرر الكتروني يتبع وزارة التعليم العالي -۱ مالحظات المراجعين الخارجيين ( إن وجدت ) -۷

 تحديث المحتوي العلمي  -۱ التطوير في العام السابقما تم تنفيذه من مقترحات  -۸

 - ما لم يتم تنفيذه من مقترحات ( ما هي واألسباب ) -۹

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -۱۰
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجـاالت التطـوير

توصيف موحد وضع  توجيد التوصيف على مستوي الجامعات المصرية  
على مستوي الجامعات 

 المصرية

 وزارة التعليم العالي بداية العام الجامعي 

 
  التوقيع   اد. امين كمال عمار : استاذ المقرراسم 

 التاريخ :    /    / 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 المقررات االختيارية تقرير
 جامعةلمتطلبات ال

 ۸۲۰۱-۱۹۲۰ 



 
 
 

 

 تقـرير مقــرر دراسـي

 ٢٠١٨/٢٠١٩للعام اجلامعي 
 

 معلومــات أساسيــة :  –أ 
 

 الصغيرة زراعيةالمشروعات ال اسم المقرر ورمزه الكودي -١

 صناعات وألبان واقتصاد زراعى التخصص -٢

 من األول حتى الرابع الفرقة / المستوى -٣

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات -٥

 متوافر                         غير متوافر       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -٦

 أعضاء من أقسام الصناعات واأللبان واالقتصاد الزراعى ٣  عدد القائمين بالتدريس -٧
 

 خصصةمعلومات مت -ب
 اإلحصـائيـات :  -١

  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -

  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -
 

 نتيجــة االمتحـان -
 عدد        %                      عدد        %    

 ناجح                            راسب                      

ن طبقًا للتقديرات الحاصلين النسبة المئوية % للناجحي -
 عليها

 ممتاز         جيد جدًا         جيد          مقبول       

 تـدريس المقـرر -۲
 

 .جميع الموضوعات.. الموضوعات التي تم تدريسها -
 ...بل أن الفصل الدراسى غير كاف

 

 ........................%١٠٠................ % لما تم تدريسه من المحتوى األساسي للمقرر -

 ٨٥>            ٨٤ – ٦٠٠          ٦٠<            مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر -

 ٨٥>            ٨٤ – ٦٠٠          ٦٠<            مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 ات نظرية            تدريب عمليحاضر م  م        أساليب التعليم والتعلم -
 

 دراسة حالة                 أنشطة فصلية       
 األعمال الفصلية ( تذكر ) :

.......................................................... 

  

 97  3 

39 33 19  6 

 فقط     

 فقط     

 نعم  نعم 
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 شفوي  نظري                                طريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية             عملي            

 اإلمكانيات المتاحة للتدريس: -٣
 متوفرة      متوافرة بدرجة محدودة        غير متوفرة       المـراجـع العلميـة -

 متوفرة      متوافرة بدرجة محدودة        غير متوفرة       الـوسائل المعينــة  -

 متوفرة      متوافرة بدرجة محدودة        غير متوفرة       اماتالمستلزمات والخ -

 ..........نحتاج تطبيقات تدريبية تدريبية ........ قيود إدارية وتنظيمية -٤

 نتيجة تقويم الطالب للمقرر ( % ) : -٥

 ساعة عملى ويكون النظرى ساعة واحدة ۲إضافة  -١ مقترحات تحسين المقرر -٦

 ان شفهي نهائي لتقييم القدرات الشخصيـة للطالبامتح -٢

 خالل تطبيقات ونماذج مشاريع إنتاجية مليامتحان ع -٣

 -١ مالحظات المراجعين الخارجيين ( إن وجدت ) -٧
 سنوات  ٣حسب األقسام السابقة ألن المقرر دورى كل  -١ ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -٨

 مع التعديل المطلوب سيتم التطوير -١ يتم تنفيذه من مقترحات ( ما هي واألسباب ) ما لم -٩

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -١٠

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجـاالت التطـوير

    
    
 

   توقيع ال  ، أ . د/ محمد الصفتى أ . د / نصر معوض حنفى اسم منسق المادة :
 التاريخ :    
 

  - 

  - 

   

   
   



 

 

 

 يـرر دراســمق ريرـتق

 ٢٠١٨/٢٠١٩للعام اجلامعي 
 

 معلومــات أساسيــة :  – أ
 

 ٤٠٠٠١كود المقرر:  الحاسب اآللي وتطبيقاته الهندسية اسم المقرر ورمزه الكودي -١
 عـــام التخصص -٢
 كل المستويات الفرقة / المستوى -٣
 ) عملي  -+  ( )  نظري     ٢(  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -٤
  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات -٥
 متوافر                         غير متوافر       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -٦
 واحد عدد القائمين بالتدريس -٧
 

 معلومات متخصصة -ب
 اإلحصـائيـات :  -١
 ٣٢٠ عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -

 ٣٠٦ د الطالب الذين أدوا االمتحانعد -
 

 االمتحـانة ــنتيج -
   %    عدد                        %      عدد          

 راسب                      ناجح                                       
النسبة المئوية % للناجحين طبقًا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها
 مقبول    جيد                         جيد جدًا         ممتاز   

 

 تـدريس المقـرر -۲
 

 الموضوعات التي تم تدريسها -
 مفهوم الحاسب ومراحل تطوره ومكونات نظم التشغيل  -
مف���اهيم الحاس���ب اآلل���ي وتطورات���ه ومكونات���ه ونظ���م التش���غيل والب���رامج  

 التطبيقية.
 اآلل��يواس��تخداماتها وص��يانة  الحاس��ب ي��تفهم ش��بكة اإلنترن��ت وتطوره��ا  -

 واألنترنت.
 

% لما تم تدريسه من المحتوى األساسي  -
 للمقرر

٩٥% 

 ٨٥>                         ٨٤ – ٦٠٠          ٦٠<            مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر -

 ٨٥>                         ٨٤ – ٦٠٠          ٦٠<            مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 محاضرات نظرية            تدريب عملي        أساليب التعليم والتعلم -
 

 دراسة حالة                 أنشطة فصلية       
 األعمال الفصلية ( تذكر ) :

  

۲۷۰ ۸۸.۲ ۳٦ ۱۱.۷ 

٦.٦٦ ۲۸.۱٥ ۳۸.۸۸ ۲٥.۹۲ 
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 شفوي              نظري                          طريقة تقويم الطالب -

 عملي             أعمال فصلية                  

 اإلمكانيات المتاحة للتدريس: -٣
 ةغير متوفر  ة       ودمتوفرة      متوافرة بدرجة محد         المـراجـع العلميـة -
 ةغير متوفر  دة       و متوفرة      متوافرة بدرجة محد          المعينــةوسائل ـال -
 ةغير متوفر  دة       و متوفرة      متوافرة بدرجة محد         المستلزمات والخامات -
 ............................................................ قيود إدارية وتنظيمية -٤

............................................................ 
 يم الطالب للمقرر ( % ) :نتيجة تقو  -٥
 لمحتوى المقرر  htmlإضافة لغة من لغات البرمجة مثل  -١ مقترحات تحسين المقرر -٦

٢- 
٣- 

 -١ ( إن وجدت ) نمالحظات المراجعين الخارجيي -٧
٢- 
٣- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -٨
 السابق

 تحديث المحتوى العلمي -١
٢- 
٣- 

 ما هي واألسباب( لم يتم تنفيذه من مقترحات  ما -٩
( 

١- 
٢- 
٣- 

 لمقرر للعام القادم:ل رخطة التطوي -١٠
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجـاالت التطـوير

شراء أجهزة التصحيح  أن يكون االمتحان إلكترونيا 
 إليكترونياً 

 جامعة كفر الشيخ بداية العام الجام

    
 

 التاريخ :    /    /    التوقيع     اسم منسق المادة :
 

  
 

  

 
 

  

 
 

  

  
  

 
 
 

 



 
 

 تقـرير مقــرر دراسـي
      

 ۲۰۱۸/۲۰۱۹للعام الجامعي 
 

 معلومــات أساسيــة :  –أ 
 

 ۷۰۱٤۲لغة عربية /  اسم المقرر ورمزه الكودي -۱
 عام  التخصص -۲
  االول  الفرقة / المستوى -۳
 ) عملي   ---)  نظري   +  (       ۲(     عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -٤
  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات -٥
 √ متوافر                         غير متوافر       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -٦
 ۲ عدد القائمين بالتدريس -۷
 

 معلومات متخصصة -ب
  اإلحصـائيـات :   -۱

  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -

   عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 
 نتيجــة االمتحـان -

 راسب ناجح
 % عدد % عدد

    
 

المئوية % للناجحين طبقاً للتقديرات النسبة  -
 الحاصلين عليها

 مفبول جيد جيد جدا ممتاز
    

 
 تـدريس المقـرر -۲
 
 الموضوعات التي تم تدريسها -

 آلية التأويل التقابلى .١

 التوشيع ومنظومته التداولية .٢

 التطريز وجمالية التواصل .٣

 أثر اللف والنشر فى إحداث التماسك النصى .٤

 النظير ونظرية التأثيرمراعاة  .٥

 األسلوب العدولى وأثره البالغى .٦

 األسلوب الكنائى وجماليو التصوير .٧

 نماذج تحليلية من الشعر العربى .٨
 المعرب والمبنى .٩

 اإلعراب الفرعى .١٠
 اإلعراب التقديرى .١١
 المبنيات .١٢
 الجمل التى لها محل من اإلعراب والتى ليس لها محل من اإلعراب .١٣
 كيفية كتابة الهمزات .١٤
 والمزيد من األفعالالمجرد  .١٥
 الجامد والمشتق من األسماء .١٦
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 ۱۰۰ % لما تم تدريسه من المحتوى األساسي للمقرر

 
 مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 >٦۰ ٦۰ – ۸٤  <۸٥ 
  √ 

 
 ۸٥>  ۸٤ – ٦۰ ٦۰<  مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

  √ 
 

 --- تدريب عملي √ محاضرة نظرية أساليب التعليم والتعلم -
 √ انشطة فصلية --- دراسة حالة

 
 األعمال الفصلية ( تذكر ) :

 تقرير .
 --- شفوي √          نظري   طريقة تقويم الطالب -

 --- عملي √ اعمال فصلية

 
 اإلمكانيات المتاحة للتدريس: -۳
 --- غير متوفرة --- بدرجة محدودةمتوافرة  √ متوفرة       المـراجـع العلميـة -

 --- غير متوفرة --- متوافرة بدرجة محدودة √ متوفرة       الـوسائل المعينــة  -

 --- غير متوفرة --- متوافرة بدرجة محدودة √ متوفرة       المستلزمات والخامات -

 ال يوجد قيود إدارية وتنظيمية -٤
 : نتيجة تقويم الطالب للمقرر ( % ) -٥
 ان يكون االمتحان الكترونيا   -۱ مقترحات تحسين المقرر -٦

 توافر بعض القصص االدبية بالمكتبة  -۲

 ----- مالحظات المراجعين الخارجيين ( إن وجدت ) -۷

 تحديث المحتوي العلمي  -۱ ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -۸

 ----- مقترحات ( ما هي واألسباب )ما لم يتم تنفيذه من  -۹

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -۱۰
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجـاالت التطـوير

امتحان الطالب في   اعداد تصحيح االمتحانات الكترونيا 
اوراق يمكن تصحيحها 

 الكترونيا

جامعة  -كلية الزراعة  بداية العام الجامعي 
 كفرالشيخ

 
 محمد البادي  اد.  : استاذ المقرراسم 

 
 عميد الكلية    / د.ا                                                                                   

 
 
 
 



 

 

 

 يـرر دراســمق ريرـتق

 ٢٠١٨/٢٠١٩للعام اجلامعي 
 

 معلومــات أساسيــة :  – أ
 

 ٩٠٠٠١: ورمزه الكودي اسم المقرر : مهارت و اخالقيات البحث العلمى  -١
 اختيارى جامعة   التخصص -٢
 جميع المستويات  الفرقة / المستوى -٣
 ) عملي     ٠نظري   +  (      )     ٢(      عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -٤
 مجلس الكلية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات -٥
 غير متوافر √متوافر                               نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -٦
 عضو هيئة تدريس واحد عدد القائمين بالتدريس -٧
 

 معلومات متخصصة -ب
 اإلحصـائيـات :  -١
 ٣٥٠    عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 ٣٣٨   عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 

 االمتحـانة ــنتيج -
  راسب                                 ناجح          

 
  

النسبة المئوية % للناجحين طبقًا للتقديرات الحاصلين  -
 عليها

 

 مقبول          ممتاز         جيد جدًا         جيد  
 

                 تـدريس المقـرر -۲
 

قدرات  -أهمية وأغراض البحث العلمي -مفهوم البحث العلمي الموضوعات التي تم تدريسها -

األخطاء  -أنواع البحوث -خطوات البحث العلمي -الباحث الفعال

تاريخ أخالقيات  -مفهوم األخالقيات -الشائعة في البحث العلمي

 -الضوابط والشروط األخالقية إلجراء البحوث -بحث العلميال

 -شروط إجراء التجارب واألبحاث على اإلنسان والحيوانات
 االنتحال العلمي وأنواعه

 

 .%٨٥اكثر من  % لما تم تدريسه من المحتوى األساسي للمقرر -

 ٨٥>            ٨٤ – ٦٠٠          ٦٠<          مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر -

 ٨٥>            ٨٤ – ٦٠٠          ٦٠<         مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

٢٦.٤ ٩٠ %٧٣.٦ ٢٤٨  % 

۸.۱  ۲۸.۲  ۳۱ ۳۲.۷ 
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 اريخ :    /    /الت  التوقيع     عزيز محمود أبو شامة    : د/  اسم منسق المادة :

 
 

 أساليب التعليم والتعلم -
 

 تدريب عملي             محاضرات نظرية         
 دراسة حالة                 أنشطة فصلية        

 األعمال الفصلية ( تذكر ) :
 الحضور خالل الفصل الدراسي  .۱
 امتحان عقب المحاضرة السادسة .۲

 امتحان عقب المحاضرة األخيرة
 نظري                   شفوي             طريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية             عملي            

 اإلمكانيات المتاحة للتدريس: -٣
 متوفرة      متوافرة بدرجة محدودة        غير متوفرة       راجـع العلميـةالمـ -
 متوفرة      متوافرة بدرجة محدودة        غير متوفرة       الـوسائل المعينــة  -

 متوفرة      متوافرة بدرجة محدودة        غير متوفرة       المستلزمات والخامات -

 ............................................................ وتنظيمية قيود إدارية -٤
 نتيجة تقويم الطالب للمقرر ( % ) : -٥
 -١ مقترحات تحسين المقرر -٦

٢- 
٣- 

 -١ ( إن وجدت ) نمالحظات المراجعين الخارجيي -٧
٢- 
٣- 

 -١ ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -٨
٢- 
٣- 

 -١ ما لم يتم تنفيذه من مقترحات ( ما هي واألسباب ) -٩
٢- 
٣- 

 للمقرر للعام القادم: رخطة التطوي -١٠
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجـاالت التطـوير

    
    

    

    

    

    

   

   
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 ةجبارياإلمقررات ال تقرير
الكلية والمؤهلة لمتطلبات 

 للبرامج الدراسية
 ۸۲۰۱-۱۹۲۰ 



 
 تقـــرير مقـــــرر دراســــي 

 ٢٠١٨/٢٠١٩للعام اجلامعى 
 

 معلومــات أساسيــة :  –أ 
 

 )١١٣٠١( أساسيات الرياضيات اسم المقرر ورمزه الكودي -١
 ةهندسة زراعي التخصص -٢
 خريفي/ فصل األول  المستوى -٣
 ) عملي   -)  نظري   +  (   ٢(   الساعات المعتمدة-٤
 مجلس القسم العلمى متبع الختيار لجنة االمتحاناتالنظام ال -٥
 متوافر                         غير متوافر       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -٦
 ٣ عدد القائمين بالتدريس -٧
 

 معلومات متخصصة -ب
 اإلحصـائيـات :  -١
 ٥٣٧ عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -
 ٥١٣ أدوا االمتحان عدد الطالب الذين -
 
 نتيجــة االمتحـان -

 % عدد  

 ناجح

 %   عدد

 ٥٢.٣ ٢٨١ ٤٧.٧ ٢٥٦ راسب
النسبة المئوية % للناجحين طبقًا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 
 مقبول ٢٤.٢ جيد ١٤.٢ جيدجدا ٧.٢ ممتاز ٢.١

 تـدريس المقـرر -٢

 ٢٠١٨/٢٠١٩اص بالمقرر الدراسي كما بالتوصيف الخ الموضوعات التي تم تدريسها -

% ما تم تدريسه من المحتوى األساسي  -
 للمقرر

 %.٩٠أكثر من 

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -
 المقرر

  >٨٥>  √ ٨٤ – ٦٠  ٦٠  

  ٨٥>  √ ٨٤ – ٦٠  ٦٠<   مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 أساليب التدريس والتعلم -

 
 
 

 التعليم الغير مباشر  التعليم االلكتروني √ التعليم التعاوني √ المطورةالمحاضرة  √

 التعلم التجريبي √ التعلم الذاتي √ المناقشات والحوار                      هنىذالعصف ال √

 × 



 
 عملى √ تحريرى √ طريقة تقويم الطالب -

  أعمال السنة √ شفوى √
 اإلمكانيات المتاحة للتدريس: -٣
  غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة √ المـراجـع العلميـة -
 غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة    √ الـوسائل المعينــة  -

 

 غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة √ المستلزمات والخامات -
 

 اليوجد     قيود إدارية وتنظيمية -٤
نتيجة تقويم الطالب للمقرر (  -٥

: ( % 
٩٥% 

 .ةيحيتوض ويدياستخدام افالم ف .١ مقترحات تحسين المقرر -٦
 .المكتبات في حديثة وكافية جعاتوفر مر  .٢
عقد لقاءات منظمة فى بداية كل فصل دراسي لمناقشة مشكالت الفصل الدراسي  .٣

 السابق وطرح الحلول.

 نخارجييمالحظات المراجعين ال -٧
 ( إن وجدت )

أ.د.  عضو فريق المراجعة الخارجية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة  بناء على تقرير
  Uال توجد مالحظات خاصة بالمقررU التعليم واالعتماد

ما تم تنفيذه من مقترحات  -٨
 ٢٠١٩-٢٠١٨التطوير في العام 

 تم عرض المزيد من التطبيقات العملية . .١
 جزئيا تم تحديث المقرر .٢

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات (  -٩
 ما هي واألسباب )

 عدم التحديث الكامل للمقرر الدراسي اال فى حدود النسبة المسموح به طبقا لالئحة -
 الكلية

 ٢٠١٩/٢٠٢٠للمقرر للعام القادم: رخطة التطوي -١٠
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجـاالت التطـوير

 استاذ المقرر ٢٠٢٠-٢٠١٩ اضافة موضوعات جديدة  محتوى العلمىال
تفعيل دور الطالب فى العملية التعلمية  طرق التدريس والتعلم

واالستعانة بالمزيد من الفديوهات التوضحية 
 (المحاكاة)

 استاذ المقرر ٢٠٢٠-٢٠١٩

     التوقيع     : المقرراسم استاذ 
 رئيس مجلس القسم                                           إسماعيل أحمد عبدالمطلبأ.د/ 

 حسين سرورأ.د/                                                                                            
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 تقـــرير مقـــــرر دراســــي 

 ٢٠١٨/٢٠١٩للعام اجلامعى 
 

 معلومــات أساسيــة :  –أ 
 

 )١١٠٠١الكيمياء الطبيعية  ( اسم المقرر ورمزه الكودي -١
 كيمياء وسمية المبيدات التخصص -٢
 خريفى/ فصل  االول المستوى -٣
 ) عملي   ٢ )  نظري   +  (   ١(   ساعة معتمدة  ٢  الساعات المعتمدة-٤
 مجلس القسم العلمى النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات -٥
 متوافر                         غير متوافر       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -٦
   ٣  عدد القائمين بالتدريس -٧
 

 معلومات متخصصة -ب
 اإلحصـائيـات :  -١
 ٥٩٠ قرر عدد الطالب الملتحقين بالم -
 ٥٨٠ عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -
 
 نتيجــة االمتحـان -

 % عدد  

 ناجح

 %   عدد

 ١١.١ ٨٣ ٨٩ ٥١٥ راسب
النسبة المئوية % للناجحين طبقًا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 
 مقبول ٤٤.٨٥ جيد ٢٦.٥ جيدجدا ١٤.٩ ممتاز ٢.٧١

 تـدريس المقـرر -٢

 ٢٠١٨/٢٠١٩ الخاص بالمقرر الدراسي كما بالتوصيف تم تدريسها الموضوعات التي -

% ما تم تدريسه من المحتوى األساسي  -
 للمقرر

 %.٩٠أكثر من 

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -
 المقرر

  >٨٥>  √ ٨٤ – ٦٠  ٦٠  

  ٨٥>  √ ٨٤ – ٦٠  ٦٠<   مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 والتعلم دريسالتأساليب  -

 
 
 

 التعليم الغير مباشر  التعليم االلكتروني  التعليم التعاوني  المحاضرة المطورة √

 التعلم التجريبي √ التعلم الذاتي √ المناقشات والحوار √ العصف الذهني √

 × 
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 عملى √ تحريرى √ طريقة تقويم الطالب -

  أعمال السنة √ شفوى √
 لتدريس:اإلمكانيات المتاحة ل -٣
  غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة √ المـراجـع العلميـة -
 غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة    √ الـوسائل المعينــة  -

 

 غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة         √ متوفرة  المستلزمات والخامات -
 

 اليوجد     قيود إدارية وتنظيمية -٤
نتيجة تقويم الطالب للمقرر (  -٥

: ( % 
٩٥% 

 ربط المقرر بالتطبيقات الحياتية وحل المشكالت .١ مقترحات تحسين المقرر -٦
 االعتماد على المناقشة والعصف الذهنى بدًال من التلقين .٢

 نمالحظات المراجعين الخارجيي -٧
 ( إن وجدت )

رأ.د.  عضو فريق المراجعة الخارجية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة بناء على تقري
  Uال توجد مالحظات خاصة بالمقررU التعليم واالعتماد

ما تم تنفيذه من مقترحات  -٨
 ٢٠١٨-٢٠١٧التطوير في العام 

 جديدة من بحث تطبيقى إلى المقرراضافة موضوعات تم  .١
 التدريس العملى استخدام العروض العملية والتركيز علىتم  .٢

 المكتبات في حديثة وكافية جعاتوفر مر تم  .٣

 
ما لم يتم تنفيذه من مقترحات (  -٩

 ما هي واألسباب )
 عدم التحديث الكامل للمقرر الدراسي اال فى حدود النسبة المسموح به طبقا لالئحة -

 الكلية
 ٢٠١٩/٢٠٢٠للمقرر للعام القادم: رخطة التطوي -١٠

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير وصيف التطويرت مجـاالت التطـوير

ربط المقرر بالتطبيقات الحياتية وحل  المحتوى العلمى
 المشكالت

 استاذ المقرر ٢٠١٩/٢٠٢٠ 

االعتماد على المناقشة والعصف الذهنى  طرق التدريس والتعلم
 بدًال من التلقين

 استاذ المقرر ٢٠١٩/٢٠٢٠ 

 
 سمرئيس مجلس الق استاذ المادة

 على سليمان دربالهأ.د/ 
 

 أ.د/أحمد عبدالحميد أبوزيد

 



 
 ۲۰۱۸/۲۰۱۹ دراسى مقرر تقرير

  اساسية معلومات - أ
 ۱۰۱۰۲طبيعة وارصاد جوية زراعية  : الكودى ورمزه المقرر اسم -۱

  عام + هندسة زراعية : التخصيص -۲

 االول   : المستوى/  الفرقة -۳

 عملى) ۲+ (  نظرى) ۲(  : المعتمدة الساعات/  عددالوحدات -٤

 موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية  :تاالمتحانا لجنة الختبار المتبع النظام -٥

 متوفر غير √                    متوفر       : لالمتحان الخارجية المراجعة نظام -٦

 ) ۳( التدريس على القائميين عدد -۷
 

  متخصصة معلومات – ب
 : ئياتااحص-۱

 ٦۸۹ : بالمقرر الملتحقين الطالب عدد -

 ٦٦٦ : االمتحان ادوا الذين الطالب عدد -

 %          عدد                      %                     عدد : االمتحان نتائج -
 راسب                                            ناجح                         

 
  (%) : النجاح تقديرات توزيع -

 مقبول                جيد                جدا جيد                امتياز             
 

 : المقرر تدريس -۲
االراصاد الجوية  –الحرارة والضوء  –خواص المادة  –الوحدات واالبعاد  : تدريسها تم التى الموضوعات -

التلوث البيئي  –التنبوء الجوي  –مناخ جمهورية مصر العربية  –وعناصر الرصد 
 العوامل المحددة لمناخ مصر –

 االساسى المحتوى من تدريسه تم لما%  -
 : للمقرر

< ۹۰% 

 بمحت�وى بالت�دريس الق�ائمين الت�زام مدى -
 : المقرر

 
           ≥٦۰           ٦۰-۸٤                     ≤۸٥ 

 
 لموض����وعات االمتح����ان تغطي����ة م����دى -

 : المقرر
              
         ≥٦۰               ٦۰-۸٤                     ≤۸٥ 

 
  : والتعلم التعليم اساليب -

 عملى تدريب                نظرية محاضرات             
 

 فصلية انشطة                       حالة دراسة             
 

 ) : تذكر(  الفصلية االعمال
    زيارات لمحطة االرصاد الجوية –تقارير ومسائل 

 شفوى                          نظرى                  :  الطالب تقويم طريقة -
 

 عملى                 فصلية اعمال                 
 

  : للتدريس المتاحة االمكانيات -۳

 متوفر غير       محدودة بدرجة متوفر        متوفر         العلمية المراجع -

٥۲٦ ۱٤۰ ۲۱ ۷8.9 

٥۰.۷ ۲۳.۱ ٤.۸۲ ۰.۱9 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

√ √ 

√ √ 

√ 



 
 

 متوفر غير       محدودة بدرجة متوفر        متوفر          المعينة الوسائل -
 

 متوفر غير       محدودة بدرجة متوفر        متوفر          والخدمات المستلزمات -
 

 عدم اتساع المدرج للطالب حيث ان سعة المدرج ال تناسب اعداد الطالب   وتنظيمية ادارية قيود-٤

  (%) : للمقرر الطالب تويم نتيجة-٥
 عمل مجموعة تواصل من االستاذ والطالب الكترونيا -۱ المقرر تحسين مقترحات-٦

 استكمال محطة الرصد بالكلية لزيارة الطالب لها -۲
۳- 

  الخارجيين المراجعيين مالحظات-۷
 ) وجد ان(   

 ال توجد 

 مناقشة توصيف المقرر مع الطالب في المحاضرة االولي -۱  السابق العام فى التطوير مقترحات من تنفيذة تم ما-۸
 ربط المقرر بالتطبيقات في الحياة وحل المشكالت -۲
۳- 

 المقترحات من تنفيذة يتم لم ما-۹
 

 ) االسباب ماهى(                           

الكتروني��ة للتواص��ل ب��ين االس��تاذ والط��الب حت��ي اكتف��ي  عم��ل مجموع��ة -۱
 االستاذ

 التواصل عن طريق الفيس بوك الرسمي لشئون الطالب -۲
 

 ۲۰۱۹/۲۰۲۰: خطة التطوير للمقرر للعام القادم:-۱۰
  

                      التطوير مجاالت                          
 

 التطوير توصيف
 

 التطوير توقيت
 

 التنفيذ عن المسئول
 استاذ المقرر اثناء التدريس تطوير المقرر عمل بناء مجموعة تواصل خاصة بالمقرر

 

                     رئيس مجلس القسم:                     التوقيع:                                  قررالم استاذ    

أحمد سعد الحناوى أ.د/                                                    ابراهيمشعبان محمد أ.د/   

 

 

 

√ 

√ 



 

 

 

 يـرر دراســمق ريرـتق

 م٢٠١٨/٢٠١٩للعام اجلامعي 
 معلومــات أساسيــة :  – أ

 

 النبات الزراعى العام اسم المقرر ورمزه الكودي -١
 نبات زراعى  التخصص -٢
 االول الفرقة / المستوى -٣
 ) عملي      ٢)  نظري   +  (        ٢(      عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -٤
  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات -٥
 متوافر                         غير متوافر       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -٦
  عدد القائمين بالتدريس -٧
 

 معلومات متخصصة -ب
 اإلحصـائيـات :  -١
 ٥٩٣ عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -
 ٥٨٠ ا االمتحانعدد الطالب الذين أدو  -

 

 االمتحـانة ــنتيج -
   عدد        %                    عدد        %    

 راسب                      ناجح                            
النسبة المئوية % للناجحين طبقًا للتقديرات الحاصلين  -

 عليها
 مقبول  ممتاز         جيد جدًا         جيد      

 تـدريس المقـرر -۲
 

 ٢٠١٨/٢٠١٩كما بالتوصيف الخاص بالمقرر الدراسي  الموضوعات التي تم تدريسها -
 

  %  80 % لما تم تدريسه من المحتوى األساسي للمقرر -

 ٨٥>            ٨٤ – ٦٠٠          ٦٠<            مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر -

 ٨٥>            ٨٤ – ٦٠٠          ٦٠<            ى تغطية االمتحان لموضوعات المقررمد -

  
 أساليب التدريس والتعلم -

  

 حل المشكالت  التعليم االلكتروني √ التعليم التعاوني √ المحاضرة المطورة √

 التعلم التجريبي √ التعلم الذاتي  المناقشات والحوار  المحاكاة √

 
 
 
 

  

۳۹۰
 

٦۷ ۱۹۰ ۳۳
 

۰
  

۲.۸
 

۱٦.۹  ۳۷.٤ 

      

      

 

 خـــجــــامعة كفرالشي
 ــة ــــــة الزراعـــــكلي 

 وحـــدة ضمان الجودة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Agriculture 

Quality Assurance Unit (QAU) 



 عملى √ تحريرى √ طريقة تقويم الطالب -

 أعمال السنة √ شفوى √
  

 اإلمكانيات المتاحة للتدريس: -٣
 ةغير متوفر  ة       ودمتوفرة      متوافرة بدرجة محد       المـراجـع العلميـة -
 ةغير متوفر  دة       و متوفرة      متوافرة بدرجة محد        المعينــةوسائل ـال -
 ةغير متوفر  دة       و متوفرة      متوافرة بدرجة محد       المستلزمات والخامات -
 ال يوجد قيود إدارية وتنظيمية -٤
 نتيجة تقويم الطالب للمقرر ( % ) : -٥
 استخدام نماذج مجسمه لتركيب الخليه والزهره-١ مقترحات تحسين المقرر -٦

  

 ال يوجد  ( إن وجدت ) نن الخارجييمالحظات المراجعي -٧

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -٨
 السابق

 زياده عدد العينات والنماذج العمليه-١

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات ( ما هي واألسباب  -٩
( 

  للمقرر واالبحاث العلمية جع االلكترونيةاتوفير مجموعة ثرية من المر  -۱
رة شبكات االنترنت في الكلية وصعوبة تحميل الملفات خالل اسبابها: لضعف قد

 العام السابق

 لمقرر للعام القادم:ل رخطة التطوي -١٠
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجـاالت التطـوير

وضع توصيف المقرر في  المقرر تنفيذ تطوير
 بداية الكتاب

 المقرر استاذ الترم بداية

تكليف الطالب بعمل  المقرر تدريس رقط تطوير
     فرق بحثية 

 

 المقرر استاذ المقرر تدريس اثناء

 
 رئيس القسم                                                                                                                  المقرر استاذ

 أ.د مصطفى السيد شلبى                 التوقيع      خالد عبدالدايم د.
    
 

   

   
   



 
 جــــامعة كفرالشيخ

 كلية الزراعــــــــــــة  
 وحـــدة ضمان الجودة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

 

 يــــرر دراســـــمق ريرـــتق
 
 

 ( الفصل الخريفى ) فصل دراسي اول٢٠١٨/٢٠١٩ عام جامعيمعلومــات أساسيــة : – أ
 

 ۱۰۸۰۱     مبادئ الحيوان الزراعي  اسم المقرر ورمزه الكودي -١
 الحشرات االقتصاديه التخصص -٢
   االول الفرقة / المستوى -٣
 ) عملي  ساعتين)  نظري   +  ( عتينسا( عتمدةعدد الوحدات / الساعات الم -٤
  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات -٥
 متوافر                         غير متوافر       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -٦
 مجلس القسم أعضاءمن  ثالثة عدد القائمين بالتدريس -٧
 

 معلومات متخصصة -ب
 

 يـات : اإلحصـائ -١
 621 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -

 608 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 
 نتيجــة االمتحـان -

 % عدد  

 ناجح

 %   عدد

 ٢٣. ١5 143 76.48  465 راسب
النسبة المئوية % للناجحين طبقًا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 
 مقبول 32.73 جيد 21.17 جيدجدا 15.10 ممتاز 6.91

 تـدريس المقـرر -٢

 ٢٠١٨/٢٠١٩كما بالتوصيف الخاص بالمقرر الدراسي  الموضوعات التي تم تدريسها -

% ما تم تدريسه من المحتوى األساسي  -
 للمقرر

 %.٩٠أكثر من 

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -
 المقرر

  >٨٥>  √ ٨٤ – ٦٠  ٦٠  

  ٨٥>  √ ٨٤ – ٦٠  ٦٠<   عات المقررمدى تغطية االمتحان لموضو  -
 أساليب التدريس والتعلم -
 
 
 

 التعليم الغير مباشر  التعليم االلكتروني  التعليم التعاوني  المحاضرة المطورة √

 التعلم التجريبي √ التعلم الذاتي √ المناقشات والحوار √ العصف الذهني √

 * 



 
 جــــامعة كفرالشيخ

 كلية الزراعــــــــــــة  
 وحـــدة ضمان الجودة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

 
 
 
 
 شفوي  ظري                 ن             طريقة تقويم الطالب -

 عملي  أعمال فصلية                       

 اإلمكانيات المتاحة للتدريس: -٣
 ةغير متوفر  ة       ودمتوفرة      متوافرة بدرجة محد       المـراجـع العلميـة -
 ةغير متوفر  دة       و متوفرة      متوافرة بدرجة محد        المعينــةوسائل ـال -

 
 ةغير متوفر  دة       و متوافرة بدرجة محد       متوفرة        المستلزمات والخامات -
 المقرر يدرس بالفصل الدراسي الخريفي قيود إدارية وتنظيمية -٤

 ويجب تدريسه في الفصل الدراسي الشتوي
 % ٩٠   نتيجة تقويم الطالب للمقرر ( % ) : -٥
نقل المقرر من  الفصل الدراسي الخريفي الي الفصل   -١ مقترحات تحسين المقرر -٦

نظرا لتوفر نماذج التشريح الناضجة لبيان  الدراسي الشتوي
 الفسيولوجى واالجهزة الداخلية 

قبل المغرب الى وقت مبكر  ٤نقل المحاضرة من الساعة  -٢
 فى االسبوع واليوم حتى يستفيد الطالب 

االستفادة من تدريس المقرر لعمل مشاريع صغيرة   -٣
 تطبيقية للطالب  مثل انتاج البوتمس من دودة االرض 

 ال توجد  ( إن وجدت ) نمالحظات المراجعين الخارجيي -٧

 مقررالعرض والشرائح المطلوبة للشراء نماذج   -١ ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -٨
 ى التطبيقى للطالب بالمعمل التدريس العمل -٢
 ايضاح طرق التشريح المختلفة بالمعمل للطالب  -٣

غير كافية  المبالغ المالية المخصصه لشراء نماذج التشريح-١ ) ما هي واألسباب( ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -٩
 خاصة مع تزايد اعداد الطالب 

جارب عدم توفر مبالغ مالية لشراء ادوات ومواد عمل ت -٢
 مشاريع صغير تطبيقية للطالب 

 قلة عدد المعيدين والمدرسين المساعدين بالقسم  -٤

 X  X 

 X  X 

 
X 

 
X  

 

X  
 



 
 جــــامعة كفرالشيخ

 كلية الزراعــــــــــــة  
 وحـــدة ضمان الجودة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

 
 ٢٠١٩/٢٠٢٠: لمقرر للعام القادمل رخطة التطوي -١٠

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجـاالت التطـوير

تجارب عملية من  استكمال بعض الدروس العملية التطبيقية 
 قلية عينات ح

 استاذ المقرر ٢٠١٩/٢٠٢٠ 

عمل فيديوهات لطرق التشريح للحيوانات المختلفة لعرضها على 
 الطالب بالمعمل 

 استاذ المقرر ٢٠١٩/٢٠٢٠  

عمل مشروع صغير تطبيقي كنموذج للطالب لالستفادة التطبيقية 
 من المقرر

 استاذ المقرر ٢٠١٩/٢٠٢٠  

 

                                    مرئيس القس             استاذ المقرر

 أميره شوقى متولى د.                               أ.د/ فرج عبداللطيف شرشير  
 
 



 
 جــــامعة كفرالشيخ

 كلية الزراعــــــــــــة  
 وحـــدة ضمان الجودة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

 تقـــرير مقـــــرر دراســــي 

 ٢٠١٨/٢٠١٩للعام اجلامعى 
 

 معلومــات أساسيــة :  –أ 
 

 )۱۱۰۰۲( الكيمياء العضوية اسم المقرر ورمزه الكودي -١

 كيمياء وسمية المبيدات التخصص -٢

 شتوىفصل  -ارىجبا -المستوى االول (عام) المستوى -٣

 ساعات معتمدة)٣تين) عملي ((ساعتين) نظري+ (ساع الساعات المعتمدة-٤

 موافقة مجلس القسم العلمى ومجلس الكلية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات -٥

 متوافر                         غير متوافر       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -٦
 من أعضاء هيئة التدريس بالقسم ٣ عدد القائمين بالتدريس -٧
 

 علومات متخصصةم -ب
 اإلحصـائيـات :  -١
 ٥٧٣ عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -
 ٥٥٨ عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -
 
 نتيجــة االمتحـان -

 % عدد  

 ناجح

 %   عدد

 ١٣ ٧٢,٥٤ ٨٧ ٤٨٥,٤٦ راسب
النسبة المئوية % للناجحين طبقًا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها
 مقبول ٢٤,٤٧ جيد ٣٠,٦٤ جيدجدا ١٢,٥٤ ممتاز ١,٤٣ 

 تـدريس المقـرر -٢

 ٢٠١٧/٢٠١٨ الخاص بالمقرر الدراسي كما بالتوصيف الموضوعات التي تم تدريسها -

% ما تم تدريسه من المحتوى األساسي  -
 للمقرر

 %.٩٠أكثر من 

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -
 المقرر

  >٨٥>  √ ٨٤ – ٦٠  ٦٠  

  ٨٥>  √ ٨٤ – ٦٠  ٦٠<   ى تغطية االمتحان لموضوعات المقررمد -
 والتعلم دريسأساليب الت -

 
 
 

 التعليم الغير مباشر  التعليم االلكتروني  التعليم التعاوني  المحاضرة المطورة √

 التعلم التجريبي √ التعلم الذاتي √ المناقشات والحوار √ العصف الذهني √

 ×    



 
 جــــامعة كفرالشيخ

 كلية الزراعــــــــــــة  
 وحـــدة ضمان الجودة

Kafrelsheikh University 
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 عملى √ تحريرى √ بطريقة تقويم الطال -

  أعمال السنة √ شفوى √
 اإلمكانيات المتاحة للتدريس: -٣
  غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة √ المـراجـع العلميـة -
 غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة    √ الـوسائل المعينــة  -

 

 غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة √ المستلزمات والخامات -
 

 اليوجد     قيود إدارية وتنظيمية -٤
 نتيجة تقويم الطالب للمقرر  -٥

: ( % ) 
٩٥% 

 .اضافة موضوعات جديدة طبقا للحديث فى مجال الكيمياء العضوية .١ مقترحات تحسين المقرر -٦
 .تحويل جزء من المقرر إلى عروض تقديمية .٢

قاءات منظمة فى بداية كل فصل دراسي لمناقشة مشكالت الفصل الدراسي السابق عقد ل .٣
 .وطرح الحلول

 نمالحظات المراجعين الخارجيي -٧
 ( إن وجدت )

بناء على تقريرأ.د.  عضو فريق المراجعة الخارجية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة 
  Uال توجد مالحظات خاصة بالمقررU التعليم واالعتماد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -٨
 ٢٠١٨-٢٠١٧في العام 

 .توفر مراجع حديثة وكافية في المكتبات لمقرر الكيمياء العضوية تم.١
 .إضافة جزء من بحث تطبيقى إلى المقررتم .٢

 ما لم يتم تنفيذه من مقترحات -٩
 ( ما هي واألسباب ) 

 د النسبة المسموح به طبقا لالئحةعدم التحديث الكامل للمقرر الدراسي اال فى حدو  -
 الكلية

 ٢٠١٩/٢٠٢٠ للمقرر للعام القادم: رخطة التطوي -١٠
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجـاالت التطـوير

اضافة موضوعات جديدة طبقا للحديث فى  المحتوى العلمى
 الكيمياء العضوية.مجال 

ين (القائم استاذ المقرر ۲۰۱۹/۲۰۲۰
 بالتدريس)

من  تفعيل دور الطالب فى العملية التعلمية طرق التدريس والتعلم
خالل تطبيق أسلوب المناقشة والعصف 

 الذهنى بدالً من التلقين.

(القائمين  استاذ المقرر ۲۰۱۹/۲۰۲۰
 بالتدريس)

 رئيس مجلس القسم مقرراستاذ ال
 أ.د/ محمد فاضل شادى

 
 أ.د/أحمد عبدالحميد أبوزيد

 



۱ 
 

 
 ٢٠١٨/٢٠١٩تقرير مقرر دراسي للعام الجامعي 

 معلومات اساسية -أ
 مبادىء اإلقتصاد الزراعيسم المقرر: إ ۱۰۲۰۱الرمزالكودي:  -۱

 عام وهندسة زراعية  التخصص: -۲

 األولى الفرقة / المستوى -۳

 دةعدد الوحدات / الساعات المعتم -٤
 

    ۲عملي:     ۱نظري:        

 قرار مجلس القسم وفقاً لما هو معمول به بالئحة الكلية لمتبع الختيار لجنة االمتحاناتالنظام ا -٥

 نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -٦
 

         :غير متوافر              √     :متوافر       

 ۲ عدد القائمين بالتدريس -۷
 

 معلومات متخصصة -ب
 االحصائيات: -۱

 طالب ۷٤٥ حقين بالمقررعدد الطالب الملت -

 طالب ۷٤٥ عدد الطالب الذين ادوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -
 

                                                                 %  ۰.۰۷                ٥۷راسب            %   ۹۲.۳             ٦۸۸ناجح     
 النسبة المئوية % للناجحين طبقاً  -

 للتقديرات الحاصلين عليها
  
 

 %٤۳مقبول:       ۳۲%   :جيد   %  ۱٤.۳:   جيد جدا    %۳ممتاز:               

 تدريس المقرر: -۲
% لما تم تدريسه من المحتوى  -

 %۹٥أكثر من  االساسي للمقرر

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -
 المقرر

                         >٦۰                     ٦۰ – ۸٤            √       <۸٥ 

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

  
                       >٦۰                     ٦۰ – ۸٤             √        <۸٥ 

 أساليب التدريس والتعلم -

  

 التعليم الغير مباشر  التعليم االلكتروني √ التعليم التعاوني √ المحاضرة المطورة √

 التعلم التجريبي √ التعلم الذاتي  المناقشات والحوار  هنىذالعصف ال √

 طريقة تقويم الطالب -

  
 

 عملى √ تحريرى √
 أعمال السنة √ شفوى √

 



۲ 
 

 االمكانيات المتاحة للتدريس: -۳

 المراجع العلمية -
  
 

 متوافرة بدرجة  محدودة         غير متوفرة            متوفرة            √     

 الوسائل المعينة
  
 

 غير متوفرة        متوفرة           متوافرة بدرجة  محدودة                      √           

 غير متوفرة    متوفرة    متوافرة بدرجة  محدودة           √       المستلزمات والخامات -

 قيود ادارية وتنظيمية: -٤
 

 ال يوجد
 نتيجة تقويم الطالب للمقرر  -٥

( % ) ۸۸% 

 استخدام طريقة العصف الذهني أثناء تدريس المقرر. مقترحات تحسين المقرر -٦

 مالحظات المراجعيين الخارجيين  -۷
 ال يوجد ( ان وجدت)

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -۸
 في العام السابق

يف الطالب بمسئولية عمل عروض تقديمية عن موضوعات محددة تكل
 مرتبطة بالمقرر.

 ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -۹
 ( ما هي واالسباب)

 ال يوجد
 

 ۲۰۱۹/۲۰۲۰ خطة التطوير للمقرر للعام القادة: -۱۰

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

 دريستطوير طريقة الت

استخدام طريقة العصف  -
الذهني أثناء تدريس 

 المقرر.
 استاذ المقرر ٢٠١٩/٢٠٢٠

 

  رئيس مجلس القسم                             التوقيع استاذ المقرر

 أ.د/محمود محمد فواز
 ............  

 
 أ.د/عادل ابراهيم الحامولى 
 

 



  
 

 تقـــرير مقـــــرر دراســــي 
 م٢٠١٩ – ٢٠١٨

 

 معلومــات أساسيــة:  –أ 

                            ۱۰۲۳۸مبادئ علم المجتمع الريفي    اسم المقرر ورمزه الكودي -١

 لبرنامج العلوم اإلقتصادية واإلجتماعية  (مجتمع ريفي)مقرر اجباري  التخصص -٢

 مقرر اجباري كلية(الشعبةالعامة + هندسة زراعية) 

 األول               الفرقة / المستوى -٣

 ساعة ٣عدد الساعات=     ) عملي ٢) نظري+(٢(  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -٤

  ناتالنظام المتبع الختيار لجنة االمتحا -٥

 غير متوافر √متوافر                            نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -٦

 أساتذة ٣ عدد القائمين بالتدريس -٧

 معلومات متخصصة -ب

 اإلحصـائيـات :  -١

 ٦٩٨ عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -

 ٦٨٠ عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 

 االمتحـاننتيجــة  -
 عدد        %                      عدد        %        

 ناجح                           راسب     

النسبة المئوية % للناجحين طبقًا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 جيد            مقبول    جيد جدًا             ممتاز                   

  

 

 

٥۷۰ ۸۳.۸ ۱۱۰ ۱٦.۲ 

٦ ۱۳ ۳۰ ۳٤.۸ 

 



 

 تـدريس المقـرر -٢

 ٢٠١٨/٢٠١٩كما بالتوصيف الخاص بالمقرر الدراسي  الموضوعات التي تم تدريسها -

 

 %٩٥   % لما تم تدريسه من المحتوى األساسي للمقرر -

 ٨٥>            ٨٤ – ٦٠٠          ٦٠<  المقررمدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 ٨٥>            ٨٤ – ٦٠٠          ٦٠<  مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 أساليب التدريس والتعلم -
  

 التعليم الغير مباشر  التعليم االلكتروني √ التعليم التعاوني √ المحاضرة المطورة √
  التعلم التجريبي √ التعلم الذاتي  المناقشات والحوار  هنىذالعصف ال √

 نظري                   شفوي                طريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية             عملي              

 اإلمكانيات المتاحة للتدريس: -٣

 متوافرة بدرجة محدودة        غير متوفرة √متوفرة             المـراجـع العلميـة -

 متوافرة بدرجة محدودة        غير متوفرة  √متوفرة             الـوسائل المعينــة  -

 متوافرة بدرجة محدودة        غير متوفرة √متوفرة             المستلزمات والخامات -

 .....  ............ال يوجد .................................. إدارية وتنظيميةقيود  -٤

  ٩٠نتيجة تقويم الطالب للمقرر ( % ) : -٥

 استخدام التدريب الميدانى فى التدريس -١ مقترحات تحسين المقرر -٦

 استخدام وسائل تعليمية وتوضيحية فى التدريس -٢

 إعادة صياغة نواتج التعلم بشكل جيد -١ (إن وجدت) نمالحظات المراجعين الخارجيي -٧

 تحديث المراجع والكتب -۲

 تحديث المقرر جزئيا ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -٨

 استخدام التدريب الميدانى فى التدريس ما لم يتم تنفيذه من مقترحات (ما هي واألسباب) -٩

 لعدم توفر اإلمكانيات الالزمة

 ٢٠١٩/٢٠٢٠ للمقرر للعام القادم: رخطة التطوي -١٠

  √ 

  √ 

√ √ 

√ √ 

  

  

  



 

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجـاالت التطـوير

استخدام التدريب  تفعيل المقرر

 الميدانى فى التدريس
 المقررأستاذ  اثناء تدريس المقرر

استخدام وسائل  تطوير أسلوب التدريس

تعليمية وتوضيحية 

 التدريسفى 

 المقررأستاذ  اثناء تدريس المقرر

 رئيس مجلس القسم                                                       المقررأستاذ 

 عادل ابراهيم الحامولى  أ.د.     التوقيع                     أ.د. محمود مصباح عبدالرحمن   

  



 

 تقـــرير مقـــــرر دراســــي 

 ٢٠١٨/٢٠١٩للعام اجلامعى 
 

 معلومــات أساسيــة :  –أ 
 

 ١٠٤٠٢ميكروبيولوجيا زراعيه  اسم المقرر ورمزه الكودي -١
 الميكروبيولوجيا الزراعية التخصص -٢
 شتوي/ فصل  اختياري كلية المستوى -٣
 ملي ) ع  ٢)  نظري   +  (   ١(    الساعات المعتمدة-٤
 مجلس القسم العلمى النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات -٥
 متوافر                         غير متوافر       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -٦
 ٣ عدد القائمين بالتدريس -٧
 

 معلومات متخصصة -ب
 اإلحصـائيـات :  -١
 ٦٢٦ عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -
 ٦١٠ عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -
 
 نتيجــة االمتحـان -

 % عدد  

 ناجح

 %   عدد

 ١٣.٧ ٨٤ ٨٦.٢ ٥٢٦ راسب
النسبة المئوية % للناجحين طبقًا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 
 مقبول ٣٠.٥ جيد ٢٨ جيدجدا ٢٢.٨ ممتاز ٤.٩

 تـدريس المقـرر -٢

 ٢٠١٨/٢٠١٩ الخاص بالمقرر الدراسي كما بالتوصيف الموضوعات التي تم تدريسها -

% ما تم تدريسه من المحتوى األساسي  -
 للمقرر

 %.٩٠أكثر من 

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -
 المقرر

  >٨٥>  √ ٨٤ – ٦٠  ٦٠  

  ٨٥>  √ ٨٤ – ٦٠  ٦٠<   مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 والتعلم دريسالت تراتيجياتأس -

 
 
 

 التعليم الغير مباشر  التعليم االلكتروني  التعليم التعاوني  محاضرة المطورةلا √

 التعلم التجريبي √ التعلم الذاتي √ المناقشات والحوار √ العصف الذهني √

 × 



 

 
 عملى √ تحريرى √ طريقة تقويم الطالب -

  أعمال السنة √ شفوى √
 اإلمكانيات المتاحة للتدريس: -٣
  غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة √ المـراجـع العلميـة -
 غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة    √ الـوسائل المعينــة  -

 

 غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة √ المستلزمات والخامات -
 

 اليوجد     قيود إدارية وتنظيمية -٤
 %٩٥ نتيجة تقويم الطالب للمقرر ( % ) : -٥
 .ةيحيتوض ويدياستخدام افالم ف .١ مقترحات تحسين المقرر -٦

 .حديثة وكافية جعاتوفر مر  .٢
 . فى مجال الميكروبيولوجيا الزراعيةالمزيد من المعارف والمهارات  .٣

( إن  نمالحظات المراجعين الخارجيي -٧
 وجدت )

.  عضو فريق المراجعة الخارجية من قبل الهيئة القومية لضمان بناء على تقريرأ.د
  Uال توجد مالحظات خاصة بالمقررU جودة التعليم واالعتماد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -٨
 ٢٠١٨-٢٠١٧العام 

 الميكروبيولوجيا الزراعيه تم عرض المزيد من التطبيقات العملية فى مجال .١
 وأخذ عينات لفحصها ميكروبيا.مزرعه الكليه تم زيارة  .٢
 تم تحديث المقرر جزئيا .٣

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات ( ما هي  -٩
 واألسباب )

عدم التحديث الكامل للمقرر الدراسي اال فى حدود النسبة المسموح به طبقا  -
 الكلية لالئحة

 ٢٠١٩/٢٠٢٠للمقرر للعام القادم: رخطة التطوي -١٠
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير لتطويرتوصيف ا مجـاالت التطـوير

اضافة موضوعات جديدة طبقا  المحتوى العلمى
الميكروبيولوجيا للحديث فى مجال 

  الزراعيه

 استاذ المقرر ٢٠٢٠-٢٠١٩

تفعيل دور الطالب فى العملية  والتعلم طرق التدريس
التعلمية واالستعانة بالمزيد من 

  الفديوهات التوضحية

 ستاذ المقررا ٢٠٢٠-٢٠١٩

     التوقيع     : قررالماستاذ 
 أ. د/ السيد بالل عبد المنطلب 

 أ. د/ مصطفى السيد شلبى
 د/ نجوى محمد الخطيب



 

 تقـــرير مقـــــرر دراســــي  

 ٢٠١٨/٢٠١٩للعام األكادميي  
 معلومــات أساسيــة :  –أ 

 )١١٢٠١(  اساسيات الوراثة اسم المقرر ورمزه الكودي -١
 الوراثة التخصص -٢
 االول الفرقة / المستوى -٣
 ) عملي      ٢)  نظري   +  (             ١(       عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -٤
  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات -٥
 متوافر                     غير متوافر       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -٦
 ٣  عدد القائمين بالتدريس -٧
 معلومات متخصصة -ب

 اإلحصـائيـات :  -١

 ٥٩٧ عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -
 ٥٨٤ عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 
 نتيجــة االمتحـان -

 عدد        %         عدد        %                                 
 راسب                               ناجح         

المئوية % للناجحين طبقًا للتقديرات النسبة  -
 الحاصلين عليها

 ممتاز                              جيد جدًا     
 جيد                                مقبول      

 تـدريس المقـرر -٢

 ٢٠١٨/٢٠١٩الدراسي كما بالتوصيف الخاص بالمقرر  الموضوعات التي تم تدريسها -

% لما تم تدريسه من المحتوى األساسي  -
 للمقرر

١٠٠ 

 ٨٥>            ٨٤ – ٦٠              ٦٠<            مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر -

 ٨٥>            ٨٤ – ٦٠              ٦٠ <            مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 أساليب التدريس والتعلم -
  

 التعليم الغير مباشر  التعليم االلكتروني √ التعليم التعاوني √ المحاضرة المطورة √
 التعلم التجريبي √ التعلم الذاتي  المناقشات والحوار  هنىذالعصف ال √

 
 نظري                   شفوي                   طريقة تقويم الطالب -

 أعمال فصلية             عملي                

 اإلمكانيات المتاحة للتدريس: -٣
 متوفرة      متوافرة بدرجة محدودة        غير متوفرة            المـراجـع العلميـة -

٤۱۷ ۷۱..3  ۱٦۷ ۲۸.٦ 

۳.۹ ۱۲.۷ 

    x 

    x 

x x 

x x 

 
 

۳٥.۹ ۱۸.۸ 

x 

  



 
 متوفرة      متوافرة بدرجة محدودة        غير متوفرة            الـوسائل المعينــة  -

 متوفرة      متوافرة بدرجة محدودة        غير متوفرة            المستلزمات والخامات -

بالكلية و موافقة قواعد ومواد الالئحة الداخلية و لجنة الدراسات العليا  قيود إدارية وتنظيمية -٤
 مجلس الكلية لحسن سير وٕانتظام العمل طبقًا لنظام ضمان الجودة الداخلى

 % ٩٠نتيجة تقويم الطالب للمقرر ( % ) : -٥
 تكثيف الجزء العملى مع توافر المواد االزمة-١ مقترحات تحسين المقرر -٦

 توفير االمكانيات لتدريس المقرر -٢
 تفعيل المقرر الكترونيا  -٣

 ال توجد ( إن وجدت ) نمالحظات المراجعين الخارجيي -٧

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -٨
 السابق

 تكثيف الجزء العملى مع توافر المواد االزمة

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات (ما هي  -٩
 واألسباب)

 تفعيل المقرر الكترونيا

 ٢٠١٩/٢٠٢٠ للمقرر للعام القادم: رخطة التطوي -١٠
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجـاالت التطـوير

 محاضرات نظرية
 

تنوع أساليب وطرق وانشطة 
 ووسائل التدريس 

 أستاذ المقرر   أثناء الفصل الدراسى 

 زيادة االنشطة الفصلية
 

عمل  زيارات علمية وميدانية 
 وملصقات علمية 

 أستاذ المقرر   أثناء الفصل الدراسى

توفير نماذج عرض للدراسة   الدروس العملي
 بالمعامل البحثية

 أستاذ المقرر   أثناء الدروس العملية

                    عنتر نصر سالمأستاذ المقرر  : ا.د / 
 التوقيع :

    

 
 

  

x

x 



 
 جــــامعة كفرالشيخ

 كلية الزراعــــــــــــة  
 وحـــدة ضمان الجودة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

 تقـــرير مقـــــرر دراســــي 

 ٢٠١٨/٢٠١٩للعام اجلامعى 
 

 معلومــات أساسيــة :  –أ 
 

 حشرات عام اسم المقرر ورمزه الكودي -١
 الحشرات االقتصاديه التخصص -٢
 شتوىالثانى / فصل  المستوى -٣
 ) عملي   ٢)  نظري   +  (    ١(    الساعات المعتمدة-٤
 مجلس القسم العلمى ار لجنة االمتحاناتالنظام المتبع الختي -٥
 متوافر                         غير متوافر       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -٦
 ٣ عدد القائمين بالتدريس -٧
 

 معلومات متخصصة -ب
 اإلحصـائيـات :  -١
 ٣٦٢ عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -
 ٣٥٣ تحانعدد الطالب الذين أدوا االم -
 
 نتيجــة االمتحـان -

 % عدد  

 ناجح

 %   عدد

 15.6 55 84.4 298 راسب

النسبة المئوية % للناجحين طبقًا  -
 للتقديرات الحاصلين عليها

 
 مقبول 31.44 جيد 24.64 جيدجدا 19.54 ممتاز 8.78

 تـدريس المقـرر -٢

 ٢٠١٨/٢٠١٩ مقرر الدراسيالخاص بال كما بالتوصيف الموضوعات التي تم تدريسها -

% ما تم تدريسه من المحتوى األساسي  -
 للمقرر

 %.٩٠أكثر من 

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -
 المقرر

  >٨٥>  √ ٨٤ – ٦٠  ٦٠  

  ٨٥>  √ ٨٤ – ٦٠  ٦٠<   مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 والتعلم دريسأساليب الت -

 
 
 

 التعليم الغير مباشر  التعليم االلكتروني  التعليم التعاوني  ةالمحاضرة المطور √

 التعلم التجريبي  التعلم الذاتي √ المناقشات والحوار  العصف الذهني √

 × 



 
 جــــامعة كفرالشيخ

 كلية الزراعــــــــــــة  
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 عملى √ تحريرى √ طريقة تقويم الطالب -

  أعمال السنة √ شفوى √
 اإلمكانيات المتاحة للتدريس: -٣
  غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          رةمتوف √ المـراجـع العلميـة -
 غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة    √ الـوسائل المعينــة  -

 

 غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة √ المستلزمات والخامات -
 

 اليوجد     قيود إدارية وتنظيمية -٤
نتيجة تقويم الطالب للمقرر (  -٥

: ( % 
٩٥% 

 .ةيحيتوض ويدياستخدام افالم ف .١ مقترحات تحسين المقرر -٦
 .المكتبات في حديثة وكافية جعاتوفر مر  .٢
عقد لقاءات منظمة فى بداية كل فصل دراسي لمناقشة مشكالت الفصل الدراسي  .٣

 .السابق وطرح الحلول

 نمالحظات المراجعين الخارجيي -٧
 وجدت ) ( إن

بناء على تقريرأ.د.  عضو فريق المراجعة الخارجية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة 
  Uال توجد مالحظات خاصة بالمقررU التعليم واالعتماد

ما تم تنفيذه من مقترحات  -٨
 ٢٠١٨-٢٠١٧التطوير في العام 

 الحشراتتم عرض المزيد من التطبيقات العملية فى مجال  .١
 ر جزئياتم تحديث المقر  .٢

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات (  -٩
 ما هي واألسباب )

 عدم التحديث الكامل للمقرر الدراسي اال فى حدود النسبة المسموح به طبقا لالئحة -
 الكلية

 ٢٠١٩/٢٠٢٠للمقرر للعام القادم: رخطة التطوي -١٠
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجـاالت التطـوير

اضافة موضوعات جديدة طبقا للحديث فى  لمحتوى العلمىا
دور  – المكافحه الحيويه( الحشراتمجال 

 )الهندسه الوراثيه فى مكافحة الحشرات

 استاذ المقرر ٢٠٢٠-٢٠١٩

تفعيل دور الطالب فى العملية التعلمية  والتعلم التدريس طرق
 واالستعانة بالمزيد من الفديوهات التوضحية

 ة)اكا(المح

 استاذ المقرر ٢٠٢٠-٢٠١٩

 رئيس مجلس القسم                       المقرراستاذ 
 

 د/ أميره شوقى متولى                                              أميره شوقى متولىد/ 



 
 

 
 
 
 
 

 ٢٠١٨/٢٠١٩تقرير مقرر دراسي للعام األكاديمي 
 

  أساسيــة:معلومــات  – أ
 

 كيمياء حيوية زراعية اسم المقرر ورمزه الكودي -١
 تكنولوجيا األغذية التخصص -٢
 / فصل خريفى الثانى المستوى -٣
 ) عملي   ٢نظري   +  (    )٢( الساعات المعتمدة-٤
 مجلس القسم العلمى يار لجنة االمتحاناتالنظام المتبع الخت -٥
 متوافر                         غير متوافر       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -٦
 ٣ عدد القائمين بالتدريس -٧
 

 معلومات متخصصة -ب
  اإلحصـائيـات: -١
 ٣٨٦ عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -
 ٣٧٨ تحانعدد الطالب الذين أدوا االم -

 

 االمتحـانة ــنتيج -
   عدد        %                    عدد     %    
 راسب       ١٥       ٨٥        ناجح       ٨٥     ٢٩٣ 

النسبة المئوية % للناجحين طبقًا للتقديرات الحاصلين  -
 عليها

   ممتاز         جيد جدًا         جيد          مقبول    
     ١٢            17            18           38 %                                                                                                    

 تـدريس المقـرر -٢

 ٢٠١٨/٢٠١٩كما بالتوصيف الخاص بالمقرر الدراسي  الموضوعات التي تم تدريسها -

 %٩٠أكثر من  المحتوى األساسي للمقرر% ما تم تدريسه من  -

 ٨٥>            ٨٤ – ٦٠٠          ٦٠<            مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر -

 ٨٥>            ٨٤ – ٦٠٠          ٦٠<            مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 أساليب التعليم والتعلم: - 

 

  التعليم الغير مباشر  التعليم االلكتروني  التعليم التعاوني                √ ضرة المطورة                المحا 
 التعلم التجريبي                    √ التعلم الذاتي   المناقشات والحوار              العصف الذهني                     

 

   √ 
 

   
 

 

√ 

× 
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 شفوي  نظري                                   طريقة تقويم الطالب -

 عملي  أعمال فصلية                            

 اإلمكانيات المتاحة للتدريس: -٣
 متوفرة      متوافرة بدرجة محدودة        غير متوفرة      √ المـراجـع العلميـة -
 ودة        غير متوفرةمتوفرة      متوافرة بدرجة محد      √ الـوسائل المعينــة  -

 متوفرة      متوافرة بدرجة محدودة        غير متوفرة      √ المستلزمات والخامات -

 .............................. قيود إدارية وتنظيمية -٤

 %٩٠                   نتيجة تقويم الطالب للمقرر ( % ) : -٥
 مناقشة توصيف المقرر شفهيا في المحاضرة االولى . ١ مقترحات تحسين المقرر -٦

 وضع توصيف المقرر في بداية الكتاب أو المذكرة .٢
 التدريس التعاوني من خالل تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة .٣
تقديم تغذية راجعة من خالل تصحيح االختبارات القصيرة . ٤

 بحضور الطالب 
 بدال من التلقيناالعتماد على المناقشة والعصف الذهني . ٥
 توزيع استبيان رضاء الطالب عن المقرر في المحاضرة االخيرة. ٦

بناءًا على تقرير أ.د.  عضو فريق المراجعة الخارجية من قبل  ( إن وجدت ) نمالحظات المراجعين الخارجيي -٧
 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  

 ها غير حديثةيوجد مراجع في توصيف المقرر ولكن -١
ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -٨

 السابق
 تطبيقات عملية-١

 توفير الخامات والكيماويات الالزمة للدروس العملية -٢

 توفير الوسائل التعليمية والتوضيحية – ٣

 تحويل المقرر الى شرائح باور بوينت وعروض تقديمية -٤
توفير مجموعة ثرية من المراجع االلكترونية واالبحاث العلمية  -۱ واألسباب)هي  ما(ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -٩

 للمقرر 
اسبابها: لضعف قدرة شبكات االنترنت في الكلية وصعوبة تحميل الملفات 

 خالل العام السابق
 ٢٠١٩/٢٠٢٠لمقرر للعام القادم:ل رخطة التطوي -١٠

 المسئول عن التنفيذ رتوقيت التطوي توصيف التطوير مجـاالت التطـوير

اضافة موضوعات جديدة طبقا للحديث فى مجال  المحتوى العلمى
  تكنولوجيا األغذية 

 استاذ المقرر ٢٠٢٠-٢٠١٩

تفعيل دور الطالب فى العملية التعلمية واالستعانة بالمزيد  طرق التدريس والتعلم
 من الفديوهات التوضحية (المحاكاة)

 استاذ المقرر ٢٠٢٠-٢٠١٩

 
        قررالم استاذ      

 رئيس مجلس القسم              غازى                                               خميس أ.د/ عادل
  أ.د/ سحر رمضان عبدالهادى                                                                              

 

√ 
 

    

√ 
 

    

√ 
 

 

√ 
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 تقـــرير مقـــــرر دراســــي 

 ٢٠١٨/٢٠١٩للعام اجلامعى 
 

 معلومــات أساسيــة :  –أ 
 

 )١١٠٠٣كيمياء تحليلية ( اسم المقرر ورمزه الكودي -١

 كيمياء وسمية المبيدات التخصص -٢

 الثانية (عام) المستوى -٣

 ) عملي   ٢)  نظري   +  (    ٢(    الساعات المعتمدة-٤
 مجلس القسم العلمى المتبع الختيار لجنة االمتحاناتالنظام  -٥
 متوافر                         غير متوافر       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -٦
 من أعضاء هيئة التدريس  ٢ عدد القائمين بالتدريس -٧
 

 معلومات متخصصة -ب
 اإلحصـائيـات :  -١
 ٤٠٣  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
 ٣٩١ عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -
 
 نتيجــة االمتحـان -

 % عدد  

 ناجح

 %   عدد

 ١٧,٣٩ ٣٧ ٨٢,٦١ ٢٦٤ راسب
النسبة المئوية % للناجحين طبقًا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها
 مقبول ٤٤,٥١ جيد ٢٥,٠٦ جيدجدا ١١,٥٠ ممتاز ١,٥٣ 

 تـدريس المقـرر -٢

 ٢٠١٧/٢٠١٨كما بالتوصيف الخاص بالمقرر الدراسي  لتي تم تدريسهاالموضوعات ا -

% ما تم تدريسه من المحتوى األساسي  -
 للمقرر

 %.٩٠أكثر من 

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -
 المقرر

  >٨٥>  √ ٨٤ – ٦٠  ٦٠  

  ٨٥>  √ ٨٤ – ٦٠  ٦٠<   مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 والتعلم دريسيب التأسال -

 
 
 

 التعليم الغير مباشر  التعليم االلكتروني √ التعليم التعاوني  المحاضرة المطورة √

 التعلم التجريبي √ التعلم الذاتي √ المناقشات والحوار √ العصف الذهني √

 × 
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 عملى √ تحريرى √ طريقة تقويم الطالب -

  أعمال السنة √ شفوى √
 حة للتدريس:اإلمكانيات المتا -٣
  غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة √ المـراجـع العلميـة -
 غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة    √ الـوسائل المعينــة  -

 

 غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة √ المستلزمات والخامات -
 

 اليوجد     قيود إدارية وتنظيمية -٤
نتيجة تقويم الطالب للمقرر (  -٥

: ( % 
٩٥% 

 ربط المقرر بالتطبيقات الحياتية وحل المشكالت .١ مقترحات تحسين المقرر -٦

 االعتماد على المناقشة والعصف الذهنى بدًال من التلقين .٢

 نمالحظات المراجعين الخارجيي -٧
 ( إن وجدت )

رأ.د.  عضو فريق المراجعة الخارجية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة بناء على تقري
  Uال توجد مالحظات خاصة بالمقررU التعليم واالعتماد

ما تم تنفيذه من مقترحات  -٨
 ٢٠١٨-٢٠١٧التطوير في العام 

 .فى مجال التحليل ةيحيتوض ويدياستخدام افالم فتم  -١
 .فى مجال التحليل المكتبات في حديثة وكافية جعاتوفر مر تم  -٢
 اضافة بعض الموضوعات جديدة طبقا للحديث فى مجال الكيمياء التحليليةتم  -٣

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات (  -٩
 ما هي واألسباب )

 عدم التحديث الكامل للمقرر الدراسي اال فى حدود النسبة المسموح به طبقا لالئحة -
 الكلية

 ٢٠١٩/٢٠٢٠:للمقرر للعام القادم رخطة التطوي -١٠
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجـاالت التطـوير

طبقا للحديث إضافة جزء من بحث تطبيقى  المحتوى العلمى
 الكيمياء التحليليةفى مجال 

 استاذ المادة
٢٠١٩ 

 استاذ المقرر

التدريس التعاونى من خالل تقسيم الطالب  والتعلم طرق التدريس
 يرةلمجموعات صغ

 استاذ المادة
٢٠١٩ 

 استاذ المقرر

 
 رئيس مجلس القسم استاذ المقرر

 أ.د/أحمد عبدالحميد أبوزيد أ.م.د/ سعد زكريا مرسى 
 



 
جــــامعة 
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 تقـــرير مقـــــرر دراســــي 

 ٢٠١٨/٢٠١٩للعام اجلامعى 
 

 معلومــات أساسيــة :  –أ 
 

 ١١١٠١أساسيات المحاصيل   اسم المقرر ورمزه الكودي -١
 نباتيإنتاج  التخصص -٢
 الثانى / فصل خريفى المستوى -٣
 ) عملي   ١)  نظري   +  (    ٢(    الساعات المعتمدة-٤
 مجلس القسم العلمى بع الختيار لجنة االمتحاناتالنظام المت -٥
 متوافر                         غير متوافر       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -٦
 ٣ عدد القائمين بالتدريس -٧
 

 معلومات متخصصة -ب
 اإلحصـائيـات :  -١
 ٣٨٣ عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -
 ٣٧٦ دوا االمتحانعدد الطالب الذين أ -
 
 نتيجــة االمتحـان -

 % عدد  

 ناجح

 %   عدد

 ٢.٤ ٩ ٩٧.٦  ٣٦٧ راسب
النسبة المئوية % للناجحين طبقًا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 
 مقبول ٢١.٣ جيد ٢٢.٣ جيدجدا ٢٤.١ ممتاز ٣١.٩

 تـدريس المقـرر -٢

 ٢٠١٨/٢٠١٩ بالمقرر الدراسي الخاص كما بالتوصيف الموضوعات التي تم تدريسها -

% ما تم تدريسه من المحتوى األساسي  -
 للمقرر

٩٥.% 

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -
 المقرر

  >٨٥>  √ ٨٤ – ٦٠  ٦٠  

  ٨٥>  √ ٨٤ – ٦٠  ٦٠<   مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 والتعلم دريسأساليب الت -

 
 
 

 التعليم الغير مباشر  التعليم االلكتروني √ التعليم التعاوني √ المحاضرة المطورة √

 التعلم التجريبي √ التعلم الذاتي √ المناقشات والحوار                      هنىذالعصف ال √

 × 



 
جــــامعة 

 كفرالشيخ

 كلية الزراعــــــــــــة  

   

Kafrelsheikh University 
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

 
 عملى √ تحريرى √ طريقة تقويم الطالب -

  أعمال السنة √ شفوى √
 اإلمكانيات المتاحة للتدريس: -٣
  غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة         √ متوفرة  جـع العلميـةالمـرا -
 غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة    √ الـوسائل المعينــة  -

 

 غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة         √ متوفرة  المستلزمات والخامات -
 

 اليوجد     قيود إدارية وتنظيمية -٤
نتيجة تقويم الطالب للمقرر  -٥
)%: ( 

  ٨٨ % 

 .علميةالزيارات ال المزيد من عمل .١ مقترحات تحسين المقرر -٦
 .المكتبات في حديثة وكافية جعاتوفر مر  .٢
عقد لقاءات منظمة فى بداية كل فصل دراسي لمناقشة مشكالت الفصل الدراسي  .٣

 .السابق وطرح الحلول

 نمالحظات المراجعين الخارجيي -٧
 ( إن وجدت )

بناء على تقريرأ.د.  عضو فريق المراجعة الخارجية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة 
  التعليم واالعتماد

 .تحديث المراجع-١
ما تم تنفيذه من مقترحات  -٨

  التطوير 
 استخدام العروض العملية و تحويل المقرر الى شرائح باور بوينت  .١
 قرر التقويم البنائى  المستمر للم .٢
 .تشجيع الطالب على تقييم المحاضرات .٣

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -٩
 (ما هي واألسباب )

 بدرجة كافية لعدم توفر وسائل النقل  عمل زيارات علمية -
 توفير المراجع االلكترونية  -

 ٢٠١٩/٢٠٢٠للمقرر للعام القادم: رخطة التطوي -١٠
 المسئول عن التنفيذ طويرتوقيت الت توصيف التطوير مجـاالت التطـوير

 المقرر تدريس طرق تطوير
 

تنوع أساليب وطرق وانشطة ووسائل 
مع تحديث المحاضرات وتضمنها التدريس 

أحدث ماتم الوصول الية في المواضيع التى 
 تضمنها التوصيف.

 المقرر اذتأس أثناء الفصل الدراسى

 المقرر محتوي تطوير
 

الب وتكليف الط –عمل  زيارات ميدانية 
بإعداد تقاير وأبحاث خاصة بالمواضيع التى 

 تدرس بالمقرر

 المقرر اذتأس أثناء الفصل الدراسى

 رئيس مجلس القسم                                         المقرر : اذتأس

 أ.د/ محمد سعد مغازي                                                       صبحى غريبأ.د/ 



 
 
 
 

 ٢٠١٩/ ٢٠١٨للعام الجامعي  دراسيتقرير مقرر 
 

 معلومــات أساسيــة:  – أ
 

 ١٠٧٠٢ اساسيات تكنولوجيا أغذية اسم المقرر ورمزه الكودي -١
 تكنولوجيا األغذية التخصص -٢
 شتوي/ فصل  الثاني المستوى -٣
 ) عملي   ٢نظري   +  (    ) ٢ (  الساعات المعتمدة-٤
 مجلس القسم العلمى تبع الختيار لجنة االمتحاناتالنظام الم -٥
 متوافر                         غير متوافر       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -٦

 ٣ عدد القائمين بالتدريس -٧

 
 :معلومات متخصصة -ب

 أساليب التدريس والتعلم -

 
 شفوي  نظري                        طريقة تقويم الطالب -

 عملي  أعمال فصلية           

 اإلمكانيات المتاحة للتدريس: -٣
 ةغير متوفر  ة       ودمتوفرة      متوافرة بدرجة محد     √  المـراجـع العلميـة -
 ةغير متوفر  دة     و متوفرة      متوافرة بدرجة محد     √   المعينــةوسائل ـال -
 ةغير متوفر  دة       و متوفرة      متوافرة بدرجة محد     √  المستلزمات والخامات -
 اليوجد قيود إدارية وتنظيمية -٤

  اإلحصـائيـات: -١
 ٣٦٠ عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -
 ٣٥٧ أدوا االمتحانعدد الطالب الذين  -

 

 االمتحـانة ــنتيج -
   عدد        %                    عدد        %    

 راسب                     ناجح                            

النسبة المئوية % للناجحين طبقًا للتقديرات الحاصلين  -
 عليها

   مقبول        ممتاز         جيد جدًا         جيد         
        ٥٨.٥            ٥.٩         ١٧.٦           ٤.٥ %            

 ٢٠١٨/٢٠١٩كما بالتوصيف الخاص بالمقرر الدراسي             تـدريس المقـرر -٢
 %٩٠ % ما تم تدريسه من المحتوى األساسي للمقرر -
 ٨٥>            ٨٤ – ٦٠          ٦٠<            مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر -

 ٨٥>            ٨٤ – ٦٠          ٦٠<            مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

                  يم الغير مباشرالتعل  التعليم االلكتروني √ التعليم التعاوني                 المحاضرة المطورة 

  التعلم الذاتي √  المناقشات والحوار                                  هنىذالعصف ال                      التعلم التجريبي 

 

۳۰۹ ۸٤ ٦.٥۸ ۱۳.٥
 

   √ 
 

   
 

√ 
 

√
 

    

√
 

    

√
 

 

√
  

× 
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 %٩٥                   نتيجة تقويم الطالب للمقرر ( % ) : -٥
 .توفير زيارات ميدانية لبعض مصانع األغذية .١ مقترحات تحسين المقرر -٦

 .تعديل نظام التقييم واألختبارات .٢
 بناء مجموعة الكترونية للتواصل بين األستاذ والطالب. .٣

 قات العملية مع تقسيم الطالب الى مجاميع.تحسين بعض التطبي .٤

على تقريرأ.د. عضو فريق المراجعة الخارجية من قبل الهيئة  اً بناء وجدت)(إن  نمالحظات المراجعين الخارجيي -٧
 القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 تحديث المراجع-١ 
ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -٨

 السابق
 قات عمليةتطبي-١
 توفير الخامات والكيماويات الالزمة للدروس العملية -۲
 توفير الوسائل التعليمية والتوضيحية – ۳

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات (ما هي  -٩
 واألسباب)

 توفير مجموعة ثرية من المراجع االلكترونية واالبحاث العلمية للمقرر  .۱
لية وصعوبة تحميل الملفات خالل اسبابها: لضعف قدرة شبكات االنترنت في الك

 العام السابق
 ٢٠١٩/٢٠٢٠للمقرر للعام القادم: رخطة التطوي -١٠

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجـاالت التطـوير
اضافة موضوعات جديدة طبقا  المقرر محتوي تطوير

للحديث فى مجال تكنولوجيا 
  األغذية 

 راستاذ المقر  ٢٠٢٠-٢٠١٩

تفعيل دور الطالب فى العملية  طرق التدريس والتعلم
التعلمية واالستعانة بالمزيد من 
 الفديوهات التوضحية (المحاكاة)

 استاذ المقرر ٢٠٢٠-٢٠١٩

 

 قررالم أستاذ         
 ممجلس القس رئيس                                      

                                            أ.د/ عبدالباسط عبدالعزيز سالمة
 ىعبدا لهادأ.د/ سحر رمضان                                                                             



 
 
 

 تقـــرير مقـــــرر دراســــي

 ٢٠١٩-٢٠١٨للعام اجلامعى 
 

 معلومــات أساسيــة :  –أ 
 

    ١٠٩١٦اساسيات الخضر  اسم المقرر ورمزه الكودي  -١
 خضر  التخصص -٢
 الثاني اجباري المستوى -٣
  ) عملي  ٢)  نظري  +  (١( الساعات المعتمدة -٤
 مجلس القسم العلمى  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات -٥
 متوافر                         غير متوافر       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -٦
 ٣ عدد القائمين بالتدريس -٧
 

 معلومات متخصصة -ب
 اإلحصـائيـات :  -١
 ٤٧٣ عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -
 ٤٦٣ عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 

 نتيجــة االمتحـان -
 عدد        %                      عدد        %    

۳۹۳            ٨٤.٨                      ۷۰        ۱ .۱٥ 

 راسب                            ناجح                

النسبة المئوية % للناجحين طبقًا للتقديرات  -
 الحاصلين عليها

 ممتاز         جيد جدًا         جيد          مقبول   
    ٤.۳              %۱٦.۳            ۲۸.۳           ۳٥.۹ 

 تـدريس المقـرر -٢
 

 ٢٠١٨/٢٠١٩كما بالتوصيف الخاص بالمقرر الدراسي  الموضوعات التي تم تدريسها -
 

 %٩٠من اكثر  % لما تم تدريسه من المحتوى األساسي للمقرر -

 ٨٥>            ٨٤ – ٦٠          ٦٠<            مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر -

 ٨٥>            ٨٤ – ٦٠          ٦٠<            مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
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 √ 

     √ 

    √ 



 
 
 
 

 أساليب التدريس والتعلم -

 التعليم الغير مباشر  التعليم االلكتروني  التعليم التعاوني √ المحاضرة المطورة √

 التعلم التجريبي  التعلم الذاتي √ المناقشات والحوار √ العصف الذهني √

 عملى √ تحريرى √ طريقة تقويم الطالب -
  أعمال السنة √ شفوى √

 اإلمكانيات المتاحة للتدريس: -٣
  غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة √ العلميـة المـراجـع -
 غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة    √ الـوسائل المعينــة  -

 

 غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة √ المستلزمات والخامات -
 

 اليوجد     قيود إدارية وتنظيمية -٤
 نتيجة تقويم الطالب للمقرر -٥

:(%) 
 

٩٥% 

 زيادة المشاركة الطالبية بمزرعة النماذج.   - مقترحات تحسين المقرر -٦
اضافة بعض وسائل االيضاح يقوم بها الطالب عمليا الظهار الفروق بين بذور  -

 المختلفة الخضر

 نمالحظات المراجعين الخارجيي -٧
 ( إن وجدت )

عضو فريق المراجعة الخارجية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة   بناء على تقريرأ.د.
  Uال توجد مالحظات خاصة بالمقررU التعليم واالعتماد

ما تم تنفيذه من مقترحات  -٨
 السابقالتطوير في العام 

    توافر مراجع حديثة وكافية بالمكتبة  .١

 تحديث المحتوى جزئيا .٢
ما لم يتم تنفيذه من مقترحات (  -٩
 هي واألسباب ) ما

 عدم التحديث الكامل للمقرر (طبقا لالئحة) 

  للمقرر للعام القادم: رخطة التطوي -١٠
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجـاالت التطـوير

زيادة المشاركة الطالبية بمزرعة    - طرق التدريس والتعلم 
 النماذج.

اضافة بعض وسائل االيضاح يقوم  -

 استاذ المقرر ٢٠١٩/٢٠٢٠



بها الطالب عمليا الظهار الفروق بين 
 بذور الخضر

مشاتل الخضر  -عن تطعيم الخضر إضافة جزء للدروس العملية
 جمع وتعبئة الخضر –الحديثة 

 استاذ المقرر ٢٠١٩/٢٠٢٠

 رئيس القسم/                           : المقرراستاذ 
 محمد السيد المحروقا.د/                                         ا.د. يسري أبو المكارم بيومي  
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 تقـــرير مقـــــرر دراســــي 

 ٢٠١٨/٢٠١٩للعام اجلامعى 
 

 معلومــات أساسيــة :  –أ 
 

 ١٠٩٢٩الزهور ونباتات الزينه أساسيات  اسم المقرر ورمزه الكودي -١
 الزهور ونباتات الزينه وتنسيق الحدائق التخصص -٢
  االول المستوى -٣
 ) عملي   ٢)  نظري   +  (    ١(    الساعات المعتمدة-٤
 مجلس القسم العلمى النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات -٥
 متوافر                         غير متوافر       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -٦
 ٣ عدد القائمين بالتدريس -٧
 

 معلومات متخصصة -ب
 اإلحصـائيـات :  -١
 ٣٦٠  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -
 ٣٥٥ عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -
 
 نتيجــة االمتحـان -

 % عدد  

 ناجح

 %   عدد

 ٠.٣ ١ ٩٩.٧ ٣٥٤ راسب
النسبة المئوية % للناجحين طبقًا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها
 مقبول  ١٥.٨١ جيد ٣٥.٨٧ جيدجدا  ٣٧ ممتاز ١١.٠٤ 

 تـدريس المقـرر -٢

 ٢٠١٨/٢٠١٩ الخاص بالمقرر الدراسي كما بالتوصيف م تدريسهاالموضوعات التي ت -

% ما تم تدريسه من المحتوى األساسي  -
 للمقرر

 %.٩٠أكثر من 

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -
 المقرر

  >٨٥>  √ ٨٤ – ٦٠  ٦٠  

  ٨٥>  √ ٨٤ – ٦٠  ٦٠<   مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 والتعلم دريستأساليب ال -

 
 
 

 التعليم الغير مباشر  التعليم االلكتروني √ التعليم التعاوني √ المحاضرة المطورة √

 التعلم التجريبي √ التعلم الذاتي   المناقشات والحوار                      هنىذالعصف ال √

 × 
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 عملى √ تحريرى √ طريقة تقويم الطالب -

  أعمال السنة √ شفوى √
 إلمكانيات المتاحة للتدريس:ا -٣
  غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة √ المـراجـع العلميـة -
 غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة    √ الـوسائل المعينــة  -

 

 غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة √ المستلزمات والخامات -
 

 اليوجد     قيود إدارية وتنظيمية -٤
نتيجة تقويم الطالب للمقرر (  -٥

: ( % 
٩٥% 

 .المكتبات في حديثة وكافية جعاتوفر مر  .١ مقترحات تحسين المقرر -٦
عقد لقاءات منظمة فى بداية كل فصل دراسي لمناقشة مشكالت الفصل الدراسي  .٢

 .السابق وطرح الحلول

 نجييمالحظات المراجعين الخار  -٧
 ( إن وجدت )

Uال توجد مالحظات خاصة بالمقررU  

ما تم تنفيذه من مقترحات  -٨
 ٢٠١٨-٢٠١٧التطوير في العام 

 لتطبيقات العملية تم عرض المزيد من ا .١
 تم تحديث المقرر جزئيا .٢

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات (  -٩
 ما هي واألسباب )

 النسبة المسموح به طبقا لالئحة عدم التحديث الكامل للمقرر الدراسي اال فى حدود -
 الكلية

 ٢٠١٩/٢٠٢٠للمقرر للعام القادم: رخطة التطوي -١٠
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجـاالت التطـوير

 استاذ المقرر ٢٠٢٠-٢٠١٩ تفعيل دور الطالب فى العملية التعلمية  المقرر محتوي تطوير
زيادة المشاركة الطالبية بمزرعة    - طرق التدريس والتعلم 

 النماذج.
 استاذ المقرر ٢٠٢٠-٢٠١٩

      استاذ المقرر :
      مجدى محمد خلف اهللاأ.د/ 

 رئيس القسم/
 محمد السيد المحروقيا.د/ 

 
 



 تقـــرير مقـــــرر دراســــي 
 ۲۰۱۸/۲۰۱۹للعام الجامعى 

 

 معلومــات أساسيــة :  –أ 
 

       10501 حيوانىأساسيات إنتاج  اسم المقرر ورمزه الكودي -١

 حيوانىإنتاج  التخصص -٢

 الثانى / فصل خريفى المستوى -٣

 ) عملي   ٢)  نظري   +  (    ١(    الساعات المعتمدة-٤

 مجلس القسم العلمى النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات -٥

 متوافر                         غير متوافر       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -٦

 ٣ عدد القائمين بالتدريس -٧

 
 معلومات متخصصة -ب

 اإلحصـائيـات :  -١

 ٣٧٠ عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -

 ٣٦٠ الب الذين أدوا االمتحانعدد الط -

 

 نتيجــة االمتحـان -

 % عدد  

 ناجح

 %   عدد

 ١٥ ٥٢ ٨٥ ٣٠٨ راسب

النسبة المئوية % للناجحين طبقًا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 
 مقبول ٤١.٤ جيد ١٣.٣ جيدجدا ٢٨.٣ ممتاز ٢

 تـدريس المقـرر -٢

 ٢٠١٨/٢٠١٩ الخاص بالمقرر الدراسي كما بالتوصيف الموضوعات التي تم تدريسها -

% ما تم تدريسه من المحتوى األساسي  -

 للمقرر

 %.٩٠أكثر من 

 × 



 
مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر
  >٨٥>  √ ٨٤ – ٦٠  ٦٠ 
 

 ٨٥>  √ ٨٤ – ٦٠  ٦٠<   مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 

 والتعلم دريسأساليب الت -

 

 

 التعليم الغير مباشر  التعليم االلكتروني  التعليم التعاوني  ضرة المطورةالمحا √

 التعلم التجريبي √ التعلم الذاتي √ المناقشات والحوار √ العصف الذهني √

 
 عملى √ تحريرى √ طريقة تقويم الطالب -

 أعمال السنة √ شفوى √
 

 اإلمكانيات المتاحة للتدريس: -٣

 غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة √ ميـةالمـراجـع العل -
 

 غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة    √ الـوسائل المعينــة  -
 

 غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة √ المستلزمات والخامات -
 

 اليوجد     قيود إدارية وتنظيمية -٤

 %٩٥ :نتيجة تقويم الطالب للمقرر  -٥

 .ةيحيتوض ويدياستخدام افالم ف .١ مقترحات تحسين المقرر -٦

 .المكتبات في حديثة وكافية جعاتوفر مر  .٢

عقد لقاءات منظمة فى بداية كل فصل دراسي لمناقشة مشكالت الفصل الدراسي  .٣

 .السابق وطرح الحلول

 نمالحظات المراجعين الخارجيي -٧

 )( إن وجدت 

بناء على تقريرأ.د.  عضو فريق المراجعة الخارجية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة 

  Uال توجد مالحظات خاصة بالمقررU التعليم واالعتماد

ما تم تنفيذه من مقترحات  -٨

 ٢٠١٨-٢٠١٧التطوير في العام 

 االنتاج الحيولنىتم عرض المزيد من التطبيقات العملية فى مجال  .١

 د من المزارع ومصانع العلفتم زيارة عد .٢

 تم تحديث المقرر جزئيا .٣



ما لم يتم تنفيذه من مقترحات (  -٩

 ما هي واألسباب )

عدم التحديث الكامل للمقرر الدراسي اال فى حدود النسبة المسموح به طبقا  -

 الكلية لالئحة

 ٢٠١٩/٢٠٢٠للمقرر للعام القادم: رخطة التطوي -١٠

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير طويرتوصيف الت مجـاالت التطـوير

اضافة موضوعات جديدة طبقا للحديث  المحتوى العلمى

 اإلنتاج الحيوانىفى مجال 

 استاذ المقرر ٢٠٢٠-٢٠١٩

تفعيل دور الطالب فى العملية التعلمية  والتعلم طرق التدريس

واالستعانة بالمزيد من الفديوهات 

 ة)اكا(المح التوضحية

 تاذ المقرراس ٢٠٢٠-٢٠١٩

     التوقيع     : المقرراستاذ   
 رئيس القسم                                                  عاطف يوسف سالمأ.د/ 

 
 أ.د/ عبد السالم موسي                                                     

 



 

 

 
 

  يــــرر دراســـــمق ريرـــتق
 ٢٠١٨/٢٠١٩للعام اجلامعى 

 

 معلومــات أساسيــة :  – أ
 

 ١٠٦٠١نإنتاج الدواجأساسيات  اسم المقرر ورمزه الكودي -١
 إنتاج الدواجن   التخصص -٢
 خريفي/ فصل  الثاني المستوى -٣
 ) عملي   ٢)  نظري   +  (    ١(    الساعات المعتمدة-٤
 مجلس القسم العلمى النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات -٥
 متوافر                         غير متوافر       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -٦
 ٣ عدد القائمين بالتدريس -٧
 

 معلومات متخصصة -ب
 اإلحصـائيـات :  -١
 ٣٩٣ عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -
 ٣٨٢ طالب الذين أدوا االمتحانعدد ال -

 

 االمتحـانة ــنتيج -
               %                    %   

 راسب                     ناجح                            
النسبة المئوية % للناجحين طبقًا للتقديرات الحاصلين  -

 عليها
 جيد ٧٢   جيد جدا ٠٣   ممتاز  ٧١  
 مقبول ٢٢   

 تـدريس المقـرر -٢

 ٢٠١٨/٢٠١٩كما بالتوصيف الخاص بالمقرر الدراسي  الموضوعات التي تم تدريسها -

 %.٩٠أكثر من  % ما تم تدريسه من المحتوى األساسي للمقرر -

 – ٦٠  ٦٠<   مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر -
٨٤ 

√ 
 <٨٥ 

 
 – ٦٠  ٦٠<   ررمدى تغطية االمتحان لموضوعات المق -

٨٤ 
√ 

 <٨٥ 

 
 أساليب التدريس والتعلم -

  
 التعليم الغير مباشر  التعليم االلكتروني √ التعليم التعاوني √ المحاضرة المطورة √

 التعلم التجريبي √ التعلم الذاتي  المناقشات والحوار  هنىذالعصف ال √

 
 عملى √ تحريرى √ طريقة تقويم الطالب -

  ال السنةأعم √ شفوى √

 

۹٤  ٦   

× 
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 اإلمكانيات المتاحة للتدريس: -٣
  غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة √ المـراجـع العلميـة -
 غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة    √ الـوسائل المعينــة  -

 

 غير متوفرة    متوافرة بدرجة محدودة        متوفرة √ المستلزمات والخامات -
 

 اليوجد     قيود إدارية وتنظيمية -٤
 %٩٥ نتيجة تقويم الطالب للمقرر ( % ) : -٥

 ٢٠١٩/٢٠٢٠للمقرر للعام القادم: رخطة التطوي -١٠
 عن التنفيذ المسئول توقيت التطوير توصيف التطوير مجـاالت التطـوير

 المقرر استاذ الترم بداية وضع توصيف المقرر في بداية الكتاب المقرر تنفيذ تطوير
تكليف الطالب بعمل فرق بحثية منوعة خاصة  المقرر تدريس طرق تطوير

 بطرق تربية  دجاج التسمين والبياض
 

 تدريس اثناء
 المقرر

 المقرر استاذ

الحياتية المرتبطة بتربية  البحث عن المشكالت المقرر محتوي تطوير
الدواجن في مصر و ربط محتوي المقرر بها 

 اليجاد سبل حل امثل لها

 تدريس اثناء
 المقرر

 المقرر استاذ

 تدريس اثناء توفير مجموعة ثرية من المراجع االلكترونية للمقرر قررمبال التعليم تكنولوجيا تطوير
 المقرر

 المقرر استاذ

 رئيس مجلس القسم                   ع التوقي    :المقرر استاذ

 أ.د/ رياض يوسف نوفل                                        يحيى زكريا عيد أ.د/ 

 زيادة الزيارات الميدانية لمزارع الدواجن ومصانع االعالف -١ مقترحات تحسين المقرر -٦

البحث عن المشكالت الحياتية المرتبطة بتربية الدواجن في مصر و  -٢
 اليجاد سبل حل امثل لها ربط محتوي المقرر بها

دجاج  تربية بطرق تكليف الطالب بعمل فرق بحثية منوعة خاصة  -٣
 التسمين والبياض

رالتى يتم تشريحها أثناء تدريس الدورس الدواجن ا أنواعزيادة  -٤
  العملية

 ال يوجد مالحظات المراجعين الخارجيين ( إن وجدت ) -٧

ت التطوير في العام ما تم تنفيذه من مقترحا -٨
 السابق

ومناقشة  توزيع توصيف المقرر علي الطالب في المحاضرة االولي -١
 كل محاضرة علي حدا بحضور جميع اساتذة المقرر الطالب فيه

الخاصة  خالل المحاضرات والعصف الذهني  االعتماد علي المناقشة -٢
 الداخلية لجسم الطائر بشرح وظائف االجهزة

والطالب وذلك لمناقشة الكترونية للتواصل بين االستاذ بناء مجموعة -٣
 مسائل الخاصة بدراسات الجدوي لمشاريع الدواجنال

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات ( ما هي  -٩
 واألسباب )

 واالبحاث العلمية جع االلكترونيةاتوفير مجموعة ثرية من المر -۱
  للمقرر

ة وصعوبة تحميل ضعف قدرة شبكات االنترنت في الكليلاسبابها: 
 خالل العام السابق الملفات

 أعداد الطيورالتى يتم تشريحها أثناء تدريس الدورس العملية  -۲
 أسبابها:عدم توافر بعض انواع من االدواجن أثتاء هذه الفترة
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 تقـــرير مقـــــرر دراســــي 

 ٢٠١٨/٢٠١٩للعام اجلامعى 
 

 معلومــات أساسيــة :  –أ 
 

 ۱۰۳۰۱اساسيات علوم االلبان  اسم المقرر ورمزه الكودي -١

 تكنولوجيا علوم االلبان التخصص -٢
 الثانى / فصل خريفى المستوى -٣
 ) عملي   ٢)  نظري   +  (    ١(    الساعات المعتمدة-٤
 مجلس القسم العلمى النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات -٥
 متوافر                         غير متوافر       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -٦
 ٣ عدد القائمين بالتدريس -٧
 

 معلومات متخصصة -ب
 اإلحصـائيـات :  -١
 ٣٨٧ عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -
 ٣٧٦ الطالب الذين أدوا االمتحانعدد  -
 
 نتيجــة االمتحـان -

 % عدد  

 ناجح

 %   عدد

 ٢٩.٢ ١١٠ ٧٠.٧ ٢٦٦ راسب
النسبة المئوية % للناجحين طبقًا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها
   ١.٥  مقبول ٤٥.٧٨ جيد   ١٦.٣٣ جيدجدا ٧.١٤ ممتاز 

 تـدريس المقـرر -٢

 ٢٠١٨/٢٠١٩ الخاص بالمقرر الدراسي كما بالتوصيف هاالموضوعات التي تم تدريس -

% ما تم تدريسه من المحتوى األساسي  -
 للمقرر

 %.٩٠أكثر من 

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -
 المقرر

  >٨٥>  √ ٨٤ – ٦٠  ٦٠  

  ٨٥>  √ ٨٤ – ٦٠  ٦٠<   مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 التعلمو  دريسأساليب الت -

  

المحاضرة  √
 التعليم الغير مباشر  التعليم االلكتروني  التعليم التعاوني  رة المط

المناقشات  √ ف الذهنيصالع √
 التعلم التجريبي √ التعلم الذاتي √ والحوار

 × 
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 عملى √ تحريرى √ طريقة تقويم الطالب -

  أعمال السنة √ شفوى √
 اإلمكانيات المتاحة للتدريس: -٣
  غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة √ المـراجـع العلميـة -
 غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة    √ الـوسائل المعينــة  -

 

 غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة √ المستلزمات والخامات -
 

 اليوجد     قيود إدارية وتنظيمية -٤
نتيجة تقويم الطالب للمقرر (  -٥

: ( % 
٩٥% 

 .ةيحيتوض ويدياستخدام افالم ف .١ مقترحات تحسين المقرر -٦
 .المكتبات في حديثة وكافية جعاتوفر مر  .٢
عقد لقاءات منظمة فى بداية كل فصل دراسي لمناقشة مشكالت الفصل الدراسي  .٣

 .السابق وطرح الحلول

 نخارجييمالحظات المراجعين ال -٧
 ( إن وجدت )

بناء على تقريرأ.د.  عضو فريق المراجعة الخارجية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة 
  التعليم واالعتماد

إل��ى االس��باب أو االج��راءات  %٦۹إل��ى  ۲۰۱۷/ ۲۰۱٦ع��ام انخف��اض نس��ب النج��اح  -
 التصحيحية  التى اتخذت للتحسين والتطوير.

 
ما تم تنفيذه من مقترحات  -٨
 ٢٠١٨-٢٠١٧تطوير في العام ال

 االلبانتم عرض المزيد من التطبيقات العملية فى مجال  .١
لتقليل المحتوي العلمي في الحدود المسموح بيها طبقا  تم تحديث المقرر جزئيا .٢

 لالئحة لرفع نسبة النجاح نظرا النخفاض مستوي الطالب علميا 

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات (  -٩
 ما هي واألسباب )

 عدم التحديث الكامل للمقرر الدراسي اال فى حدود النسبة المسموح به طبقا لالئحة -
 الكلية

 ٢٠١٩/٢٠٢٠للمقرر للعام القادم: رخطة التطوي -١٠
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجـاالت التطـوير

اضافة موضوعات جديدة طبقا للحديث فى  المحتوى العلمى
 انلبمجال اال 

 استاذ المقرر ٢٠٢٠-٢٠١٩

تفعيل دور الطالب فى العملية التعلمية  والتعلم طرق التدريس
 واالستعانة بالمزيد من الفديوهات التوضحية

 ة)اكا(المح

 استاذ المقرر ٢٠٢٠-٢٠١٩

  رئيس مجلس القسم         التوقيع     استاذ المقرر
 محسن عبدالعزيز زمارةأ.د/                                   محسن عبدالعزيز زمارةأ.د/



۱ 
 

 

 ٢٠١٨/٢٠١٩للعام الجامعي  تقرير مقرر دراسي
 معلومات اساسية -أ

 أساسيات االقتصادإسم المقرر:  ۱۰۲۰۲الرمزالكودي:  -۱

 عام التخصص:  -۲

 األول الفرقة / المستوى -۳

 دةعدد الوحدات / الساعات المعتم -٤
 

 ) عملي  ٠)  نظري   +  (    ١(         
 قرار مجلس القسم وفقاً لما هو معمول به بالئحة الكلية ر لجنة االمتحاناتالنظام المتبع الختيا -٥

 نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -٦
 

 غير متوافر:                         √متوافر :        

 ۲ عدد القائمين بالتدريس -۷
 

 معلومات متخصصة -ب
 االحصائيات: -۱
عدد الطالب الملتحقين  -

 طالب ۷٥٤ بالمقرر

عدد الطالب الذين ادوا  -
 طالب ۷٥٤   االمتحان

 نتيجة االمتحان -

 
                                  %           % 
 ناجح                           راسب  

                     
النسبة المئوية % للناجحين  -

طبقاً للتقديرات الحاصلين 
 عليها

  
 

 %۳۰مقبول:                  %۳۰جيد :          %  ۲٤جيد جدا:       % ۱٥ممتاز:               

 تدريس المقرر: -۲
الموضوعات التي تم  -

 ٢٠١٨/٢٠١٩كما بالتوصيف الخاص بالمقرر الدراسي  تدريسها

% لما تم تدريسه من  -
 %۸٥أكثر من  المحتوى االساسي للمقرر

مدى التزام القائمين  -
 تدريس بمحتوى المقرربال

  
                       >٦۰                     ٦۰ – ۸٤          √       <۸٥ 

مدى تغطية االمتحان  -
 لموضوعات المقرر

  
                      >٦۰                     ٦۰ – ۸٤           √        <۸٥ 

۹۹  ۱   



۲ 
 

  أساليب التدريس والتعلم - 
 التعليم الغير مباشر  التعليم االلكتروني √ التعليم التعاوني √ رة رة المطالمحاض √

 التعلم التجريبي √ التعلم الذاتي  المناقشات والحوار                      هنىذالعصف ال √

 طريقة تقويم الطالب -

  
 

  
                           

 

 عملى √ تحريرى √
 أعمال السنة √ شفوى √

 االمكانيات المتاحة للتدريس: -۳

 المراجع العلمية -
  
 

 متوفرة           متوافرة بدرجة  محدودة         غير متوفرة             √     

 الوسائل المعينة
  
 

 متوافرة بدرجة  محدودة              غير متوفرة                        √متوفرة           

 خاماتالمستلزمات وال -
  
 

 متوافرة بدرجة  محدودة         غير متوفرة        √متوفرة                     

 قيود ادارية وتنظيمية: -٤
 

 ال يوجد
نتيجة تقويم الطالب للمقرر  -٥

( % ) ۸۷% 

 تدريب الطالب على تصميم خرائط التعلم الخاصة بالمقرر. - مقترحات تحسين المقرر -٦

اجعيين مالحظات المر -۷
 الخارجيين 

 ( ان وجدت)

 ال توجد

ما تم تنفيذه من  -۸
مقترحات التطوير في العام 

 السابق

 مناقشة توصيف المقرر شفهيًا في المحاضرة األولي مع الطالب -

ما لم يتم تنفيذه من  -۹
 مقترحات 

 ( ما هي واالسباب)

  للمقرر واالبحاث العلمية جع االلكترونيةاتوفير مجموعة ثرية من المر -۱
 اسبابها: لضعف قدرة شبكات االنترنت في الكلية وصعوبة تحميل الملفات خالل العام السابق

 ٢٠١٩/٢٠٢٠ :مخطة التطوير للمقرر للعام القاد -۱۰

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

تدريب الطالب على تصميم خرائط  - طرق التدريس والتعلم
 .المرتبطة بمحتوى المقرر تعلمال

 استاذ المقرر ٢٠٢٠-٢٠١٩

 
   التوقيع استاذ المقرر

 أ.د/ مراد زكي موسى
  أ.د/ فتحية رضوان سالم

...................... 

...................... 
 رئيس مجلس القسم

  أ.د/ عادل ابراهيم الحامولى
 
 
 
 
 



 
 ۲۰۱۸/۲۰۱۹ دراسى مقرر تقرير

  اساسية معلومات - أ
 ۱۰۱۰۱اساسيات االراضي  : الكودى ورمزه المقرر اسم -۱

 جميع البرامج الدراسية  : التخصيص -۲

 الثانى   : المستوى/  الفرقة -۳

 عملى) ۲+ (  نظرى) ۲( ساعات معتمدة  ۳ : المعتمدة الساعات/  عددالوحدات -٤

 موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية  :تاالمتحانا لجنة الختبار المتبع النظام -٥

 متوفر غير √                    متوفر       : لالمتحان الخارجية المراجعة نظام -٦

 ) ۳( التدريس على القائميين عدد -۷
 

  متخصصة معلومات – ب
 : ئياتااحص-۱

 الط������������الب ع������������دد -
 : بالمقرر الملتحقين

٤۱۰ 

 ال���ذين الط���الب ع���دد -
 : االمتحان ادوا

٤۰۱ 

 %          عدد                      %                     عدد                                 : االمتحان نتائج -
                       

 براس                                           ناجح                
 تق��������ديرات توزي��������ع -

 (%) : النجاح
 
 مقبول                جيد                جدا جيد                امتياز                  
 

 : المقرر تدريس -۲
 ت�م التى الموضوعات -

 : تدريسها
 لالراضي الكيميائية خواصال –لالراضي  الخواص الطبيعية –االراضي  ومورفولوجيانشوء 

 من تدريسه تم لما%  -
 االساس�����ى المحت�����وى

 : للمقرر

۸٥ % 

 الق��ائمين الت��زام م��دى -
 بمحت�����وى بالت�����دريس

 : المقرر

 
           ≥٦۰           ٦۰-۸٤                     ≤۸٥ 

 

 االمتح�ان تغطية مدى -
 المق���رر لموض���وعات

: 

              
         ≥٦۰               ٦۰-۸٤                     ≤۸٥ 

 

  : والتعلم التعليم اساليب

√ 
المحاضرة 

  التعليم االلكتروني √ التعليم التعاوني √ المطورة
 التعليم الغير مباشر

√ 
      هنىذالعصف ال

                
المناقشات 

 √ التعلم الذاتي  والحوار
 التعلم التجريبي

۲٦٦ ۳٥ ۸.۷ ۹۱.۳ 

۳۷.۳ ۳۰ ۱۷  ۷ 

√ 

√ 



 

 الط�الب تق�ويم طريقة -
 : 

 شفوى                          نظرى                 
 

 عملى                 فصلية اعمال                 
 

 : للتدريس المتاحة االمكانيات -۳

 متوفر غير       محدودة بدرجة متوفر        متوفر         العلمية المراجع -
 

 متوفر غير       محدودة بدرجة متوفر        متوفر          المعينة الوسائل -
 

 المس������������������������تلزمات -
  والخدمات

 متوفر غير       محدودة بدرجة متوفر        متوفر        
 

 يوجدال    وتنظيمية ادارية قيود-٤

 %٩٥ (%) : للمقرر الطالب ويمقت نتيجة-٥
 توزيع توصيف المقرر علي الطالب -۱ مقترحات تحسين المقرر -٦

 عمل زيارات حقلية  -۲
مالحظ�������������ات الم�������������راجعيين -۷

 الخارجيين  ( ان وجد )
 ال يوجد 

م����ا ت����م تنفي����ذة م����ن مقترح����ات -۸
 التطوير فى العام السابق 

المحاضرة االولي ومناقشة الطالب فيه كل محاضرة  توزيع توصيف المقرر علي الطالب في -
 علي حدا بحضور جميع اساتذة المقرر

 االعتماد علي المناقشة والعصف الذهني  خالل  بعض المحاضرات الخاصة   -
بناء مجموعة الكترونية للتواصل بين االستاذ والطالب وذلك لمناقشة المسائل الخاصة بدراسات 

 الجدوي لمشاريع االراضى
 ما لم يتم تنفيذة من المقترحات-۹

 ( ماهى االسباب )
 توفير مجموعة ثرية من المراجع االلكترونية واالبحاث العلمية للمقرر  -۱

 اسبابها: لضعف قدرة شبكات االنترنت في الكلية وصعوبة تحميل الملفات خالل العام السابق

 ۲۰۱۹/۲۰۲۰: خطة التطوير للمقرر للعام القادم:-۱۰
  

                      التطوير مجاالت             
 

 التطوير توصيف
 

 التطوير توقيت
 

 التنفيذ عن المسئول
 استاذ المقرر بداية الترم وضع توصيف المقرر في بداية الكتاب تطوير تنفيذ المقرر

تكليف الطالب بعمل فرق بحثية  تطوير طرق تدريس المقرر
  منوعة خاصة 

 استاذ المقرر المقرراثناء تدريس 

البحث عن المشكالت الحياتية  تطوير محتوي المقرر
و ربط  بقطاعات االراضىالمرتبطة 

محتوي المقرر بها اليجاد سبل حل 
 امثل لها

 استاذ المقرر اثناء تدريس المقرر

رئيس مجلس القسم                                                                                   استاذ المقرر اسم    

أحمد سعد الحناوىأ.د/                                                                    أ.د/ محمد السعيد ابو والي  

√ √ 

√ √ 

√ 

√ 

√ 



 

 

خـــكفرالشيجــــامعة   
ــة ــــــة الزراعـــــكلي   

دة ضمان الجودةـــوح  

Kafrelsheikh University 

Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

 ٢٠١٨/٢٠١٩دراسي تقرير مقرر 
 معلومات أساسية   -أ 
 ١٠٩٠١   الفاكهه انتاج اساسيات اسم المقرر ورمزه الكودي  -١

 )فاكهةالبساتين ( التخصص  -٢
 (اجباري) الثانى الفرقة / المستوى   -٣

 ) عملي    ٢)  نظري   + (           ١(      عدد الوحدات / الساعات المعتمدة   -٤

 مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات   -٥

 غير متوافر  √متوافر                 □   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان   -٦

 ٣ عدد القائمين بالتدريس   -٧

 معلومات متخصصة   -ب 
 اإلحصائيات :  -١

  360 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 352  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 %      عدد       %         عدد                نتيجة االمتحان  -
 راسب      2,7 ناجح                       97,3   

ــــــــــًا   - ــــــــــة % للنــــــــــاجحين طبق النســــــــــبة المئوي
 للتقديرات الحاصلين عليها 

 

        جيد     8,23  جيد جدًا   08,37  ممتاز     13,4  
 14  مقبول

 تدريس المقرر :  -٢



 

 

خـــكفرالشيجــــامعة   
ــة ــــــة الزراعـــــكلي   

دة ضمان الجودةـــوح  

Kafrelsheikh University 

Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

الموضوعات التي تم  -
 تدريسها 

 كما في الئحة توصيف المقرر

% لما تم تدريسه من  -
 المحتوى األساسي للمقرر 

٩٥% 

مدى التزام القائمين  -
 بالتدريس بمحتوى المقرر 

          >٨٥>    √     ٨٤  - ٦٠            ٦٠                          

مدى تغطية االمتحان  -
 لموضوعات المقرر 

          >٨٥>      √     ٨٤  - ٦٠            ٦٠                          

 والتعلمأساليب التعليم   -

 

 العصف الذهني  √ المحاضرة المطورة √

 المناقشات والحوار √    التعليم التعاوني 

 التعلم الذاتي    التعليم االلكتروني √

 التعليم الغير مباشر  التعلم التجريبي √

 شفوي     √      نظري          √        طريقة تقويم الطــالب   -
 عملي     √      أعمال فصلية      √      
 

 اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -٣

   غير متوافرة □متوافرة بدرجة محدودة   □متوافرة    √ المراجـع العلميـة  -

   غير متوافرة □متوافرة بدرجة محدودة   □متوافرة    √ الوســائل المعينة  -

   غير متوافرة □متوافرة بدرجة محدودة   □متوافرة    √ المستلزمات والخامات  -

قيود إدارية وتنظيمية  -٤
: 

 ال يوجد

نتيجة تقويم الطالب  -٥
 للمقرر 

   ٩٤  % 

 تقديميه وعروض بوينت باور شرائح إلى المقرر المتبقي من الجزء تحويل -١مقترحات تحسين  -٦



 

 

خـــكفرالشيجــــامعة   
ــة ــــــة الزراعـــــكلي   

دة ضمان الجودةـــوح  

Kafrelsheikh University 

Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

 الفاكهةنبذة عن زراعة األنسجة وأهميتها في زيادة   -٢ المقرر

مالحظات المراجعين  -٧
الخارجيين     ( إن 

 وجدت )

 مالحظات خاصة بالمقررال يوجد 
 

مــــــا تـــــــم تنفيــــــذه مـــــــن  -٨
مقترحــــــات التطـــــــوير فـــــــي 

 العام السابق

 بالكليه الجوده ضمان وحدة الى وتسليمه المقرر تقرير ملء -١

 تقديميه وعروض بوينت باور شرائح إلى المقرر من جزء تحويل  -٢

 األخيره المحاضره فى المقرر عن الطالب رضاء استبيان توزيع -٣

 تحديث المراجع -٤
مــا لــم يــتم تنفيــذه مــن  -٩

مقترحـــــــــات   (مـــــــــا هـــــــــي 
 واألسباب)

 توفير مجموعة ثرية من المراجع االلكترونية واالبحاث العلمية للمقرر  -۱
 السابق اسبابها: لضعف قدرة شبكات االنترنت في الكلية وصعوبة تحميل الملفات خالل العام

 ٢٠١٩/٢٠٢٠ خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -١٠

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير
 تدريس طرق تطوير
 المقرر

 المتبقي من الجزء تحويل

 بوينت باور شرائح إلى المقرر

تقديميه وعروض  

الترم بداية     استاذ المقرر 

المقرر محتوى تطوير نبذة عن زراعة األنسجة  

 وأهميتها في الفاكهة

التيرم أثناء   استاذ المقرر 

     
 استاذ المقرر                                                              رئيس القسم

 محمد السيد المحروقأد/                                                                          محي الدين سالمة  أد/
 

 



 
جــــامعة 

 كفرالشيخ

كلية  

الزراعــــــــ

 ــــة 
وحـــدة ضمان 

 الجودة

Kafrelsheikh University 

Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

 تقـــرير مقـــــرر دراســــي 

 1028/1029للعام الجامعى 
 

 معمومــات أساسيــة :  –أ 
 

 10403اساسيات الوقاية  اسم المقرر ورمزه الكودي -1
 امراض النبات التخصص -2
 / فصل خريفى جميع البرامجالثالث  المستوى -3
 ( عممي   2(  نظري   +  )   2)    الساعات المعتمدة-4
 مجمس القسم العممى النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات -5
 متوافر                         غير متوافر       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -6
 3 عدد القائمين بالتدريس -7
 

 معلىمبث متخصصت -ة

 اإلحصـائيـات :  -1
 315 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر  -
 310 الب الذين أدوا االمتحانعدد الط -
 
 نتيجــة االمتحـان -

 % عدد  
 ناجح

 %   عدد
 635 20 9335 290 راسب

النسبة المئوية % لمناجحين طبقًا  -
 لمتقديرات الحاصمين عمييا

 
 مقبول 2734 جيد 3136 جيدجدا 2734 ممتاز 731

 تـدريس المقـرر -2

 2018/2019 الخاص بالمقرر الدراسي وصيفكما بالت الموضوعات التي تم تدريسيا -
% ما تم تدريسو من المحتوى األساسي  -

 لممقرر
 %903أكثر من 

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -
  85<  √ 84 – 60  60>   المقرر

  85<  √ 84 – 60  60>   مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 والتعمم دريسأساليب الت -

 
 
 

 التعليم الغيز مباشز  التعليم االلكتزوني  التعليم التعاوني  محاضزة المطورة ا √

 التعلم التجزيبي √ التعلم الذاتي √ المناقشات والحوار √ العصف الذهني √

 × 



 
جــــامعة 

 كفرالشيخ

كلية  

الزراعــــــــ

 ــــة 
وحـــدة ضمان 

 الجودة

Kafrelsheikh University 

Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

 

 عممى √ تحريرى √ طريقة تقويم الطالب -
  أعمال السنة √ شفوى √

 اإلمكانيات المتاحة لمتدريس: -3
  غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة √ العمميـة المـراجـع -
 غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة    √ الـوسائل المعينــة  -

 

 غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة √ المستمزمات والخامات -
 

 اليوجد     قيود إدارية وتنظيمية -4
نتيجة تقويم الطالب لممقرر )  -5

: ) % 
95% 

 3ةيحيتوض ويدياستخدام افالم ف 13 مقترحات تحسين المقرر -6
 3المكتبات في حديثة وكافية جعاتوفر مر  23
عقد لقاءات منظمة فى بداية كل فصل دراسي لمناقشة مشكالت الفصل الدراسي  33

 3السابق وطرح الحمول
 نمالحظات المراجعين الخارجيي -7

 وجدت ( ) إن
بنبء على تقريرأ.د.  عضى فريق المراجعت الخبرجيت مه قبل الهيئت القىميت لضمبن جىدة 

  ال توجد مالحظات خاصة بالمقرر التعليم واالعتمبد

ما تم تنفيذه من مقترحات  -8
 2018-2017التطوير في العام 

 امراض النبات تم عرض المزيد من التطبيقات العممية فى مجال 13
 مزرعو الكميو تم زيارة  23
 تم تحديث المقرر جزئيا 33

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

 عدم التحديث الكامل لممقرر الدراسي اال فى حدود النسبة المسموح بو طبقا لالئحة -
 الكمية

 2019/2020لممقرر لمعام القادم: رخطة التطوي -10
 المسئول عن التنفيذ لتطويرتوقيت ا توصيف التطوير مجـاالت التطـوير

اضافة موضوعات جديدة طبقا لمحديث فى  المحتوى العممى
  امراض النباتمجال 

 استاذ المقرر 2019-2020

تفعيل دور الطالب فى العممية التعممية  والتعمم طرق التدريس
  واالستعانة بالمزيد من الفديوىات التوضحية

 استاذ المقرر 2019-2020

 2019/ 2/ 28التاريخ:   التوقيع     ادة :الماستاذ اسم 
 ياسر محمد حافظأ3د 



 ۱ 

 

 
 

 تقـــرير مقـــــرر دراســــي 

 ٢٠١٨/٢٠١٩ اجلامعيللعام 
 معلومــات أساسيــة:  –أ 
  ١٠٢٢١أساسيات اإلرشاد الزراعي  اسم المقرر ورمزه الكودي -١
 التخصصات المختلفة  التخصص -٢
 اجباري -الثالث  الفرقة / المستوى -٣
   ) عملي ٢+  (  )  نظري   ٢(  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -٤
 ومجلس الكليةالعلمي وفق نظام مجلس القسم  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات -٥
 غير متوافر √متوافر                               نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -٦

 ٣ عدد القائمين بالتدريس -٧
 معلومات متخصصة -ب
 : اإلحصـائيـات -١
 ٤٢٨  :الطالب الملتحقين بالمقررعدد  -
 ٤٢٨ :عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 

 :نتيجــة االمتحـان -
 عدد        %                      عدد        %    

 ناجح                             راسب                               

ديرات النسبة المئوية % للناجحين طبقًا للتق -
 :الحاصلين  عليها

 ممتاز                جيد جدا                     
 جيد                مقبول                      

  تـدريس المقـرر:  -٢
 ٢٠١٨/٢٠١٩كما بالتوصيف الخاص بالمقرر الدراسي  الموضوعات التي تم تدريسها -
% لما تم تدريسه من  -

 للمقرر المحتوى األساسي
 %٩٥أكثر من 

مدى التزام القائمين بالتدريس  -
 بمحتوى المقرر

                             >٨٥>            ٨٤ – ٦٠          ٦٠ 

مدى تغطية االمتحان  -
 لموضوعات المقرر

                               >٨٥>           ٨٤ – ٦٠          ٦٠ 

 ريس والتعلمأساليب التد - 

  

 التعليم الغير مباشر  التعليم االلكتروني √ التعليم التعاوني √ المحاضرة المطورة √

 التعلم التجريبي √ التعلم الذاتي  المناقشات والحوار  هنىذالعصف ال √

 

۲۷٦٤,٥ ٦% ۱٥۲ ۳٥,٥% 

۱.٤ 

 
 

۱۰.۱ 
۱۹.۲ ۳۳,۸ 

جــــامعة 

 كفرالشيخ

 كلية الزراعــــــــــــة  

   

Kafrelsheikh University 
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

     √ 

    √ 



 ۲ 

 نظري                   شفوي                  طريقة تقويم الطالب -
 عملي             السنةأعمال                  

 اإلمكانيات المتاحة للتدريس: -٣
 متوفرة      متوافرة بدرجة محدودة        غير متوفرة   √     المـراجـع العلميـة -

 غير متوفرة متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة      √    الـوسائل المعينــة  -

 متوفرة      متوافرة بدرجة محدودة        غير متوفرة  √     لخاماتالمستلزمات وا -

 ال يوجد قيود إدارية وتنظيمية -٤
 %٩٥ نتيجة تقويم الطالب للمقرر ( % ) : -٥
 تدريب الطالب على تصميم خرائط التعلم. - مقترحات تحسين المقرر -٦
تقري��ر أ.د.  عض��و فري��ق المراجع��ة الخارجي��ة م��ن قب��ل الهيئ��ة  بن��اء عل��ى ( إن وجدت ) نمالحظات المراجعين الخارجيي -٧

ال توجــد مالحظــات خاصــة U القومي��ة لض��مان ج��ودة التعل��يم واالعتم��اد
 بالمقرر

 مع الطالب مناقشة توصيف المقرر شفهيًا في المحاضرة األولي - ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -٨

 ال يوجد ترحات ( ما هي واألسباب )ما لم يتم تنفيذه من مق -٩
 للمقرر للعام القادم: رخطة التطوي -١٠

 
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجـاالت التطـوير

 تدريب الطالب على تصميم خرائط التعلم - طرق التدريس والتعلم
 .المرتبطة بمحتوى المقرر

 قرراستاذ الم ٢٠٢٠-٢٠١٩

 رئيس مجلس القسم                                                              قررالم استاذ
    محمد عادل ابراهيماد./                    التوقيع          محمد عادل ابراهيماد./  
 
 

√
  

√ 

√
  

√
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 المقررات االختيارية تقرير
الكلية والمؤهلة لمتطلبات 

 للبرامج الدراسية
 ۸۲۰۱-۱۹۲۰ 



۱ 
 

 

 ٢٠١٨/٢٠١٩للعام الجامعي  تقرير مقرر دراسي
 معلومات اساسية -أ

 اإلدارة المزرعية الحديثة   المقرر:  اسم ۱۰۲۰۳الكودي:  الرمز -۱

 اقتصاد زراعي التخصص:  -۲

 الثالث & الرابع الفرقة / المستوى -۳

 دةعدد الوحدات / الساعات المعتم -٤
 

  ساعة معتمدة ۳  معتمدة:الساعات ي الإجمال  ۲عملي:       :۲نظري      

 قرار مجلس القسم وفقاً لما هو معمول به بالئحة الكلية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات -٥

 نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -٦
 

 غير متوافر:                         √متوافر :        

 ۱ عدد القائمين بالتدريس -۷
 

 لومات متخصصةمع -ب
 االحصائيات: -۱
عدد الطالب الملتحقين  -

 طالب  ٥ بالمقرر

عدد الطالب الذين ادوا  -
 طالب ٥   االمتحان

       % -      - عددراسب                        %   ۱۰۰    ٥ناجح عدد   نتيجة االمتحان -
                         

النسبة المئوية %  -
بقاً للتقديرات للناجحين ط

 الحاصلين عليها

  
 

 % -مقبول:    %۱٥جيد :  % ۲٥جيد جدا:       % ٦۰ممتاز:               

 تدريس المقرر: -۲
الموضوعات التي تم  -

  ( الموضوعات الموجودة بتوصيف المقرر).  تدريسها

% لما تم تدريسه من  -
 %۸٥أكثر من  المحتوى االساسي للمقرر

م القائمين مدى التزا -
 بالتدريس بمحتوى المقرر

  
                       >٦۰                     ٦۰ – ۸٤          √       <۸٥ 

مدى تغطية االمتحان  -
 لموضوعات المقرر

  
                      >٦۰                     ٦۰ – ۸٤           √        <۸٥ 



۲ 
 

م ـ استراتيجيات التعلي
 والتعلم:

    √ التعلم الذاتي     √ المحاضرة المطورة
 √ التعلم التجريبي          √المناقشات والحوار            √م التعاونيالتعل

 األعمال الفصلية (تذكر):
 الحاالت الشاذة لقانون الطلب، والميزان التجارى وميزان المدفوعاتتكليف الطالب بعمل تقرير حول 

 طريقة تقويم الطالب -

  
 

 شفوي                      ۱۰نظري                        ٦۰                                                
 

 عملي          ۲۰             أعمال فصلية     ۲۰                            
 

 االمكانيات المتاحة للتدريس: -۳

 ميةالمراجع العل -
  
 

 متوفرة           متوافرة بدرجة  محدودة         غير متوفرة             √     

 الوسائل المعينة
  
 

 متوافرة بدرجة  محدودة              غير متوفرة                        √متوفرة           

 المستلزمات والخامات -
  
 

 فرة بدرجة  محدودة         غير متوفرة  متوا      √متوفرة                     

قيود ادارية  -٤
 وتنظيمية:

 

 ال يوجد
نتيجة تقويم الطالب  -٥

 %۸۷ للمقرر ( % )

مقترحات تحسين  -٦
 المقرر

 بالمقرر. المناقشة والتعلم التعاونى والذاتىتدريب الطالب على  -

مالحظات  -۷
 المراجعيين الخارجيين 

 ( ان وجدت)

 ال توجد

ما تم تنفيذه من  -۸
مقترحات التطوير في 

 العام السابق

 مناقشة توصيف المقرر شفهيًا في المحاضرة األولي مع الطالب -

ما لم يتم تنفيذه من  -۹
 مقترحات 

 ( ما هي واالسباب)

 ال يوجد

 :مخطة التطوير للمقرر للعام القاد -۱۰

توقيت  توصيف التطوير مجاالت التطوير
 عن التنفيذ المسئول التطوير

تدريب الطالب على المناقشة والتعلم التعاونى  - طرق التدريس والتعلم
 والذاتى بالمقرر.

٢٠١٩-
٢٠٢٠ 

أ.د.م./ رشدى شوقى 
 العدوى

 

 التاريخ  التوقيع استاذ المقرر

 ...................... رشدى شوقى العدوى/ .م.أ.د
...................... /      / 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

  يــــرر دراســـــمق ريرـــتق
 ٢٠١٨/٢٠١٩ اجلامعيللعام 

 

 معلومــات أساسيــة :  – أ
 

 ١٠٦٠٢إنتاج الدواجن للمشاريع الصغيرة  اسم المقرر ورمزه الكودي -١
 إنتاج الدواجن التخصص -٢
 الثانى / فصل خريفى المستوى -٣
 ملي ) ع  ٢)  نظري   +  (    ١(    الساعات المعتمدة-٤
 مجلس القسم العلمى النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات -٥
 متوافر                         غير متوافر       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -٦
 ٣ عدد القائمين بالتدريس -٧
 

 معلومات متخصصة -ب
 اإلحصـائيـات :  -١
 ٤٥ عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -
 ٣٤ عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 

 االمتحـانة ــنتيج -
   عدد        %                    عدد        %    

 راسب                     ناجح                            
النسبة المئوية % للناجحين طبقًا للتقديرات الحاصلين  -

 عليها
 جيد   ٣١  اجيد جد  ٢٤.١  ممتاز  ٦.٩  
 مقبول   ٣٧.٩ 

 تـدريس المقـرر -٢

 ٢٠١٨/٢٠١٩كما بالتوصيف الخاص بالمقرر الدراسي  الموضوعات التي تم تدريسها -

 %.٩٠أكثر من  % ما تم تدريسه من المحتوى األساسي للمقرر -

 – ٦٠  ٦٠<   مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر -
٨٤ 

√ 
 <٨٥ 

 
 – ٦٠  ٦٠<   ية االمتحان لموضوعات المقررمدى تغط -

٨٤ 
√ 

 <٨٥ 

 
 أساليب التدريس والتعلم -

  
 التعليم الغير مباشر  التعليم االلكتروني √ التعليم التعاوني  المحاضرة المطورة √

 التعلم التجريبي √ التعلم الذاتي  المناقشات والحوار √ العصف الذهني √

 

۲۹ ۸٥.۳ ٥ ۱٤.۷ 

× 

جــــامعة 

 كفرالشيخ

 كلية الزراعــــــــــــة  

   

Kafrelsheikh University 
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 



 
 
 
 
 عملى √ تحريرى √ طريقة تقويم الطالب -

  أعمال السنة √ شفوى √
 اإلمكانيات المتاحة للتدريس: -٣
 ةغير متوفر  ة       ودمتوفرة      متوافرة بدرجة محد       المـراجـع العلميـة -
 ةغير متوفر  دة       و متوفرة      متوافرة بدرجة محد        المعينــةوسائل ـال -
 ةغير متوفر  دة       و متوفرة      متوافرة بدرجة محد       المستلزمات والخامات -
 ال توجد قيود إدارية وتنظيمية -٤
 %٩٥ نتيجة تقويم الطالب للمقرر ( % ) : -٥
 .ةيحيتوض ويدياستخدام افالم ف .١ مقترحات تحسين المقرر -٦

 .المكتبات في حديثة وكافية جعاعدم توفر مر  .٢
لقاءات منظمة فى بداية كل فصل دراسي لمناقشة عقد  -١

 مشكالت الفصل الدراسي السابق وطرح الحلول.

بناء على تقريرأ.د.  عضو فريق المراجعة الخارجية من قبل الهيئة القومية  - ( إن وجدت ) نمالحظات المراجعين الخارجيي -٧
 ال توجد مالحظات خاصة بالمقررU لضمان جودة التعليم واالعتماد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -٨
٢٠١٨-٢٠١٧ 

 تم عرض المزيد من التطبيقات العملية فى مجال الدواجن .١
 تم زيارة عدد من المزارع ومصانع العلف .٢
 تم تحديث المقرر جزئيا .٣

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات ( ما هي  -٩
 واألسباب )

ى حدود النسبة المسموح عدم التحديث الكامل للمقرر الدراسي اال ف -
 الكلية به طبقا لالئحة

 
 ٢٠١٩/٢٠٢٠للمقرر للعام القادم: رخطة التطوي -١٠

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجـاالت التطـوير

اضافة موضوعات جديدة طبقا للحديث فى  المحتوى العلمى
التغذية  –مجال الدواجن (التجنيس الذاتى 

 )فى البيضة

 استاذ المقرر ٢٠٢٠-٢٠١٩

تفعيل دور الطالب فى العملية التعلمية  طرق التدريس والتعلم
واالستعانة بالمزيد من الفديوهات التوضحية 

 (المحاكاة)

 استاذ المقرر ٢٠٢٠-٢٠١٩

 
 القسم مجلس رئيس التوقيع     اسم منسق المادة :

 نوفل يوسف رياض/ د.أ           ابراهيم عرفة الخياط                           د/  

  

  

  

√ 

√ 

√ 



 
 جــــامعة كفرالشيخ

 كلية الزراعــــــــــــة  

 ة ضمان اجلودةوحـــد

Kafrelsheikh University 
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

 تقـــرير مقـــــرر دراســــي 

 ٢٠١٨/٢٠١٩للعام اجلامعى 
 

 معلومــات أساسيــة :  –أ 
 

 )١١٠١٩( التلوث البيئى مشكالت وحلول  اسم المقرر ورمزه الكودي -١

 كيمياء وسمية المبيدات التخصص -٢

 بمستويات مختلفة  المستوى االول والثانى والتوجهات المختلفة المستوى -٣

 معتمدة) ةساع ٢) عملي ( -(ساعتين)  نظري+ (  ات المعتمدةالساع-٤

 ومجلس الكلية العلمى موافقة مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات -٥

 متوافر                         غير متوافر       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -٦
 ء هيئة التدريس بالقسممن أعضا ٣ عدد القائمين بالتدريس -٧
 

 معلومات متخصصة -ب
 اإلحصـائيـات :  -١
 ٣٢ عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -
 ٣٢ عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -
 
 نتيجــة االمتحـان -

 % عدد  

 ناجح

 %   عدد

 ٢٨ ٩ ٧٢ ٢٣ راسب
النسبة المئوية % للناجحين طبقًا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها
 مقبول ٥٦,٢٥ جيد ١٥,٦٢٥ داج جيد - ممتاز - 

 تـدريس المقـرر -٢

 ٢٠١٧/٢٠١٨ الخاص بالمقرر الدراسي كما بالتوصيف الموضوعات التي تم تدريسها -

% ما تم تدريسه من المحتوى األساسي  -
 للمقرر

 %.٩٠أكثر من 

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -
 المقرر

  >٨٥>  √ ٨٤ – ٦٠  ٦٠  

  ٨٥>  √ ٨٤ – ٦٠  ٦٠<   مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 والتعلم دريسأساليب الت -

 
 
 

 التعليم الغير مباشر  التعليم االلكتروني  التعليم التعاوني √ المحاضرة المطورة √

 التعلم التجريبي √ التعلم الذاتي √ المناقشات والحوار √ العصف الذهني √

 × 



 
 جــــامعة كفرالشيخ

 كلية الزراعــــــــــــة  

 ة ضمان اجلودةوحـــد

Kafrelsheikh University 
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

 
 عملى √ تحريرى √ يقة تقويم الطالبطر  -

  أعمال السنة √ شفوى √
 اإلمكانيات المتاحة للتدريس: -٣
  غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة √ المـراجـع العلميـة -
 غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة    √ الـوسائل المعينــة  -

 

 غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة √ المستلزمات والخامات -
 

 اليوجد     قيود إدارية وتنظيمية -٤
نتيجة تقويم الطالب للمقرر (  -٥

: ( % 
٩٥% 

 التلوث البيئى. إضافة جزء من بحث تطبيقى طبقا للحديث فى مجال .١ مقترحات تحسين المقرر -٦

 ناقشة والعصف الذهنى بدًال من التلقيناالعتماد على الم .٢

 نمالحظات المراجعين الخارجيي -٧
 ( إن وجدت )

بناء على تقريرأ.د.  عضو فريق المراجعة الخارجية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة 
  Uال توجد مالحظات خاصة بالمقررU التعليم واالعتماد

ما تم تنفيذه من مقترحات  -٨
 ٢٠١٩-٢٠١٨التطوير في العام 

 توفر مراجع حديثة وكافية في المكتبات.تم  .١
 .ربط المقرر بالتطبيقات الحياتية وحل المشكالتتم  .٢

 ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -٩
 ( ما هي واألسباب )

 عدم التحديث الكامل للمقرر الدراسي اال فى حدود النسبة المسموح به طبقا لالئحة -
 الكلية

 ٢٠١٩/٢٠٢٠ لعام القادم:للمقرر ل رخطة التطوي -١٠
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجـاالت التطـوير

إضافة جزء من بحث تطبيقى طبقا للحديث  المحتوى العلمى
 فى مجال التلوث البيئى.

(القائمين  استاذ المقرر ۲۰۱۹/۲۰۲۰
 بالتدريس)

لمناقشة ا من خالل تطبيق اسلوب التدريس طرق التدريس والتعلم
 والعصف الذهنى بدًال من التلقين

(القائمين استاذ المقرر ۲۰۱۹/۲۰۲۰
 بالتدريس)

 رئيس مجلس القسم استاذ المادة
 أ.د/أحمد عبدالحميد أبوزيد أ.د/ محمود فتح اهللا تاج الدين 

 
 



 
جــــامعة 

 كفرالشيخ

 كلية الزراعــــــــــــة  

   

Kafrelsheikh University 
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

 تقـــرير مقـــــرر دراســــي 

 ٢٠١٨/٢٠١٩للعام اجلامعى 
 

 معلومــات أساسيــة :  –أ 
 

 ١١١٠٣االتجاهات الحديثة فى إنتاج المحاصيل  اسم المقرر ورمزه الكودي -١
 إنتاج نباتي التخصص -٢
 الرابع/ شتوى اختيارى المستوى -٣
 لي ) عم ٢(    +)  نظري     ٢(    الساعات المعتمدة-٤
 مجلس القسم العلمى النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات -٥
 متوافر                         غير متوافر       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -٦
 ٣ عدد القائمين بالتدريس -٧
 

 معلومات متخصصة -ب
 اإلحصـائيـات :  -١
 12 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -

 7 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 
 نتيجــة االمتحـان -

 % عدد  

 ناجح

 %   عدد

 57 4 43 3 راسب

النسبة المئوية % للناجحين طبقًا  -
 للتقديرات الحاصلين عليها

 
 مقبول 66.7 جيد 33.3 جيدجدا 0 ممتاز 0

 تـدريس المقـرر -٢

 ٢٠١٨/٢٠١٩ لخاص بالمقرر الدراسيا كما بالتوصيف الموضوعات التي تم تدريسها -

% ما تم تدريسه من المحتوى األساسي  -
 للمقرر

٨٥.% 

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -
 المقرر

  >٨٥>  √ ٨٤ – ٦٠  ٦٠  

  ٨٥>  √ ٨٤ – ٦٠  ٦٠<   مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 والتعلم دريسأساليب الت -

 
 
 

 التعليم الغير مباشر  التعليم االلكتروني  التعليم التعاوني  ةالمحاضرة المطور √

 التعلم التجريبي √ التعلم الذاتي √ المناقشات والحوار √ العصف الذهني 

 × 



 
جــــامعة 

 كفرالشيخ

 كلية الزراعــــــــــــة  

   

Kafrelsheikh University 
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

 
 عملى √ تحريرى √ طريقة تقويم الطالب -

  أعمال السنة √ شفوى √
 اإلمكانيات المتاحة للتدريس: -٣
  غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة         √ رةمتوف  المـراجـع العلميـة -
 غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة    √ الـوسائل المعينــة  -

 

 غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة         √ متوفرة  المستلزمات والخامات -
 

 اليوجد     قيود إدارية وتنظيمية -٤
نتيجة تقويم الطالب للمقرر  -٥
)%: ( 

٩٥% 

 .زيارات علميةال المزيد من عمل .١ مقترحات تحسين المقرر -٦
 .المكتبات في حديثة وكافية جعاتوفر مر  .٢
عقد لقاءات منظمة فى بداية كل فصل دراسي لمناقشة مشكالت الفصل الدراسي  .٣

 .السابق وطرح الحلول

 نمالحظات المراجعين الخارجيي -٧
 وجدت )( إن 

بناء على تقريرأ.د.  عضو فريق المراجعة الخارجية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة 
  التعليم واالعتماد

 .تحديث المراجع-١
ما تم تنفيذه من مقترحات  -٨

 ٢٠١٨-٢٠١٧التطوير في العام 
 توزيع توصيف المقرر على الطالب فى المحاضرة االولى .١
 يم الطالب لمجموعة صغيرةالتدريس التعاونى من خالل تقس  .٢

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -٩
 (ما هي واألسباب )

 عمل زيارات علمية -
تقديم تغذية راجعة من خالل تصحيح االختبارات القصيرة بحضور الطالب   -

 وتعريفهم باخطائهم
 ٢٠١٩/٢٠٢٠للمقرر للعام القادم: رخطة التطوي -١٠

 المسئول عن التنفيذ يت التطويرتوق توصيف التطوير مجـاالت التطـوير

تنوع أساليب وطرق وانشطة ووسائل  المحتوى العلمى
 .التدريس

 استاذ المقرر ٢٠٢٠-٢٠١٩

تفعيل دور الطالب فى العملية التعلمية  طرق التدريس والتعلم
واالستعانة بالمزيد من الفديوهات التوضحية  

 والصور والعروض التقديمية (المحاكاة)

 ستاذ المقررا ٢٠٢٠-٢٠١٩

 رئيس مجلس القسم                منسق المقرر :     
 أ.د/ محمد سعد مغازي                                                 عبدالواحد عبدالحميدأ.د/ 



 

 تقـــرير مقـــــرر دراســــي 

 ٢٠١٨/٢٠١٩للعام اجلامعى 
 

 معلومــات أساسيــة :  –أ 
 

 ١٠٤٢٣تدوير المخلفات الزراعية  اسم المقرر ورمزه الكودي -١
 الميكروبيولوجيا الزراعية التخصص -٢
 / فصل خريفى إختياري كلية  المستوى -٣
 ) عملي   ٢)  نظري   +  (   ٢(    الساعات المعتمدة-٤
 مجلس القسم العلمى النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات -٥
 متوافر              غير متوافر       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -٦
 ثالثة من أعضاء هيئة التدريس تخصص الميكروبيولوجيا الزراعية عدد القائمين بالتدريس -٧

 

 معلومات متخصصة -ب
 صـائيـات : اإلح -١
 ٢٥٣ عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -
 ٢٢٨ عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -
 
 نتيجــة االمتحـان -

 % عدد  

 ناجح

 %   عدد

 ٠.٤ ١ ٩٩.٦ ٢٢٧ راسب
النسبة المئوية % للناجحين طبقًا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 
 مقبول ١٧ جيد ٢٥ جيدجدا ٣٢ ممتاز ٢٣.٢

 تـدريس المقـرر -٢

 ٢٠١٨/٢٠١٩ الخاص بالمقرر الدراسي كما بالتوصيف الموضوعات التي تم تدريسها -

% ما تم تدريسه من المحتوى األساسي  -
 للمقرر

 %.٩٠أكثر من 

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -
 المقرر

  >٨٥>  √ ٨٤ – ٦٠  ٦٠  

  ٨٥>  √ ٨٤ – ٦٠  ٦٠<   مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 

 والتعلم دريسالت تراتيجياتاس -

  

 التعليم الغير مباشر  التعليم االلكتروني  التعليم التعاوني  محاضرة المطورةلا √

 التعلم التجريبي √ التعلم الذاتي √ المناقشات والحوار √ العصف الذهني √

 

 × 



 

 عملى √ تحريرى √ طريقة تقويم الطالب -
  عمال السنةأ √ شفوى √

 اإلمكانيات المتاحة للتدريس: -٣
  غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة √ المـراجـع العلميـة -
 غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة    √ الـوسائل المعينــة  -

 

 غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة √ المستلزمات والخامات -
 

 اليوجد     قيود إدارية وتنظيمية -٤
 %٩٥ نتيجة تقويم الطالب للمقرر ( % ) : -٥
 .ةيحيتوض ويدياستخدام افالم ف .١ مقترحات تحسين المقرر -٦

 .المكتبات في حديثة وكافية جعاتوفر مر  .٢
شة مشكالت الفصل عقد لقاءات منظمة فى بداية كل فصل دراسي لمناق .٣

 .الدراسي السابق وطرح الحلول

  نمالحظات المراجعين الخارجيي -٧
 ( إن وجدت )

بناء على تقريرأ.د.  عضو فريق المراجعة الخارجية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة 
  Uال توجد مالحظات خاصة بالمقررU التعليم واالعتماد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -٨
 ٢٠١٨-٢٠١٧العام في 

 الميكروبيولوجيا الزراعيه تم عرض المزيد من التطبيقات العملية فى مجال .١
  وحدة تدوير المخلفات بالكليةتم زيارة  .٢
واألستعانة بنتائج األبحاث التى اجريت بهذا  تم تحديث المقرر جزئيا .٣

 الخصوص.
ما لم يتم تنفيذه من مقترحات ( ما  -٩

 هي واألسباب )
الكامل للمقرر الدراسي اال فى حدود النسبة المسموح به طبقا  عدم التحديث -

 الكلية لالئحة
 ٢٠١٩/٢٠٢٠للمقرر للعام القادم: رخطة التطوي -١٠

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجـاالت التطـوير

اضافة موضوعات جديدة طبقا للحديث  المحتوى العلمى
 لزراعيةتدوير المخلفات افى مجال 
  بحاثونتائج األ

 استاذ المقرر ٢٠٢٠-٢٠١٩

تفعيل دور الطالب فى العملية التعلمية  والتعلم طرق التدريس
واالستعانة بالمزيد من الفديوهات 

لعملية تقطيع وتعقيم وتجهيز  التوضحية
 المخلفات الزراعية 

 استاذ المقرر ٢٠٢٠-٢٠١٩

 ٢٠١٩/ ٢/ ٢٨:التاريخ       التوقيع     : أستاذ المقرر
 أ. د/ السيد بالل عبد المنطلب

 أ. د/ مصطفى السيد شلبى

 د/ نجوى محمد الخطيب



 

 تقـــرير مقـــــرر دراســــي  

 ٢٠١٧/٢٠١٨للعام األكادميي  
 معلومــات أساسيــة :  –أ 

   مقدمه في الهندسة الوراثية اسم المقرر ورمزه الكودي -١
 الوراثة التخصص -٢
 الثانى الفرقة / المستوى -٣
 ) عملي      ٢)  نظري   +  (             ٢(       عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -٤
  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات -٥
 غير متوافر    متوافر                        نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -٦
 ٢ عدد القائمين بالتدريس -٧
 معلومات متخصصة -ب

 اإلحصـائيـات :  -١

 ٢٤ عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -
 ٢٤ عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 
 نتيجــة االمتحـان -

 عدد        %        عدد        %                                    
 راسب                            ناجح        

للناجحين طبقًا للتقديرات النسبة المئوية %  -
 الحاصلين عليها

 ممتاز                              جيد جدًا       
 جيد                                مقبول       

 تـدريس المقـرر -٢

  ( DNA and RNAالتركيب الجزيئى للمادة الوراثية (  الموضوعات التي تم تدريسها -

 تضاعف ونسخ المادة الوراثية

 لتكبير المادة الوراثية  PCRاستخدام ال

 .cDNAطرق الحصول على ال 

 قطع المادة الوراثية باستخدام انزيمات القطع المحدده

 أنواع النواقل المستخدمه في االستزراع الجينى

 طرق االستزراع الجينى في البالزميدات والفاجات

 ن نجاح عملية االستزراع الجينى والتحول الوراثى في البكترياطرق التأكد م

 الطرق المباشرة والعير مباشرة للهندسة الوراثية في النبات

 استخدام االجروبكتريم لنقل الجينات في النبات

اهم التطبيقات العملية للهندسة الوراثية المستخدمة تحين النباتات و فى مقاومة التلوث 
 البيئي.

  

۱۸ ۷٦ ٥ ۲٥ 

۲۰.۸ ۸.۳۳ 

۲۹.۱ ۱٦.٦ 

  



 
لما تم تدريسه من المحتوى األساسي %  -

 للمقرر
١٠٠ 

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -
 المقرر

            >٨٥>            ٨٤ – ٦٠              ٦٠ 

 ٨٥>            ٨٤ – ٦٠              ٦٠<             مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

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

 عمل تقارير عن موضوعات متعلقة بالمقرر وعمل حلقة مناقشة األعمال الفصلية : .١
 

 نظري                   شفوي                   طريقة تقويم الطالب -
 أعمال فصلية             عملي                

 اإلمكانيات المتاحة للتدريس: -٣
 غير متوفرة    متوافرة بدرجة محدودة        متوفرة                      المـراجـع العلميـة -
 غير متوفرة     متوافرة بدرجة محدودة       متوفرة                      الـوسائل المعينــة  -

 غير متوفرة      متوافرة بدرجة محدودة       متوفرة                      المستلزمات والخامات -

قواعد ومواد الالئحة الداخلية و لجنة الدراسات العليا بالكلية و موافقة  قيود إدارية وتنظيمية -٤
 مجلس الكلية لحسن سير وٕانتظام العمل طبقًا لنظام ضمان الجودة الداخلى

 :نتيجة تقويم الطالب للمقرر ( % )  -٥
 تكثيف الجزء العملى مع توافر المواد االزمة-١ مقترحات تحسين المقرر -٦

 توفير االمكانيات لتدريس المقرر -٢
 تفعيل المقرر الكترونيا  -٣

 تمت المراجعة الخارجية ( إن وجدت ) نمالحظات المراجعين الخارجيي -٧
 اول تقرير ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -٨

 اول تقرير )ما لم يتم تنفيذه من مقترحات (ما هي واألسباب -٩

 للمقرر للعام القادم: رالتطويخطة  -١٠
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجـاالت التطـوير

 محاضرات نظرية
 

تنوع أساليب وطرق وانشطة 
 ووسائل التدريس 

األساتذة القائمين   الدراسيأثناء الفصل 
 بالتدريس

 زيادة االنشطة الفصلية
 

عمل  زيارات علمية 
 وميدانية وملصقات علمية 

األساتذة القائمين  الدراسيأثناء الفصل 
 بالتدريس

توفير نماذج عرض للدراسة  الدروس العملي
 بالمعامل البحثية

أثناء الدروس 
 العملية

األساتذة القائمين 
 بالتدريس

                عنتر نصر سالمأستاذ المقرر  : ا.د / 
 التوقيع :  

    x 

    x 

x x 

x x 

       
 

 
 
  

x x 

x   

x 

x

x 



 
امعة جــــ

 كفرالشيخ

 كلية الزراعــــــــــــة  

   

Kafrelsheikh University 
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

 تقـــرير مقـــــرر دراســــي 

 ٢٠١٨/٢٠١٩للعام اجلامعى 
 

 معلومــات أساسيــة :  –أ 
 

 10943تشجير وتجميل المدن والقرى  اسم المقرر ورمزه الكودي -١
 الزهور ونباتات الزينه وتنسيق الحدائق التخصص -٢
 / فصل خريفى الثالث المستوى -٣
 ) عملي   ٢+  (   )  نظري    ١(    الساعات المعتمدة-٤
 مجلس القسم العلمى النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات -٥
 متوافر                         غير متوافر       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -٦
 ٣ عدد القائمين بالتدريس -٧
 

 معلومات متخصصة -ب
 اإلحصـائيـات :  -١
 ١٣  المقرر عدد الطالب الملتحقين ب -
 ١٣ عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -
 
 نتيجــة االمتحـان -

 % عدد  

 ناجح

 %   عدد

 ٨ ١ ٩٢ ١٢ راسب
النسبة المئوية % للناجحين طبقًا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها
 مقبول  جيد ١٦.٦٧ جيدجدا ٣٣.٣٣ ممتاز ٥٠ 

 تـدريس المقـرر -٢

 ٢٠١٨/٢٠١٩ الخاص بالمقرر الدراسي كما بالتوصيف سهاالموضوعات التي تم تدري -

% ما تم تدريسه من المحتوى األساسي  -
 للمقرر

 %.٩٠أكثر من 

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -
 المقرر

  >٨٥>  √ ٨٤ – ٦٠  ٦٠  

  ٨٥>  √ ٨٤ – ٦٠  ٦٠<   مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 والتعلم دريسأساليب الت -

 
 
 

 التعليم الغير مباشر  التعليم االلكتروني  التعليم التعاوني  المحاضرة المطورة √

 التعلم التجريبي √ التعلم الذاتي √ المناقشات والحوار √ العصف الذهني √

 × 



 
امعة جــــ

 كفرالشيخ

 كلية الزراعــــــــــــة  

   

Kafrelsheikh University 
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

 
 عملى √ تحريرى √ طريقة تقويم الطالب -

  أعمال السنة √ شفوى √
 اإلمكانيات المتاحة للتدريس: -٣
  غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة √ المـراجـع العلميـة -
 غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة    √ الـوسائل المعينــة  -

 

 غير متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة √ المستلزمات والخامات -
 

 اليوجد     قيود إدارية وتنظيمية -٤
نتيجة تقويم الطالب للمقرر (  -٥

: ( % 
٩٥% 

 .المكتبات في حديثة وكافية جعاتوفر مر  .١ مقترحات تحسين المقرر -٦
عقد لقاءات منظمة فى بداية كل فصل دراسي لمناقشة مشكالت الفصل الدراسي  .٢

 .السابق وطرح الحلول

 نمالحظات المراجعين الخارجيي -٧
 ( إن وجدت )

تقريرأ.د.  عضو فريق المراجعة الخارجية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة بناء على 
  Uال توجد مالحظات خاصة بالمقررU التعليم واالعتماد

ما تم تنفيذه من مقترحات  -٨
 ٢٠١٨-٢٠١٧التطوير في العام 

 لتطبيقات العملية تم عرض المزيد من ا .١
 تم تحديث المقرر جزئيا .٢

مقترحات ( ما لم يتم تنفيذه من  -٩
 ما هي واألسباب )

 عدم التحديث الكامل للمقرر الدراسي اال فى حدود النسبة المسموح به طبقا لالئحة -
 الكلية

 ٢٠١٩/٢٠٢٠للمقرر للعام القادم: رخطة التطوي -١٠
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجـاالت التطـوير

 استاذ المقرر ٢٠٢٠-٢٠١٩ الب فى العملية التعلمية تفعيل دور الط والتعلم طرق التدريس
تحويل المقرر من مقرر عادي الي مقرر 

 اليكتروني
 استاذ المقرر ٢٠٢٠-٢٠١٩ تغير استراتيجيات التدريس

     استاذ المقرر :
 محمود عبالنبى حجازى أ.د/ 

 رئيس القسم/
 ا.د/ عالء الدين خليل عمر
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ــة ــــــة الزراعـــــكلي   
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 ٢٠١٧/٢٠١٨دراسي تقرير مقرر 
 معلومات أساسية   -أ 
 ١٠٩١٣الزراعة العضوية فى الفاكهة  اسم المقرر ورمزه الكودي  -١

 فاكهة التخصص  -٢

 الثالث والرابع الفرقة / المستوى   -٣

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

 مجلس القسم النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات   -٥

 غير متوافر  √متوافر                 □   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان   -٦

 ٣ عدد القائمين بالتدريس   -٧

 معلومات متخصصة   -ب 
 اإلحصائيات :  -١

   عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

    عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 %           عدد        %  عدد                نتيجة االمتحان  -
 راسب        ناجح                              

النســــــبة المئويـــــــة % للنــــــاجحين طبقـــــــًا   -
 للتقديرات الحاصلين عليها 

 

  مقبول     جيد       جيد جداً       ممتاز       

 تدريس المقرر :  -٢
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ــة ــــــة الزراعـــــكلي   
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 كما في الئحة توصيف المقرر الموضوعات التي تم تدريسها  -

% لما تم تدريسه من المحتوى  -
 األساسي للمقرر 

١٠٠% 

مدى التزام القائمين بالتدريس  -
 بمحتوى المقرر 

          >٨٥>    √     ٨٤  - ٦٠            ٦٠                          

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر 

          >٨٥>      √     ٨٤  - ٦٠            ٦٠                          

 والتعلمأساليب التعليم   -

 

 العصف الذهني  المحاضرة المطورة √

 المناقشات والحوار √    التعليم التعاوني 

 التعلم الذاتي   √  التعليم االلكتروني √

 التعليم الغير مباشر  التعلم التجريبي √

       طريقة تقويم الطــالب   -
 شفوي     √      نظري          √      
 
 عملي     √      أعمال فصلية      √     
 

 اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -٣

   غير متوافرة □متوافرة بدرجة محدودة   □متوافرة    √ المراجـع العلميـة  -

   غير متوافرة □متوافرة بدرجة محدودة   √متوافرة    □ الوســائل المعينة  -

   غير متوافرة □متوافرة بدرجة محدودة   □متوافرة    □ المستلزمات والخامات  -

 ال يوجد قيود إدارية وتنظيمية : -٤

 %      نتيجة تقويم الطالب للمقرر  -٥

 تكليف الطالب بعمل تقارير كأحد أساليب والتعلم مقترحات تحسين المقرر -٦
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ــة ــــــة الزراعـــــكلي   

دة ضمان الجودةـــوح  

Kafrelsheikh University 

Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

  
 مالحظات المراجعين الخارجيين -٧

 ( إن وجدت )                 

١- 
٢- 
٣- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -٨
 في العام السابق

 اول مرة

 ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -٩
 (ما هي واألسباب)            

١- 
٢- 
٣- 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -١٠

 مجاالت التطوير
توصيف 
 التطوير

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير

التعرف على   الجزء العملى 
أجهزه قياس 

تحلل 
الكومبوست فى 
 األقسام األخرى

الدراسة بداية المقرر استاذ   

    

     
 استاذ المقرر                                                              رئيس القسم

 أد/عالء الدين خليل عمر                                                                           محمد زيان        أد/  
 

 

 



۱ 
 

 

 ٢٠١٨/٢٠١٩للعام الجامعي  تقرير مقرر دراسي
 معلومات اساسية -أ

 دراسة جدوى المشروعات الزراعية    المقرر:  اسم ۱۰۲۰٤الكودي:  الرمز -۱

 اقتصاد زراعي التخصص:  -۲

 مستويات مختلفة الفرقة / المستوى -۳

 دةعدد الوحدات / الساعات المعتم -٤
 

  ساعة معتمدة ۲  معتمدة:الساعات إجمالي ال  ۲عملي:       :۱نظري      

 قرار مجلس القسم وفقاً لما هو معمول به بالئحة الكلية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات -٥

 نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -٦
 

 غير متوافر:                         √متوافر :        

 ۱ عدد القائمين بالتدريس -۷
 

 معلومات متخصصة -ب
 االحصائيات: -۱
عدد الطالب الملتحقين  -

 طالب  ۳ بالمقرر

عدد الطالب الذين ادوا  -
 طالب ۲   االمتحان

       % ۱۰۰      ۲ عددراسب                        %   ۰    - ناجح عدد   نتيجة االمتحان -
                         

النسبة المئوية %  -
جحين طبقاً للتقديرات للنا

 الحاصلين عليها

  
 

 % -مقبول:        % -جيد :           %  -جيد جدا:       %  -ممتاز:               

 تدريس المقرر: -۲
الموضوعات التي تم  -

  ( الموضوعات الموجودة بتوصيف المقرر).  تدريسها

% لما تم تدريسه من  -
 %۸٥من أكثر  المحتوى االساسي للمقرر

مدى التزام القائمين  -
 بالتدريس بمحتوى المقرر

  
                       >٦۰                     ٦۰ – ۸٤          √       <۸٥ 

مدى تغطية االمتحان  -
 لموضوعات المقرر

  
                      >٦۰                     ٦۰ – ۸٤           √        <۸٥ 



۲ 
 

استراتيجيات التعليم  ـ
 والتعلم:

    √ التعلم الذاتي     √ المحاضرة المطورة
 √ التعلم التجريبي          √المناقشات والحوار            √م التعاونيالتعل

 األعمال الفصلية (تذكر):
 الحاالت الشاذة لقانون الطلب، والميزان التجارى وميزان المدفوعاتتكليف الطالب بعمل تقرير حول 

 طريقة تقويم الطالب -

  
 

 شفوي                      ۱۰نظري                        ٦۰                                                
 

 عملي          ۲۰             أعمال فصلية     ۲۰                            
 

 االمكانيات المتاحة للتدريس: -۳

 المراجع العلمية -
  
 

 متوفرة           متوافرة بدرجة  محدودة         غير متوفرة             √     

 الوسائل المعينة
  
 

 متوافرة بدرجة  محدودة              غير متوفرة                        √متوفرة           

 المستلزمات والخامات -
  
 

 متوافرة بدرجة  محدودة         غير متوفرة        √متوفرة                     

قيود ادارية  -٤
 وتنظيمية:

 

 ال يوجد
نتيجة تقويم الطالب  -٥

 %۸۷ للمقرر ( % )

مقترحات تحسين  -٦
 المقرر

 .بالمقرر المناقشة والتعلم التعاونى تدريب الطالب على  -

مالحظات  -۷
 المراجعيين الخارجيين 

 ( ان وجدت)

 ال توجد

ما تم تنفيذه من  -۸
مقترحات التطوير في 

 العام السابق

 مناقشة توصيف المقرر شفهيًا في المحاضرة األولي مع الطالب -

ما لم يتم تنفيذه من  -۹
 مقترحات 

 ( ما هي واالسباب)

 ال يوجد

 :مقادخطة التطوير للمقرر للعام ال -۱۰

توقيت  توصيف التطوير مجاالت التطوير
 المسئول عن التنفيذ التطوير

تدريب الطالب على المناقشة والتعلم التعاونى   - طرق التدريس والتعلم
 بالمقرر.

٢٠١٩-
٢٠٢٠ 

 فتحية رضوان سالم.د/ أ

 

 التاريخ  التوقيع استاذ المقرر

 ...................... فتحية رضوان سالمأ.د/ 
...................... /      / 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 ٢٠١٨/٢٠١٩ير مقرر دراسي للعام األكاديمي تقر 
 

 

  أساسيــة:معلومــات  – أ
 

  ۱۰۷۱۸ التثقيف الغذائي التثقيف الغذائي
 تكنولوجيا األغذية التخصص -٢
 / فصل خريفى اختيارى المستوى -٣
 ) عملي   ٢نظري   +  (    ) ٢( المعتمدةالساعات -٤
 مجلس القسم العلمى المتحاناتا ةنالنظام المتبع الختيار لج -٥
 متوافر                         غير متوافر       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -٦

 ٣ عدد القائمين بالتدريس -٧

 
 معلومات متخصصة -ب
  اإلحصـائيـات: -١
 ١٩٦ عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -
 ١٨٨ عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 

 االمتحـانة ــنتيج -
                                                راسب       %       عدد          ناجح     %      عدد   

النسبة المئوية % للناجحين طبقًا للتقديرات الحاصلين  -
 عليها

   مقبول    ممتاز         جيد جدًا         جيد             
    ١       %٢٠          %٤٧             % ٣٢ %                                                                                                                               

 ـررتـدريس المق -٢

 2017/2018 كما بالتوصيف الخاص بالمقرر الدراسي  الموضوعات التي تم تدريسها -

 %.٩٠أكثر من  % ما تم تدريسه من المحتوى األساسي للمقرر -

 ٨٥>            ٨٤ – ٦٠٠          ٦٠<            مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر -

 ٨٥>            ٨٤ – ٦٠٠          ٦٠<            ن لموضوعات المقررمدى تغطية االمتحا -

 والتعلم دريسالت بأسالي -

 

                  التعليم الغير مباشر  التعليم االلكتروني  التعليم التعاوني                 المحاضرة المطورة 

                      العصف الذهني   ر           المناقشات والحوا   التعلم الذاتي                      التعلم التجريبي 

 

   √ 
 
   • 

 
√ 
 

 
 

× 

جــــامعة 
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۱۸
 

۱۰۰ ۰ ۰ 



 
 
 
 
 شفوي  نظري                              الطالبتقويم  طريقة -

 عملي  أعمال فصلية                       

 اإلمكانيات المتاحة للتدريس: -٣
 متوفرة      متوافرة بدرجة محدودة        غير متوفرة      √  المـراجـع العلميـة -
 محدودة        غير متوفرة رجةفرة بداو تم  متوفرة          √  الـوسائل المعينــة  -
 غير متوفرة  متوفرة      متوافرة بدرجة محدودة             √  المستلزمات والخامات -
 ........................ قيود إدارية وتنظيمية -٤
 %٩٠                                   ):%(نتيجة تقويم الطالب للمقرر  -٥
 مناقشة توصيف المقرر شفهيا في المحاضرة االولى  .۱ ن المقررحات تحسيمقتر  -٦

 وضع توصيف المقرر في بداية الكتاب أو المذكرة .۲
التدريس التعاوني من خالل تقسيم الطالب لمجموعات  .۳

  صغيرة
امج زيارة بعض المستشفيات والمدارس لوضع بر.  ٤

 تتغذية مناسبة للحاال
أ.د. عضو فريق المراجعة الخارجية من قبل  على تقرير اً بناء وجدت) (إن نن الخارجييمالحظات المراجعي -٧

 م واالعتمادالهيئة القومية لضمان جودة التعلي
 تحديث المراجع. -١ 

 تطبيقات عملية -١ ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -٨
 عمليةتوفير الخامات والكيماويات الالزمة للدروس ال -٢
 يمية والتوضيحيةتوفير الوسائل التعل – ٣

 ـــــــــــــــــــ )واألسبابهي  (ماما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -٩
 ٢٠١٩/٢٠٢٠للمقرر للعام القادم: رخطة التطوي -١٠

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجـاالت التطـوير

جديدة طبقا وعات اضافة موض المحتوى العلمى
كنولوجيا للحديث فى مجال ت

 ).........–.........(األغذية 

 استاذ المقرر ٢٠٢٠-٢٠١٩

تفعيل دور الطالب فى العملية  موالتعل طرق التدريس
التعلمية واالستعانة بالمزيد من 
 الفديوهات التوضحية (المحاكاة)

 استاذ المقرر ٢٠٢٠-٢٠١٩

                     قررالماستاذ        
 
 القسممجلس رئيس                                                                بديعة عبدالرحمن بيصار د/ أ.

                                                                       
 أ.د/ سحر رمضان عبدالهادى                                                                       

√ 
 

    

√ 
 

    

√ 
 

 

√ 
  



 
 ۲۰۱۸/۲۰۱۹ دراسى مقرر تقرير

  اساسية معلومات - أ
 ۱۰۱۰٤ جيولوجيا االراضى الزراعية : الكودى ورمزه المقرر اسم -۱

  عام : التخصيص -۲

 االول : المستوى/  الفرقة -۳

 عملى) ۲+ (  نظرى) ۲(  : المعتمدة الساعات/  عددالوحدات -٤

 موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية  :تاالمتحانا لجنة الختبار المتبع النظام -٥

 متوفر غير √                    متوفر       : لالمتحان الخارجية المراجعة نظام -٦

  التدريس على القائميين عدد -۷
 

  متخصصة معلومات – ب
 : ئياتااحص-۱

 ۱۳ : بالمقرر الملتحقين الطالب عدد -

 ۱۲ : االمتحان ادوا الذين الطالب عدد -

 %          عدد                      %                     عدد : االمتحان نتائج -
 راسب                                            ناجح                         

 
  (%) : النجاح تقديرات توزيع -

 مقبول                جيد                جدا جيد                امتياز             
 

 : المقرر تدريس -۲
 – متحوله) -رسوبية  -انواع الصخور االرضية (نارية  –نشاة الكرة االرضية  : تدريسها تم التى الموضوعات -

  تطبيقات الجيولوجيا فى الزراعة –المعادن التي تتكون منها الصخور 
 االساسى المحتوى من تدريسه تم لما%  -

 : للمقرر
۱۰۰ % 

 بمحت�وى بالت�دريس الق�ائمين الت�زام مدى -
 : المقرر

 
           ≥٦۰           ٦۰-۸٤                     ≤۸٥ 

 
 لموض����وعات االمتح����ان تغطي����ة م����دى -

 : المقرر
              
         ≥٦۰               ٦۰-۸٤                     ≤۸٥ 

 
  : والتعلم التعليم اساليب -

 عملى تدريب                نظرية محاضرات             
 

 فصلية انشطة                       حالة دراسة             
 

 ) : تذكر(  الفصلية االعمال
 وتطبيقات زراعية للجيولوجيا –تقارير عن الصخور 

 شفوى                          نظرى                  :  الطالب تقويم طريقة -
 

 عملى                 فصلية اعمال                 
 

  : للتدريس المتاحة االمكانيات -۳

 متوفر غير       محدودة بدرجة متوفر        متوفر         العلمية المراجع -
 

۱۱ - - ۹۲ 

20 40 ۲۰ ۱۰ 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

√ √ 

√ √ 

√ 



 
 متوفر غير       محدودة بدرجة متوفر        متوفر          المعينة الوسائل -

 
 متوفر غير         محدودة بدرجة متوفر        متوفر          والخدمات المستلزمات -

 
    وتنظيمية ادارية قيود-٤

  (%) : للمقرر الطالب تويم نتيجة-٥
 االعتماد علي المناقشة والعصف الذهني بدالً من -۱ المقرر تحسين مقترحات-٦

 توزيع استبيان علي الطالب في المحاضرة االخيرة-۲
۳- 

  الخارجيين المراجعيين مالحظات-۷
 

 ) وجد ان(                               

 ربط محتويات المقرر باالهداف-۱
 فترة المحاضرةتناسب محتوي التدريس العملي مع -۲
۳- 

 توزيع توصيف المقرر علي الطالب في المحاضرة االولي -۱  السابق العام فى التطوير مقترحات من تنفيذة تم ما-۸
 شفهياً مناقشة توصيف المقرر  -۲
۳- 

 المقترحات من تنفيذة يتم لم ما-۹
 

 ) االسباب ماهى(                           

۱- 
۲- 
۳- 

 :القادم للعام للمقرر التطوير خطة-۱۰
  

                      التطوير مجاالت                          
 

 التطوير توصيف
 

 التطوير توقيت
 

 التنفيذ عن المسئول
 استاذ المادة اثناء التدريس  ربط المقرر بالتطبيقات الحياتية وحل المشكالت

 استاذ المادة اثناء التدريس  مرتبط بالمقررتكليف الطالب ببحث او مشروع بحث 
 

 :      /     / التاريخ:                                        التوقيع:                                  المادة منسق اسم  

 د/ فرات سعد مغنم

 

 

√ 

√ 



 
 

 تقـــرير مقـــــرر دراســــي 
 م٢٠١٩ – ٢٠١٨

 

 معلومــات أساسيــة:  –أ 

  ۱۰۲۳۹تنمية المجتمع المحلى الريفي اسم المقرر ورمزه الكودي -١

 برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية  التخصص -٢

 األول  الفرقة / المستوى -٣

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات -٥

 غير متوافر √متوافر               نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -٦

 )١( عدد القائمين بالتدريس -٧

 معلومات متخصصة -ب

 اإلحصـائيـات :  -١

 ٦ عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -

 ٣ الطالب الذين أدوا االمتحان عدد -

 

 نتيجــة االمتحـان -
 عدد        %                      عدد        %        

 ناجح                           راسب                            

النسبة المئوية % للناجحين طبقًا للتقديرات  -

 عليها الحاصلين

 ممتاز          جيد جدًا          جيد            مقبول           

 تـدريس المقـرر -٢

   ۲ ٦٦.۷    ۱ ۳۳.۳ 

    -    ٥۰    ٥۰   - 

 



  

 

 الموضوعات التي تم تدريسها -
 كما جاء بتوصيف المقرر

 

 %١٠٠ % لما تم تدريسه من المحتوى األساسي للمقرر -

 ٨٥>            ٨٤ – ٦٠          ٦٠<  بالتدريس بمحتوى المقررمدى التزام القائمين  -

 ٨٥>            ٨٤ – ٦٠          ٦٠<  مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 محاضرات نظرية                تدريب عملي       أساليب التعليم والتعلم: -

 دراسة حالة                      أنشطة فصلية    

 األعمال الفصلية ( تذكر):

تم تصميم استمارة استبيان لقياس اتجاه الطالب نحو بعض الموضوعات -١

 الزراعية.

تم إعداد مجموعة متباينة من التقارير حول بعض الموضوعات المتعلقة  -٢

 بتنمية المجتمع المحلى الريفى .

 نظري                   شفوي       تقويم الطالبطريقة  -

 أعمال فصلية             عملي       

 اإلمكانيات المتاحة للتدريس: -٣

 متوافرة بدرجة محدودة        غير متوفرة √متوفرة          المـراجـع العلميـة -

 متوافرة بدرجة محدودة        غير متوفرة  √متوفرة        الـوسائل المعينــة  -

 متوافرة بدرجة محدودة        غير متوفرة √متوفرة        المستلزمات والخامات -

 .....  ............ال يوجد .................................. قيود إدارية وتنظيمية -٤

 ( % ) : نتيجة تقويم الطالب للمقرر -٥

 توفير وسائل تعليمية وتوضيحية -١ مقترحات تحسين المقرر -٦

 استخدام التدريب الميدانى فى التدريس -٢

 إعادة صياغة نواتج التعلم بشكل جيد -١ (إن وجدت) نمالحظات المراجعين الخارجيي -٧

  √ 

  √ 

√ √ 

√ √ 

  

  

  

√ √ 

√ √ 



  

 تحديث المراجع والكتب -۲

 تعديل محتوى المقرر السابقما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -٨

 توفير وسائل تعليمية وتوضيحية ما لم يتم تنفيذه من مقترحات (ما هي واألسباب) -٩
 لعدم توفر اإلمكانيات الالزمة

 للمقرر للعام القادم: رخطة التطوي -١٠

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجـاالت التطـوير

توفير وسائل تعليمية  التدريستطوير أسلوب  -١

 وتوضيحية
 استاذ المادة أثناء الفصل الدراسى 

 
استخدام التدريب الميدانى فى   تفعيل المقرر -٢

 التدريس
 أثناء الفصل الدراسى

 التاريخ :    /    /   التوقيع  اسم منسق المادة:

 د/راتب عبداللطيف صومع٠أ

  د/محمد السيد شمس٠أ



 

 

 

 

 

 

 

 

  مقرراتال تقرير
 لبرنامج اإلنتـــاج النبــاتــي

 )المحـــاصيــل(توجه 
 ۸۲۰۱-۱۹۲۰ 



جــــامعة 
 كفرالشیخ

كلیة  
الزراعــــــــ

 ة 

Kafrelsheikh University
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

تقـــریر مقـــــرر دراســــي 
 2018/2019للعام الجامعى 

معلومــات أساسیــة :  –أ 

 11102احصاء وتصم�م التجارب  اسم المقرر ورمزه الكودي -1
 ن�اتيإنتاج  التخصص -2
 الرا�ع / فصل خر�فى المستوى  -3
) عملي   2)  نظري   +  (    2(    الساعات المعتمدة-4
 مجلس القسم العلمى لمت�ع الخت�ار لجنة االمتحاناتالنظام ا -5
 متوافر      غیر متوافر  نظام المراجعة الخارج�ة لالمتحان -6
 3 عدد القائمین �التدر�س -7

 معلومات متخصصة -ب
اإلحصـائیـات :  -1
 260 عدد الطالب الملتحقین �المقرر  -

 256 ن أدوا االمتحانعدد الطالب الذی -

 نتیجــة االمتحـان -
 % عدد 

 ناجح

%  عدد

 19.5 50 80.5 206 راسب

النس�ة المئو�ة % للناجحین ط�قًا  -
 للتقدیرات الحاصلین علیها

 مقبول 54.4 جید 23.8 جیدجدا 15 ممتاز 6.8

 تـدر�س المقـرر -2

 2018/2019 ص �المقرر الدراسيالخا كما �التوصیف الموضوعات التي تم تدر�سها -

% ما تم تدر�سه من المحتوى األساسي  -
 للمقرر

90.% 

مدى التزام القائمین �التدر�س �محتوى  -
 المقرر

 >60 60 – 84 √  <85 

  85>  √ 84 – 60  60<   مدى تغط�ة االمتحان لموضوعات المقرر -
 والتعلم در�سأسالیب الت -

 التعلیم الغیر مباشر  التعلیم االلكتروني  التعلیم التعاوني المحاضرة المطورة √

 التعلم التجریبي√ التعلم الذاتي √ المناقشات والحوار √المحاكاة 

×



جــــامعة 
 كفرالشیخ

كلیة  
الزراعــــــــ

 ة 

Kafrelsheikh University
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

 عملى √ تحر�رى  √ طر�قة تقو�م الطالب -
  أعمال السنة √ شفوى  √

 اإلمكان�ات المتاحة للتدر�س: -3
  غیر متوفرة متوافرة بدرجة محدودة        √ متوفرة  المـراجـع العلمیـة -
 غیر متوفرة متوافرة بدرجة محدودة         متوفرة   √ الـوسائل المعینــة  -

 

 غیر متوفرة متوافرة بدرجة محدودة        √ متوفرة  المستلزمات والخامات -
 

 الیوجد     قیود إدار�ة وتنظ�م�ة -4
نتیجة تقو�م الطالب للمقرر  -5
)%: ( 

85% 

 التدر�س التعلوني من خالل تقس�م الطالب لمجموعات صغیرة  .1 مقترحات تحسین المقرر -6

تقد�م تقذ�ة راجعة من خالل تصح�ح االخت�ارات القصیرة �حضور الطالب  .2
 وتعر�فهم �اخطائهم.

 توفیر مجموعة ثر�ة من المراجع االلكترون�ة للمقرر .3

 نحظات المراجعین الخارجییمال -7
 ( إن وجدت )

بناء على تقریرأ.د.  عضو فریق المراجعة الخارجیة من قبل الھیئة القومیة لضمان جودة 
التعلیم واالعتماد

 .تحدیث المراجع-1
ما تم تنفیذه من مقترحات  -8

 2018-2017التطو�ر في العام 
 غیرة التدر�س التعلوني من خالل تقس�م الطالب لمجموعات ص .1

تقد�م تقذ�ة راجعة من خالل تصح�ح االخت�ارات القصیرة �حضور الطالب  .2
 وتعر�فهم �اخطائهم.

ما لم یتم تنفیذه من مقترحات  -9
 ) (ما هي واألس�اب

- 

 2019/2020للمقرر للعام القادم: رخطة التطو� -10
 المسئول عن التنفیذ توقیت التطو�ر توصیف التطو�ر مجـاالت التطـو�ر

تنوع أسالیب وطرق وانشطة ووسائل  حتوى العلمىالم
 .التدر�س

 استاذ المقرر 2019-2020

تفعیل دور الطالب فى العمل�ة التعلم�ة  والتعلم طرق التدر�س
واالستعانة �المز�د من الفدیوهات التوضح�ة 

 (المحاكاة)والصور والعروض التقد�م�ة 

 استاذ المقرر 2019-2020

 رئ�س مجلس القسم       : منسق المقرر    
 أ.د/ محمد سعد مغازي   محمد سعد مغازي أ.د/ 



 جــــامعة كفرالشيخ
 كلية الزراعــــــــــــة  

 وحـــدة ضمان الجودة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

 تقـــرير مقـــــرر دراســــي 
 2018/2019للعام الجامعى 

معلومــات أساسیــة :  –أ 

 11101أساس�ات المحاصیل   اسم المقرر ورمزه الكودي -1
 ن�اتيإنتاج  التخصص -2
 الثانى / فصل خر�فى المستوى  -3
) عملي   1)  نظري   +  (    2(    الساعات المعتمدة-4
 مجلس القسم العلمى �ع الخت�ار لجنة االمتحاناتالنظام المت -5
 متوافر      غیر متوافر  نظام المراجعة الخارج�ة لالمتحان -6
 3 عدد القائمین �التدر�س -7

 معلومات متخصصة -ب
اإلحصـائیـات :  -1
 383 عدد الطالب الملتحقین �المقرر  -

 376 دوا االمتحانعدد الطالب الذین أ -

 نتیجــة االمتحـان -
 % عدد 

 ناجح

%  عدد

 2.4 9 79.6 367 راسب

النس�ة المئو�ة % للناجحین ط�قًا  -
 للتقدیرات الحاصلین علیها

 مقبول 21.3 جید 22.3 جیدجدا 24.5 ممتاز 31.9

 تـدر�س المقـرر -2

 2018/2019 �المقرر الدراسيالخاص  كما �التوصیف الموضوعات التي تم تدر�سها -

% ما تم تدر�سه من المحتوى األساسي  -
 للمقرر

95.% 

مدى التزام القائمین �التدر�س �محتوى  -
 المقرر

 >60 60 – 84 √  <85 

  85>  √ 84 – 60  60<   مدى تغط�ة االمتحان لموضوعات المقرر -
 والتعلم در�سأسالیب الت -

 التعلیم الغیر مباشر  التعلیم االلكتروني  تعلیم التعاونيال المحاضرة المطورة √

العصف 
الذھنى 

 التعلم التجریبي√ التعلم الذاتي √ المناقشات والحوار √

×



 
 جــــامعة كفرالشيخ

 كلية الزراعــــــــــــة  
 وحـــدة ضمان الجودة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

 
 عملى √ تحر�رى  √ طر�قة تقو�م الطالب -

  أعمال السنة √ شفوى  √
 اإلمكان�ات المتاحة للتدر�س: -3
  غیر متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة         √ متوفرة  المـراجـع العلمیـة -
 غیر متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة    √ الـوسائل المعینــة  -

 

 غیر متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة         √ متوفرة  المستلزمات والخامات -
 

 الیوجد     قیود إدار�ة وتنظ�م�ة -4
نتیجة تقو�م الطالب للمقرر  -5
)%: ( 

95% 

 .ز�ارات علم�ةال المز�د من عمل .1 مقترحات تحسین المقرر -6
 .المكت�ات في حدیثة وكاف�ة جعاتوفر مر  .2
عقد لقاءات منظمة فى بدا�ة كل فصل دراسي لمناقشة مشكالت الفصل الدراسي  .3

 .السابق وطرح الحلول

 نمالحظات المراجعین الخارجیی -7
 وجدت )( إن 

بناء على تقریرأ.د.  عضو فریق المراجعة الخارجیة من قبل الھیئة القومیة لضمان جودة 
  التعلیم واالعتماد

 .تحدیث المراجع-1
ما تم تنفیذه من مقترحات  -8

 2018-2017التطو�ر في العام 
 استخدام العروض العمل�ة و تحو�ل المقرر الى شرائح �اور بو�نت  .1
 لمستمر للمقرر التقو�م البنائى  ا .2
 .تشج�ع الطالب على تقی�م المحاضرات .3

ما لم یتم تنفیذه من مقترحات  -9
 ) (ما هي واألس�اب

 عمل ز�ارات علم�ة -
 توفیر المراجع االلكترون�ة  -

 2019/2020للمقرر للعام القادم: رخطة التطو� -10
 المسئول عن التنفیذ توقیت التطو�ر توصیف التطو�ر مجـاالت التطـو�ر

 محاضرات نظر�ة
 

تنوع أسالیب وطرق وانشطة ووسائل 
 التدر�س 

أساتذة المادة القائمین  أثناء الفصل الدراسى
 �التدر�س

 ز�ادة االنشطة الفصل�ة
 

أساتذة المادة القائمین  أثناء الفصل الدراسى عمل  ز�ارات میدان�ة 
 �التدر�س

 رئ�س مجلس القسم                                  : منسق المقرر    

 أ.د/ محمد سعد مغازي                                                        ص�حى غر�بأ.د/ 



جــــامعة 
 كفرالشیخ

كلیة  
الزراعــــــــ

 ة 

Kafrelsheikh University
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

تقـــریر مقـــــرر دراســــي 
 2018/2019للعام الجامعى 

معلومــات أساسیــة :  –أ 

 11106اساس�ات تر��ة الن�ات  اسم المقرر ورمزه الكودي -1
 ن�اتيإنتاج  التخصص -2
 الثالث / فصل خر�فى المستوى  -3
) عملي   2)  نظري   +  (    2(    الساعات المعتمدة-4
 مجلس القسم العلمى لمت�ع الخت�ار لجنة االمتحاناتالنظام ا -5
 متوافر      غیر متوافر  نظام المراجعة الخارج�ة لالمتحان -6
 3 عدد القائمین �التدر�س -7

 معلومات متخصصة -ب
اإلحصـائیـات :  -1
 135 عدد الطالب الملتحقین �المقرر  -

 133 ن أدوا االمتحانعدد الطالب الذی -

 نتیجــة االمتحـان -
 % عدد 

 ناجح

%  عدد

 18 24 82 109 راسب

النس�ة المئو�ة % للناجحین ط�قًا  -
 للتقدیرات الحاصلین علیها

 مقبول 46.8 جید 21.1 جیدجدا 21.1 ممتاز 11

 تـدر�س المقـرر -2

 2018/2019 المقرر الدراسيالخاص � كما �التوصیف الموضوعات التي تم تدر�سها -

% ما تم تدر�سه من المحتوى األساسي  -
 للمقرر

90.% 

مدى التزام القائمین �التدر�س �محتوى  -
 المقرر

 >60 60 – 84 √  <85 

  85>  √ 84 – 60  60<   مدى تغط�ة االمتحان لموضوعات المقرر -
 والتعلم در�سأسالیب الت -

 التعلیم الغیر مباشر  التعلیم االلكتروني  تعلیم التعاونيال √ المحاضرة المطورة √

العصف  √
الذھنى 

 التعلم التجریبي √ التعلم الذاتي √ المناقشات والحوار √

×



جــــامعة 
 كفرالشیخ

كلیة  
الزراعــــــــ

 ة 

Kafrelsheikh University
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

 عملى √ تحر�رى  √ طر�قة تقو�م الطالب -
  أعمال السنة √ شفوى  √

 اإلمكان�ات المتاحة للتدر�س: -3
  غیر متوفرة متوافرة بدرجة محدودة        √ متوفرة  المـراجـع العلمیـة -
 غیر متوفرة متوافرة بدرجة محدودة         متوفرة   √ الـوسائل المعینــة  -

 

 غیر متوفرة متوافرة بدرجة محدودة        √ متوفرة  المستلزمات والخامات -
 

 الیوجد     قیود إدار�ة وتنظ�م�ة -4
نتیجة تقو�م الطالب للمقرر  -5
)%: ( 

95% 

 .ز�ارات علم�ةال المز�د من عمل .1 مقترحات تحسین المقرر -6
 .المكت�ات في حدیثة وكاف�ة جعاتوفر مر  .2
عقد لقاءات منظمة فى بدا�ة كل فصل دراسي لمناقشة مشكالت الفصل الدراسي  .3

 .السابق وطرح الحلول

 نمالحظات المراجعین الخارجیی -7
 وجدت )( إن 

بناء على تقریرأ.د.  عضو فریق المراجعة الخارجیة من قبل الھیئة القومیة لضمان جودة 
التعلیم واالعتماد

 .تحدیث المراجع-1
ما تم تنفیذه من مقترحات  -8

 2018-2017التطو�ر في العام 
استخدام العروض العمل�ة و تحو�ل المقرر الى شرائح �اور بو�نت  .1
 قشة والعصف الذهني بدال من التلقین االعتماد على المنا .2

 .تفعیل التدر�س العملي .3

ما لم یتم تنفیذه من مقترحات  -9
 ) (ما هي واألس�اب

 عمل ز�ارات علم�ة -
 توفیر المراجع االلكترون�ة  -

 2019/2020للمقرر للعام القادم: رخطة التطو� -10
 لتنفیذالمسئول عن ا توقیت التطو�ر توصیف التطو�ر مجـاالت التطـو�ر

تنوع أسالیب وطرق وانشطة ووسائل   المحتوى العلمى
 التدر�س.

 استاذ المقرر 2019-2020

تفعیل دور الطالب فى العمل�ة التعلم�ة  طرق التدر�س والتعلم
واالستعانة �المز�د من الفدیوهات التوضح�ة 

والصور والعروض التقد�م�ة )المحاكاة( 

 استاذ المقرر 2019-2020

 رئ�س مجلس القسم       سق المقرر :من       
 أ.د/ محمد سعد مغازي          محمد سعد عبد العاطيأ.د/ 



جــــامعة 
 كفرالشیخ

كلیة  
الزراعــــــــ

 ة 

Kafrelsheikh University
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

تقـــریر مقـــــرر دراســــي 
 2018/2019للعام الجامعى 

معلومــات أساسیــة :  –أ 

 11103االتجاهات الحدیثة فى إنتاج المحاصیل  اسم المقرر ورمزه الكودي -1
 ن�اتيإنتاج  التخصص -2
 الرا�ع/ شتوى اخت�ارى  المستوى  -3
لي ) عم 2(    +)  نظري     2(    الساعات المعتمدة-4
 مجلس القسم العلمى النظام المت�ع الخت�ار لجنة االمتحانات -5
 متوافر      غیر متوافر  نظام المراجعة الخارج�ة لالمتحان -6
 3 عدد القائمین �التدر�س -7

 معلومات متخصصة -ب
اإلحصـائیـات :  -1
 12 عدد الطالب الملتحقین �المقرر  -

 7 عدد الطالب الذین أدوا االمتحان -

 نتیجــة االمتحـان -
 % عدد 

 ناجح

%  عدد

 57 4 43 3 راسب

النس�ة المئو�ة % للناجحین ط�قًا  -
 للتقدیرات الحاصلین علیها

 مقبول 66.7 جید 33.3 جیدجدا 0 ممتاز 0

 تـدر�س المقـرر -2

 2018/2019 لخاص �المقرر الدراسيا كما �التوصیف الموضوعات التي تم تدر�سها -

% ما تم تدر�سه من المحتوى األساسي  -
 للمقرر

85.% 

مدى التزام القائمین �التدر�س �محتوى  -
 المقرر

 >60 60 – 84 √  <85 

  85>  √ 84 – 60  60<   مدى تغط�ة االمتحان لموضوعات المقرر -
 والتعلم در�سأسالیب الت -

 التعلیم الغیر مباشر  التعلیم االلكتروني  التعلیم التعاوني ةالمحاضرة المطور √

العصف 
الذھنى 

 التعلم التجریبي√ التعلم الذاتي √ المناقشات والحوار √

×



جــــامعة 
 كفرالشیخ

كلیة  
الزراعــــــــ

 ة 

Kafrelsheikh University
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

 عملى √ تحر�رى  √ طر�قة تقو�م الطالب -
  أعمال السنة √ شفوى  √

 اإلمكان�ات المتاحة للتدر�س: -3
  غیر متوفرة متوافرة بدرجة محدودة        √ رةمتوف  المـراجـع العلمیـة -
 غیر متوفرة متوافرة بدرجة محدودة         متوفرة   √ الـوسائل المعینــة  -

 

 غیر متوفرة متوافرة بدرجة محدودة        √ متوفرة  المستلزمات والخامات -
 

 الیوجد     قیود إدار�ة وتنظ�م�ة -4
نتیجة تقو�م الطالب للمقرر  -5
)%: ( 

95% 

 .ز�ارات علم�ةال المز�د من عمل .1 مقترحات تحسین المقرر -6
 .المكت�ات في حدیثة وكاف�ة جعاتوفر مر  .2
عقد لقاءات منظمة فى بدا�ة كل فصل دراسي لمناقشة مشكالت الفصل الدراسي  .3

 .السابق وطرح الحلول

 نمالحظات المراجعین الخارجیی -7
 وجدت )( إن 

بناء على تقریرأ.د.  عضو فریق المراجعة الخارجیة من قبل الھیئة القومیة لضمان جودة 
التعلیم واالعتماد

 .تحدیث المراجع-1
ما تم تنفیذه من مقترحات  -8

 2018-2017التطو�ر في العام 
 توز�ع توصیف المقرر على الطالب فى المحاضرة االولى .1
 �م الطالب لمجموعة صغیرةالتدر�س التعاونى من خالل تقس  .2

ما لم یتم تنفیذه من مقترحات  -9
 ) (ما هي واألس�اب

 عمل ز�ارات علم�ة -
تقد�م تغذ�ة راجعة من خالل تصح�ح االخت�ارات القصیرة �حضور الطالب   -

 وتعر�فهم �اخطائهم
 2019/2020للمقرر للعام القادم: رخطة التطو� -10

 المسئول عن التنفیذ یت التطو�رتوق توصیف التطو�ر مجـاالت التطـو�ر

تنوع أسالیب وطرق وانشطة ووسائل  المحتوى العلمى
 .التدر�س

 استاذ المقرر 2019-2020

تفعیل دور الطالب فى العمل�ة التعلم�ة  والتعلم طرق التدر�س
واالستعانة �المز�د من الفدیوهات التوضح�ة 

 (المحاكاة)والصور والعروض التقد�م�ة 

 ستاذ المقررا 2019-2020

 رئ�س مجلس القسم       : منسق المقرر     
 أ.د/ محمد سعد مغازي      عبدالواحد عبدالحمیدأ.د/ 



جــــامعة 
 كفرالشیخ

كلیة  
الزراعــــــــ

 ة 

Kafrelsheikh University
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

تقـــریر مقـــــرر دراســــي 
 2018/2019للعام الجامعى 

معلومــات أساسیــة :  –أ 

 11121التدر�ب المیداني الص�في الخاص  اسم المقرر ورمزه الكودي -1
 ن�اتيإنتاج  التخصص -2
 الثانى / فصل ص�في المستوى  -3
 (وحدة واحدة)   مزرعة)    ساعات 3(    الساعات المعتمدة-4
 مجلس القسم العلمى النظام المت�ع الخت�ار لجنة االمتحانات -5
 متوافر      غیر متوافر  نظام المراجعة الخارج�ة لالمتحان -6
 3 عدد القائمین �التدر�س -7

 معلومات متخصصة -ب
اإلحصـائیـات :  -1
 20 عدد الطالب الملتحقین �المقرر  -

 20 لطالب الذین أدوا االمتحانعدد ا -

 نتیجــة االمتحـان -
 % عدد 

 ناجح

%  عدد

 0 0 100 20 راسب

النس�ة المئو�ة % للناجحین ط�قًا  -
 للتقدیرات الحاصلین علیها

 مقبول 0 جید 0 جیدجدا 0 ممتاز 100

 تـدر�س المقـرر -2

 2018/2019 لمقرر الدراسيالخاص �ا كما �التوصیف الموضوعات التي تم تدر�سها -

% ما تم تدر�سه من المحتوى األساسي  -
 للمقرر

95.% 

مدى التزام القائمین �التدر�س �محتوى  -
 المقرر

 >60 60 – 84 √  <85 

  85>  √ 84 – 60  60<   مدى تغط�ة االمتحان لموضوعات المقرر -
 والتعلم در�سأسالیب الت -

 التعلیم الغیر مباشر  التعلیم االلكتروني  لیم التعاونيالتع المحاضرة المطورة √

العصف 
الذھنى 

 التعلم التجریبي√ التعلم الذاتي √ المناقشات والحوار √

×



جــــامعة 
 كفرالشیخ

كلیة  
الزراعــــــــ

 ة 

Kafrelsheikh University
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

 عملى √ تحر�رى   طر�قة تقو�م الطالب -
  أعمال السنة √ شفوى  √

 اإلمكان�ات المتاحة للتدر�س: -3
  غیر متوفرة افرة بدرجة محدودة       متو  √ متوفرة  المـراجـع العلمیـة -
 غیر متوفرة متوافرة بدرجة محدودة         متوفرة   √ الـوسائل المعینــة  -

 

 غیر متوفرة متوافرة بدرجة محدودة        √ متوفرة  المستلزمات والخامات -
 

 الیوجد     قیود إدار�ة وتنظ�م�ة -4
نتیجة تقو�م الطالب للمقرر  -5
)%: ( 

95% 

 .ز�ارات علم�ةال المز�د من عمل .1 مقترحات تحسین المقرر -6
 .توفیر قطعة ارض تجر�ب�ة بها كل النماذج الن�ات�ة الموجودة .2

 نمالحظات المراجعین الخارجیی -7
 ( إن وجدت )

القومیة لضمان جودة بناء على تقریرأ.د.  عضو فریق المراجعة الخارجیة من قبل الھیئة 
التعلیم واالعتماد

 .تحدیث المراجع-1
ما تم تنفیذه من مقترحات  -8

 2018-2017التطو�ر في العام 
لتعر�ف الطالب بتوصیف مقرر عقد لقاءات منظمة فى بدا�ة كل فصل دراسي  .1

 التدر�ب المیداني

 .تقس�م الطالب لمجموعات .2

ما لم یتم تنفیذه من مقترحات  -9
 ) ألس�اب(ما هي وا

 .ز�ارات علم�ةال المز�د من عمل -
 .توفیر قطعة ارض تجر�ب�ة بها كل النماذج الن�ات�ة الموجودة -

 2019/2020للمقرر للعام القادم: رخطة التطو� -10
 المسئول عن التنفیذ توقیت التطو�ر توصیف التطو�ر مجـاالت التطـو�ر

تنوع أسالیب وطرق وانشطة ووسائل  المحتوى العلمى
 .لتدر�سا

 استاذ المقرر أثناء الفصل الدراسى

تفعیل دور الطالب فى العمل�ة التعلم�ة  والتعلم طرق التدر�س
واالستعانة �المز�د من الفدیوهات التوضح�ة 

 (المحاكاة)والصور والعروض التقد�م�ة 

 استاذ المقرر أثناء الفصل الدراسى

 استاذ المقرر ناء الفصل الدراسىأث عمل  ز�ارات میدان�ة  ز�ادة االنشطة الفصل�ة

 رئ�س مجلس القسم      المادة  منسق   
 أ.د/ محمد سعد مغازي     ص�حى غر�بأ.د/ 



 جــــامعة
 كفرالشیخ

كلیة  
الزراعــــــــ

 ة 

Kafrelsheikh University
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

تقـــریر مقـــــرر دراســــي 
 2018/2019للعام الجامعى 

معلومــات أساسیــة :  –أ 

 11120التدر�ب المیداني الص�في العام  اسم المقرر ورمزه الكودي -1
 ن�اتيإنتاج  التخصص -2
 الثانى / فصل ص�في المستوى  -3
 (وحدة واحدة)   مزرعة)    ساعات 3(    الساعات المعتمدة-4
 مجلس القسم العلمى النظام المت�ع الخت�ار لجنة االمتحانات -5
 متوافر      غیر متوافر  نظام المراجعة الخارج�ة لالمتحان -6
 جم�ع اعضاء هیئة التدر�س ومعاونیهم �القسم عدد القائمین �التدر�س -7

 معلومات متخصصة -ب
اإلحصـائیـات :  -1
 209 د الطالب الملتحقین �المقرر عد -

 208 عدد الطالب الذین أدوا االمتحان -

 نتیجــة االمتحـان -
 % عدد 

 ناجح

%  عدد

 2.4 5 98 203 راسب

النس�ة المئو�ة % للناجحین ط�قًا  -
 للتقدیرات الحاصلین علیها

 مقبول 2.5 جید 4.4 جیدجدا 7.4 ممتاز 86

 تـدر�س المقـرر -2

 2018/2019 الخاص �المقرر الدراسي كما �التوصیف الموضوعات التي تم تدر�سها -

% ما تم تدر�سه من المحتوى األساسي  -
 للمقرر

95.% 

مدى التزام القائمین �التدر�س �محتوى  -
 المقرر

 >60 60 – 84 √  <85 

  85>  √ 84 – 60  60<   مدى تغط�ة االمتحان لموضوعات المقرر -
 والتعلم در�سأسالیب الت -

 التعلیم الغیر مباشر  التعلیم االلكتروني  التعلیم التعاوني المحاضرة المطورة √

العصف 
الذھنى 

 التعلم التجریبي√ التعلم الذاتي √ المناقشات والحوار √

×



 جــــامعة
 كفرالشیخ

كلیة  
الزراعــــــــ

 ة 

Kafrelsheikh University
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

 عملى √ تحر�رى   طر�قة تقو�م الطالب -
  أعمال السنة √ شفوى  √

 احة للتدر�س:اإلمكان�ات المت -3
  غیر متوفرة متوافرة بدرجة محدودة        √ متوفرة  المـراجـع العلمیـة -
 غیر متوفرة متوافرة بدرجة محدودة         متوفرة   √ الـوسائل المعینــة  -

 

 غیر متوفرة متوافرة بدرجة محدودة        √ متوفرة  المستلزمات والخامات -
 

 الیوجد     قیود إدار�ة وتنظ�م�ة -4
نتیجة تقو�م الطالب للمقرر  -5
)%: ( 

95% 

 .ز�ارات علم�ةال المز�د من عمل .1 مقترحات تحسین المقرر -6
 .توفیر قطعة ارض تجر�ب�ة بها كل النماذج الن�ات�ة الموجودة .2

 نمالحظات المراجعین الخارجیی -7
 ( إن وجدت )

ریق المراجعة الخارجیة من قبل الھیئة القومیة لضمان جودة بناء على تقریرأ.د.  عضو ف
التعلیم واالعتماد

 .تحدیث المراجع-1
ما تم تنفیذه من مقترحات  -8

 2018-2017التطو�ر في العام 
لتعر�ف الطالب بتوصیف مقرر عقد لقاءات منظمة فى بدا�ة كل فصل دراسي  .1

 التدر�ب المیداني

 .تقس�م الطالب لمجموعات .2

ا لم یتم تنفیذه من مقترحات م -9
 ) (ما هي واألس�اب

 .ز�ارات علم�ةال المز�د من عمل -
 .توفیر قطعة ارض تجر�ب�ة بها كل النماذج الن�ات�ة الموجودة -

 2019/2020للمقرر للعام القادم: رخطة التطو� -10
 المسئول عن التنفیذ توقیت التطو�ر توصیف التطو�ر مجـاالت التطـو�ر

تنوع أسالیب وطرق وانشطة ووسائل  لمىالمحتوى الع
 .التدر�س

 استاذ المقرر أثناء الفصل الدراسى

تفعیل دور الطالب فى العمل�ة التعلم�ة  والتعلم طرق التدر�س
واالستعانة �المز�د من الفدیوهات التوضح�ة 

 (المحاكاة)والصور والعروض التقد�م�ة 

 استاذ المقرر أثناء الفصل الدراسى

 استاذ المقرر أثناء الفصل الدراسى عمل  ز�ارات میدان�ة  نشطة الفصل�ةز�ادة اال 

 رئ�س مجلس القسم   المادة : منسق   
 أ.د/محمد سعد مغازي    ص�حى غر�بأ.د/ 



 جــــامعة كفرالشيخ
 كلية الزراعــــــــــــة  

 وحـــدة ضمان الجودة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

 تقـــرير مقـــــرر دراســــي 
 2018/2019للعام الجامعى 

معلومــات أساسیــة :  –أ 

 11111الحشائش ومكافحتها  اسم المقرر ورمزه الكودي -1
 ن�اتيإنتاج  التخصص -2
 / فصل خر�فى الثالث أو الرا�ع المستوى  -3
) عملي   1)  نظري   +  (    2(    الساعات المعتمدة-4
 مجلس القسم العلمى لنظام المت�ع الخت�ار لجنة االمتحاناتا -5
 متوافر      غیر متوافر  نظام المراجعة الخارج�ة لالمتحان -6
 3 عدد القائمین �التدر�س -7

 معلومات متخصصة -ب
اإلحصـائیـات :  -1
 24 عدد الطالب الملتحقین �المقرر  -

 23 ب الذین أدوا االمتحانعدد الطال -

 نتیجــة االمتحـان -
 % عدد 

 ناجح

%  عدد

 - - 100 23 راسب
النس�ة المئو�ة % للناجحین ط�قًا  -

 للتقدیرات الحاصلین علیها
 مقبول 8.96 جید 8.3 جیدجدا 34.8 ممتاز 52.1

 تـدر�س المقـرر -2

 2018/2019 اص �المقرر الدراسيالخ كما �التوصیف الموضوعات التي تم تدر�سها -

% ما تم تدر�سه من المحتوى األساسي  -
 للمقرر

93.% 

مدى التزام القائمین �التدر�س �محتوى  -
 المقرر

 >60 60 – 84 √  <85 

  85>  √ 84 – 60  60<   مدى تغط�ة االمتحان لموضوعات المقرر -
 والتعلم در�سأسالیب الت -

 التعلیم الغیر مباشر  التعلیم االلكتروني  التعلیم التعاوني √ المحاضرة المطورة √

العصف 
الذھنى 

 التعلم التجریبي√ التعلم الذاتي √ المناقشات والحوار √

×



 
 جــــامعة كفرالشيخ

 كلية الزراعــــــــــــة  
 وحـــدة ضمان الجودة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

 
 عملى √ تحر�رى  √ طر�قة تقو�م الطالب -

  أعمال السنة √ شفوى  √
 اإلمكان�ات المتاحة للتدر�س: -3
  غیر متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة         √ ةمتوفر   المـراجـع العلمیـة -
 غیر متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة    √ الـوسائل المعینــة  -

 

 غیر متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة         √ متوفرة  المستلزمات والخامات -
 

 الیوجد     قیود إدار�ة وتنظ�م�ة -4
نتیجة تقو�م الطالب للمقرر  -5
)%: ( 

95% 

 وجود مزرعة تعل�م�ة للطل�ه .1 مقترحات تحسین المقرر -6

 تعدیل نظام تقی�م الطالب واالخت�ارات .2

 توفیر المراجع العر��ة .3

 نمالحظات المراجعین الخارجیی -7
 ( إن وجدت )

ومیة لضمان جودة بناء على تقریرأ.د.  عضو فریق المراجعة الخارجیة من قبل الھیئة الق
  التعلیم واالعتماد

 .تحدیث المراجع-1
ما تم تنفیذه من مقترحات  -8

 2018-2017التطو�ر في العام 
 استخدام العروض العمل�ة و تحو�ل المقرر الى شرائح �اور بو�نت  .1
 تحسین �عض التطب�قات العمل�ة مع تقس�م الطل�ة الى مجام�ع .2

ما لم یتم تنفیذه من مقترحات  -9
 ) ا هي واألس�اب(م

 تعدیل نظام التقی�م واالخت�ارات -

 بناء مجموعة الكترون�ة للتواصل بین االستاذ والطالب -
 2019/2020للمقرر للعام القادم: رخطة التطو� -10

 المسئول عن التنفیذ توقیت التطو�ر توصیف التطو�ر مجـاالت التطـو�ر

 المحتوى العلمى
  

ل تنوع اسالیب وطرق وانشطة ووسائ
 التدر�س

 استاذ المقرر اثناء الفصل الدراسي

 استاذ المقرر اثناء الفصل الدراسي عمل ز�ارات میدان�ة وعلم�ة ز�ادة االنشطة الفصل�ة
من خالل عمل مجموعة الكترون�ة للتواصل  التواصل مع الطالب

 بین االستاذ والطالب
بدا�ة الفصل 

 الدراسي
 

 رئ�س مجلس القسم                   منسق المقرر :     

 أ.د/ محمد سعد مغازي                                                            هاني ص�حيأ.د/   



 جــــامعة كفرالشيخ
 ـــــــــة كلية الزراعـــ 

 وحـــدة ضمان الجودة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

 تقـــرير مقـــــرر دراســــي 
 2018/2019للعام الجامعى 

معلومــات أساسیــة :  –أ 

 11118انتاج المحاصیل في االراضي حدیثة االستصالح  اسم المقرر ورمزه الكودي -1
 ن�اتيإنتاج  التخصص -2
 الثالث أو الرا�ع / الفصل الخر�في المستوى  -3
) عملي   1ظري   +  (  )  ن  2(    الساعات المعتمدة-4
 مجلس القسم العلمى النظام المت�ع الخت�ار لجنة االمتحانات -5
 متوافر      غیر متوافر  نظام المراجعة الخارج�ة لالمتحان -6
 3 عدد القائمین �التدر�س -7

 معلومات متخصصة -ب
اإلحصـائیـات :  -1
 21 قین �المقرر عدد الطالب الملتح -

 19 عدد الطالب الذین أدوا االمتحان -

 نتیجــة االمتحـان -
 % عدد 

 ناجح

%  عدد

 - - 100 19 راسب
النس�ة المئو�ة % للناجحین ط�قًا  -

 للتقدیرات الحاصلین علیها
 مقبول 0 جید 10.5 جیدجدا 57.9 ممتاز 31.6

 تـدر�س المقـرر -2

 2018/2019 الخاص �المقرر الدراسي كما �التوصیف م تدر�سهاالموضوعات التي ت -

% ما تم تدر�سه من المحتوى األساسي  -
 للمقرر

89.% 

مدى التزام القائمین �التدر�س �محتوى  -
 المقرر

 >60 60 – 84 √  <85 

  85>  √ 84 – 60  60<   مدى تغط�ة االمتحان لموضوعات المقرر -
 لتعلموا در�سأسالیب الت -

 التعلیم الغیر مباشر  التعلیم االلكتروني  التعلیم التعاوني المحاضرة المطورة √

العصف  √
الذھنى 

 التعلم التجریبي √ التعلم الذاتي √ المناقشات والحوار √

×



 
 جــــامعة كفرالشيخ

 ـــــــــة كلية الزراعـــ 
 وحـــدة ضمان الجودة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

 
 عملى √ تحر�رى  √ طر�قة تقو�م الطالب -

  أعمال السنة √ شفوى  √
 اإلمكان�ات المتاحة للتدر�س: -3
  غیر متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة         √ متوفرة  المـراجـع العلمیـة -
 غیر متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة    √ الـوسائل المعینــة  -

 

 غیر متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة         √ متوفرة  المستلزمات والخامات -
 

 الیوجد     قیود إدار�ة وتنظ�م�ة -4
نتیجة تقو�م الطالب للمقرر  -5
)%: ( 

93% 

 مناقشة توصیف المقرر شفه�ا في المحاضرة االولى  .1 مقترحات تحسین المقرر -6

 وضع توصیف المقرر في بدا�ة الكتاب أو المذكرة .2

 التدر�س التعاوني من خالل تقس�م الطالب لمجموعات صغیرة .3

 �ارات القصیرة �حضور الطالب تقد�م تغذ�ة راجعة من خالل تصح�ح االخت .4

 االعتماد على المناقشة والعصف الذهني بدال من التلقین .5

 توز�ع استب�ان رضاء الطالب عن المقرر في المحاضرة االخیرة .6
 نمالحظات المراجعین الخارجیی -7

 ( إن وجدت )

ودة بناء على تقریرأ.د.  عضو فریق المراجعة الخارجیة من قبل الھیئة القومیة لضمان ج
  التعلیم واالعتماد

 تحدیث المراجع.-1
ما تم تنفیذه من مقترحات  -8

 2018-2017التطو�ر في العام 
 مناقشة توصیف المقرر شفه�ا في المحاضرة االولى  .1

 تقد�م تغذ�ة راجعة من خالل تصح�ح االخت�ارات القصیرة �حضور الطالب  .2

 ناالعتماد على المناقشة والعصف الذهني بدال من التلقی .3

ما لم یتم تنفیذه من مقترحات  -9
 ) (ما هي واألس�اب

 التدر�س التعاوني من خالل تقس�م الطالب لمجموعات صغیرة -

 نظرا لكثرة االجازات وعدم تعو�ض الطالب للمحاضرات الضائعة.
 2019/2020للمقرر للعام القادم: رخطة التطو� -10

 لمسئول عن التنفیذا توقیت التطو�ر توصیف التطو�ر مجـاالت التطـو�ر

تنوع أسالیب وطرق وانشطة ووسائل   المحتوى العلمى
 التدر�س.

 وتوفیر مجموعة ثر�ة من المراجع الحدیثة

بدا�ة الفصل 
 الدراسي

 استاذ المقرر

التعل�م التعاوني من خالل تقس�م الطالب  طرق التدر�س والتعلم
وتكلیف   لعدد من المجموعات الصغیرة

 روع مرت�ط �المقررالطالب ب�حث او مش

 استاذ المقرر اثناء الفصل الدراسي

 رئ�س مجلس القسم                 منسق المقرر :     
 أ.د/ محمد سعد مغازي                                                     ا�من عبد الدا�م أحمدأ.د/ 



 ـامعة كفرالشيخجـــ
 كلية الزراعــــــــــــة  

 وحـــدة ضمان الجودة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

 تقـــرير مقـــــرر دراســــي 
 2018/2019للعام الجامعى 

معلومــات أساسیــة :  –أ 

 11104انتاج محاصیل الحقل  اسم المقرر ورمزه الكودي -1
 ن�اتيإنتاج  التخصص -2
 الثالث أو الرا�ع / الفصل الخر�في المستوى  -3
) عملي   2)  نظري   +  (    2(    الساعات المعتمدة-4
 مجلس القسم العلمى النظام المت�ع الخت�ار لجنة االمتحانات -5
 متوافر      غیر متوافر  نظام المراجعة الخارج�ة لالمتحان -6
 3 عدد القائمین �التدر�س -7

 معلومات متخصصة -ب
اإلحصـائیـات :  -1
 73 عدد الطالب الملتحقین �المقرر  -

 72 الطالب الذین أدوا االمتحانعدد  -

 نتیجــة االمتحـان -
 % عدد 

 ناجح

%  عدد

 1.41 1 98.6 71 راسب

النس�ة المئو�ة % للناجحین ط�قًا  -
 للتقدیرات الحاصلین علیها

 مقبول 23.9 جید 40.8 جیدجدا 26.8 ممتاز 8.5

 تـدر�س المقـرر -2

 2018/2019 الخاص �المقرر الدراسي توصیفكما �ال الموضوعات التي تم تدر�سها -

% ما تم تدر�سه من المحتوى األساسي  -
 للمقرر

90.% 

مدى التزام القائمین �التدر�س �محتوى  -
 المقرر

 >60 60 – 84 √  <85 

  85>  √ 84 – 60  60<   مدى تغط�ة االمتحان لموضوعات المقرر -
 والتعلم در�سأسالیب الت -

 التعلیم الغیر مباشر  التعلیم االلكتروني  التعلیم التعاوني المطورة المحاضرة √

العصف  √
الذھنى 

 التعلم التجریبي √ التعلم الذاتي √ المناقشات والحوار √

×



 
 ـامعة كفرالشيخجـــ
 كلية الزراعــــــــــــة  

 وحـــدة ضمان الجودة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

 
 عملى √ تحر�رى  √ طر�قة تقو�م الطالب -

  أعمال السنة √ شفوى  √
 اإلمكان�ات المتاحة للتدر�س: -3
  غیر متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة         √ متوفرة  ـةالمـراجـع العلمی -
 غیر متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة    √ الـوسائل المعینــة  -

 

 غیر متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة         √ متوفرة  المستلزمات والخامات -
 

 الیوجد     قیود إدار�ة وتنظ�م�ة -4
نتیجة تقو�م الطالب للمقرر  -5
)%: ( 

 %95اعلى من  

 توفیر االمكان�ات لتدر�س المقرر .1 مقترحات تحسین المقرر -6

 Case studyعمل دراسة حالة  .2

 عمل ز�ارات عمل�ة ومیدان�ة .3

 نمالحظات المراجعین الخارجیی -7
 ( إن وجدت )

ھیئة القومیة لضمان جودة بناء على تقریرأ.د.  عضو فریق المراجعة الخارجیة من قبل ال
  التعلیم واالعتماد

 تحدیث المراجع.-1
ما تم تنفیذه من مقترحات  -8

 2018-2017التطو�ر في العام 
 تنوع اسالیب وانشطة ووسائل التدر�س .1

 عمل �عض الز�ارات العلم�ة والمیدان�ة والملصقات العلم�ة .2

الفصل الدراسي  عقد لقاءات منظمة فى بدا�ة كل فصل دراسي لمناقشة مشكالت .3
 السابق وطرح الحلول

ما لم یتم تنفیذه من مقترحات  -9
 ) (ما هي واألس�اب

 �سبب المیزان�ة  ز�ارات علم�ةال المز�د من عمل .1

 توفیر نماذج عرض للدراسة �المزرعه التعل�م�ة .2
 2019/2020للمقرر للعام القادم: رخطة التطو� -10

 المسئول عن التنفیذ التطو�ر توقیت توصیف التطو�ر مجـاالت التطـو�ر

 محاضرات نظر�ة
 

اضافة محاضرة عن المحاصیل النقد�ة غیر 
  التقلید�ة

 استاذ المقرر  أثناء الفصل الدراسى

 ز�ادة االنشطة الفصل�ة
 

عمل افالم تسجیل�ة تعل�م�ة عن العمل�ات 
  الزراع�ة فى انتاج المحاصیل المختلفة

 راستاذ المقر  أثناء الفصل الدراسى

 استاذ المقرر الدروس العمل�ةأثناء  تكلیف الطالب �عمل معش�ة  الدروس العملي

 رئ�س مجلس القسم                             منسق المقرر :      

 أ.د/ محمد سعد مغازي                                            عبد الواحد عبد الحمیدأ.د/ 



 جــــامعة كفرالشيخ
 كلية الزراعــــــــــــة  

 وحـــدة ضمان الجودة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

 تقـــرير مقـــــرر دراســــي 
 2018/2019للعام الجامعى 

معلومــات أساسیــة :  –أ 

 11115انتاج محاصیل العلف والمراعى  اسم المقرر ورمزه الكودي -1
 ن�اتيإنتاج  التخصص -2
 الثالث او الرا�ع / شتوى  المستوى  -3
) عملي  2 )  نظري   +  (  2(    الساعات المعتمدة-4
 مجلس القسم العلمى النظام المت�ع الخت�ار لجنة االمتحانات -5
 متوافر      غیر متوافر  نظام المراجعة الخارج�ة لالمتحان -6
 3 عدد القائمین �التدر�س -7

 معلومات متخصصة -ب
اإلحصـائیـات :  -1
 64 عدد الطالب الملتحقین �المقرر  -

 64 طالب الذین أدوا االمتحانعدد ال -

 نتیجــة االمتحـان -
 % عدد 

 ناجح

%  عدد

 1.6 1 98.4 63 راسب

النس�ة المئو�ة % للناجحین ط�قًا  -
 للتقدیرات الحاصلین علیها

 مقبول 4.8 جید 12.7 جیدجدا 39.7 ممتاز 43

 تـدر�س المقـرر -2

 2018/2019 الخاص �المقرر الدراسي كما �التوصیف الموضوعات التي تم تدر�سها -

% ما تم تدر�سه من المحتوى األساسي  -
 للمقرر

88.% 

مدى التزام القائمین �التدر�س �محتوى  -
 المقرر

 >60 60 – 84 √  <85 

  85>  √ 84 – 60  60<   مدى تغط�ة االمتحان لموضوعات المقرر -
 والتعلم در�سأسالیب الت -

 التعلیم الغیر مباشر  التعلیم االلكتروني  التعلیم التعاوني √ ورةالمحاضرة المط √

العصف 
الذھنى 

 التعلم التجریبي√ التعلم الذاتي √ المناقشات والحوار √

×



 جــــامعة كفرالشيخ
 كلية الزراعــــــــــــة  

 وحـــدة ضمان الجودة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

 عملى √ تحر�رى  √ طر�قة تقو�م الطالب -
  أعمال السنة √ شفوى  √

 اإلمكان�ات المتاحة للتدر�س: -3
  غیر متوفرة متوافرة بدرجة محدودة        √ توفرةم  المـراجـع العلمیـة -
 غیر متوفرة متوافرة بدرجة محدودة         متوفرة   √ الـوسائل المعینــة  -

 

 غیر متوفرة متوافرة بدرجة محدودة        √ متوفرة  المستلزمات والخامات -
 

 الیوجد     قیود إدار�ة وتنظ�م�ة -4
نتیجة تقو�م الطالب للمقرر  -5
)%: ( 

95% 

 .ز�ارات علم�ةال المز�د من عمل .1 مقترحات تحسین المقرر -6
 .المكت�ات في حدیثة وكاف�ة جعاتوفر مر  .2
عقد لقاءات منظمة فى بدا�ة كل فصل دراسي لمناقشة مشكالت الفصل الدراسي  .3

 .السابق وطرح الحلول

 نمالحظات المراجعین الخارجیی -7
 وجدت )( إن 

بناء على تقریرأ.د.  عضو فریق المراجعة الخارجیة من قبل الھیئة القومیة لضمان جودة 
التعلیم واالعتماد

 .تحدیث المراجع-1
ما تم تنفیذه من مقترحات  -8

 2018-2017التطو�ر في العام 
 .المكت�ات في حدیثة وكاف�ة جعاتوفر مر  .1
شرائح �اور بو�نت  استخدام العروض العمل�ة و تحو�ل المقرر الى .2
 .تشج�ع الطالب على تقی�م المحاضرات .3
عقد لقاءات منظمة فى بدا�ة كل فصل دراسي لمناقشة مشكالت الفصل الدراسي  .4

 السابق وطرح الحلول.
ما لم یتم تنفیذه من مقترحات  -9

 ) (ما هي واألس�اب
 زراعه جزء في الحقل  للنماذج العلف -

 2019/2020لقادم:للمقرر للعام ا رخطة التطو� -10
 المسئول عن التنفیذ توقیت التطو�ر توصیف التطو�ر مجـاالت التطـو�ر

تنوع أسالیب وطرق وانشطة ووسائل   المحتوى العلمى
 التدر�س.

 استاذ المقرر 2019-2020

تفعیل دور الطالب فى العمل�ة التعلم�ة  طرق التدر�س والتعلم
ح�ة  واالستعانة �المز�د من الفدیوهات التوض
 والصور والعروض التقد�م�ة (المحاكاة)

 استاذ المقرر 2019-2020

 رئ�س مجلس القسم    منسق المقرر : 

 أ.د/ محمد سعد مغازي         ص�حى غر�بهاني أ.د/ 



جــــامعة 
 كفرالشیخ

كلیة  
الزراعــــــــ

 ة 

Kafrelsheikh University
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

تقـــریر مقـــــرر دراســــي 
 2018/2019للعام الجامعى 

معلومــات أساسیــة :  –أ 

 11117انتاج وفسیولوج�ا وفحص البذور  اسم المقرر ورمزه الكودي -1
 ن�اتيإنتاج  التخصص -2
 الثالث أو الرا�ع المستوى  -3
) عملي   2)  نظري   +  (    2(    الساعات المعتمدة-4
 مجلس القسم العلمى نظام المت�ع الخت�ار لجنة االمتحاناتال -5
 متوافر      غیر متوافر  نظام المراجعة الخارج�ة لالمتحان -6
 3 عدد القائمین �التدر�س -7

 معلومات متخصصة -ب
اإلحصـائیـات :  -1
 19 عدد الطالب الملتحقین �المقرر  -

 18 الذین أدوا االمتحان عدد الطالب -

 نتیجــة االمتحـان -
 % عدد 

 ناجح

%  عدد

 0 0 100 18 راسب

النس�ة المئو�ة % للناجحین ط�قًا  -
 للتقدیرات الحاصلین علیها

 مقبول 11.1 جید 16.7 جیدجدا 22.2 ممتاز 50

 تـدر�س المقـرر -2

 2018/2019 �المقرر الدراسي الخاص كما �التوصیف الموضوعات التي تم تدر�سها -

% ما تم تدر�سه من المحتوى األساسي  -
 للمقرر

86.% 

مدى التزام القائمین �التدر�س �محتوى  -
 المقرر

 >60 60 – 84 √  <85 

  85>  √ 84 – 60  60<   مدى تغط�ة االمتحان لموضوعات المقرر -
 والتعلم در�سأسالیب الت -

 التعلیم الغیر مباشر  التعلیم االلكتروني  لتعلیم التعاونيا المحاضرة المطورة √

العصف  √
الذھنى 

 التعلم التجریبي √ التعلم الذاتي √ المناقشات والحوار √

×



جــــامعة 
 كفرالشیخ

كلیة  
الزراعــــــــ

 ة 

Kafrelsheikh University
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

 عملى √ تحر�رى  √ طر�قة تقو�م الطالب -
  أعمال السنة √ شفوى  √

 اإلمكان�ات المتاحة للتدر�س: -3
  غیر متوفرة متوافرة بدرجة محدودة        √ متوفرة  المـراجـع العلمیـة -
 غیر متوفرة متوافرة بدرجة محدودة         متوفرة   √ الـوسائل المعینــة  -

 

 غیر متوفرة متوافرة بدرجة محدودة        √ متوفرة  المستلزمات والخامات -
 

 الیوجد     قیود إدار�ة وتنظ�م�ة -4
نتیجة تقو�م الطالب للمقرر  -5
)%: ( 

100% 

 .ز�ارات علم�ةال المز�د من عمل .1 مقترحات تحسین المقرر -6
 .المكت�ات في حدیثة وكاف�ة جعاتوفر مر  .2
عقد لقاءات منظمة فى بدا�ة كل فصل دراسي لمناقشة مشكالت الفصل الدراسي  .3

 .السابق وطرح الحلول

 نمالحظات المراجعین الخارجیی -7
 وجدت ) ( إن

بناء على تقریرأ.د.  عضو فریق المراجعة الخارجیة من قبل الھیئة القومیة لضمان جودة 
 التعلیم واالعتماد

 تحدیث المراجع.-1
ما تم تنفیذه من مقترحات  -8

 2018-2017التطو�ر في العام 
 .ز�ارات علم�ةال من عدد عمل .1
 .المكت�ات في حدیثة وكاف�ة جعاتوفر مر  .2
 .Case studyة عمل دراسة حال .3

ما لم یتم تنفیذه من مقترحات  -9
 ) (ما هي واألس�اب

 توفیر االمكان�ات لتدر�س المقرر -

 2019/2020للمقرر للعام القادم: رخطة التطو� -10
 المسئول عن التنفیذ توقیت التطو�ر توصیف التطو�ر مجـاالت التطـو�ر

تنوع أسالیب وطرق وانشطة ووسائل   المحتوى العلمى
 لتدر�س.ا

 استاذ المقرر 2019-2020

تفعیل دور الطالب فى العمل�ة التعلم�ة  طرق التدر�س والتعلم
واالستعانة �المز�د من الفدیوهات التوضح�ة 

 والصور والعروض التقد�م�ة (المحاكاة)

 استاذ المقرر 2019-2020

 لقسمرئ�س مجلس ا   : المقرر منسق 
 أ.د/ محمد سعد مغازي         دال�ا عبد ر�ه الحاجأ.د/ 



 جــــامعة كفرالشيخ
 كلية الزراعــــــــــــة  

 وحـــدة ضمان الجودة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

 تقـــرير مقـــــرر دراســــي 
 2018/2019للعام الجامعى 

معلومــات أساسیــة :  –أ 

 11113بیئة المحاصیل  اسم المقرر ورمزه الكودي -1
 ن�اتيإنتاج  التخصص -2
 الثانى / فصل خر�فى المستوى  -3
) عملي   2)  نظري   +  (    2(    الساعات المعتمدة-4
 مجلس القسم العلمى خت�ار لجنة االمتحاناتالنظام المت�ع ال -5
 متوافر      غیر متوافر  نظام المراجعة الخارج�ة لالمتحان -6
 3 عدد القائمین �التدر�س -7

 معلومات متخصصة -ب
اإلحصـائیـات :  -1
 25 عدد الطالب الملتحقین �المقرر  -

 25 المتحانعدد الطالب الذین أدوا ا -

 نتیجــة االمتحـان -
 % عدد 

 ناجح

%  عدد

 - - 100 25 راسب
النس�ة المئو�ة % للناجحین ط�قًا  -

 للتقدیرات الحاصلین علیها
 مقبول 0 جید 4 جیدجدا 4 ممتاز 92

 تـدر�س المقـرر -2

 2018/2019 الخاص �المقرر الدراسي كما �التوصیف الموضوعات التي تم تدر�سها -

% ما تم تدر�سه من المحتوى األساسي  -
 للمقرر

85.% 

مدى التزام القائمین �التدر�س �محتوى  -
 المقرر

 >60 60 – 84 √  <85 

  85>  √ 84 – 60  60<   مدى تغط�ة االمتحان لموضوعات المقرر -
 والتعلم در�سأسالیب الت -

 التعلیم الغیر مباشر  یم االلكترونيالتعل  التعلیم التعاوني المحاضرة المطورة √

العصف 
الذھنى 

 التعلم التجریبي√ التعلم الذاتي √ المناقشات والحوار √

×



 
 جــــامعة كفرالشيخ

 كلية الزراعــــــــــــة  
 وحـــدة ضمان الجودة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

 
 عملى √ تحر�رى  √ طر�قة تقو�م الطالب -

  أعمال السنة √ شفوى  √
 اإلمكان�ات المتاحة للتدر�س: -3
  غیر متوفرة         متوافرة بدرجة محدودة  √ متوفرة  المـراجـع العلمیـة -
 غیر متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة    √ الـوسائل المعینــة  -

 

 غیر متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة         √ متوفرة  المستلزمات والخامات -
 

 الیوجد     قیود إدار�ة وتنظ�م�ة -4
نتیجة تقو�م الطالب للمقرر  -5
)%: ( 

100% 

 توفیر االمكان�ات لتدر�س المقرر .1 مقترحات تحسین المقرر -6
 Case studyعمل دراسة حالة   .2
 عمل ز�ارات علم�ة و میدان�ة .3

 نمالحظات المراجعین الخارجیی -7
 ( إن وجدت )

بناء على تقریرأ.د.  عضو فریق المراجعة الخارجیة من قبل الھیئة القومیة لضمان جودة 
  التعلیم واالعتماد

 دیث المراجع.تح-1
ما تم تنفیذه من مقترحات  -8

 2018-2017التطو�ر في العام 
 تم عمل الز�لرات العلم�ة والمیدان�ة .1

ما لم یتم تنفیذه من مقترحات  -9
 ) (ما هي واألس�اب

 توفیر �عض اإلمكان�ات �سبب المیزان�ة -

 2019/2020للمقرر للعام القادم: رخطة التطو� -10
 المسئول عن التنفیذ توقیت التطو�ر صیف التطو�رتو  مجـاالت التطـو�ر

 محاضرات نظر�ة
 

تنوع أسالیب وطرق وانشطة ووسائل 
 التدر�س 

 استاذ المقرر  أثناء الفصل الدراسى

 ز�ادة االنشطة الفصل�ة
 

میدان�ة وملصقات علم�ة و عمل  ز�ارات 
 علم�ة 

 استاذ المقرر أثناء الفصل الدراسى
 

�المزرعة  للدراسة نماذج عرضتوفیر  الدروس العملي
 التعل�م�ة و�عض أجهزة الق�اس

 استاذ المقرر الدروس العمل�ةأثناء 

 

 رئ�س مجلس القسم                                    منسق المقرر :      

 أ.د/ محمد سعد مغازي                                                        رزق  ص�حى غر�بأ.د/ 



جــــامعة 
 كفرالشیخ

كلیة  
الزراعــــــــ

 ة 

Kafrelsheikh University
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

تقـــریر مقـــــرر دراســــي 
 2018/2019للعام الجامعى 

معلومــات أساسیــة :  –أ 

 11107تر��ة المحاصیل �التقن�ات الحیو�ة  اسم المقرر ورمزه الكودي -1
 ن�اتيإنتاج  التخصص -2
 الرا�ع / فصل خر�فى المستوى  -3
) عملي   2)  نظري   +  (    2(    الساعات المعتمدة-4
 مجلس القسم العلمى النظام المت�ع الخت�ار لجنة االمتحانات -5
 متوافر      غیر متوافر  نظام المراجعة الخارج�ة لالمتحان -6
 3 عدد القائمین �التدر�س -7

 معلومات متخصصة -ب
اإلحصـائیـات :  -1
 20 ملتحقین �المقرر `عدد الطالب ال -

 20 الطالب الذین أدوا االمتحان عدد -

 نتیجــة االمتحـان -
 % عدد 

 ناجح

%  عدد

 - - 100 20 راسب
النس�ة المئو�ة % للناجحین ط�قًا  -

 للتقدیرات الحاصلین علیها
 مقبول 30 جید 25 جیدجدا 20 ممتاز 25

 تـدر�س المقـرر -2

 2018/2019 ص �المقرر الدراسيالخا كما �التوصیف الموضوعات التي تم تدر�سها -

% ما تم تدر�سه من المحتوى األساسي  -
 للمقرر

93.% 

مدى التزام القائمین �التدر�س �محتوى  -
 المقرر

 >60 60 – 84 √  <85 

  85>  √ 84 – 60  60<   مدى تغط�ة االمتحان لموضوعات المقرر -
 والتعلم در�سأسالیب الت -

 التعلیم الغیر مباشر  التعلیم االلكتروني  التعلیم التعاوني المحاضرة المطورة √

العصف 
الذھنى 

 التعلم التجریبي√ التعلم الذاتي √ المناقشات والحوار √

×



جــــامعة 
 كفرالشیخ

كلیة  
الزراعــــــــ

 ة 

Kafrelsheikh University
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

 عملى √ تحر�رى  √ طر�قة تقو�م الطالب -
  أعمال السنة √ شفوى  √

 اإلمكان�ات المتاحة للتدر�س: -3
  غیر متوفرة متوافرة بدرجة محدودة        √ متوفرة  المـراجـع العلمیـة -
 غیر متوفرة متوافرة بدرجة محدودة         متوفرة   √ الـوسائل المعینــة  -

 

 غیر متوفرة متوافرة بدرجة محدودة        √ متوفرة  المستلزمات والخامات -
 

 الیوجد     قیود إدار�ة وتنظ�م�ة -4
نتیجة تقو�م الطالب للمقرر  -5
)%: ( 

88% 

 .ز�ارات علم�ةال المز�د من عمل .1 مقترحات تحسین المقرر -6
 .المكت�ات في حدیثة وكاف�ة جعاتوفر مر  .2
عقد لقاءات منظمة فى بدا�ة كل فصل دراسي لمناقشة مشكالت الفصل الدراسي  .3

 .السابق وطرح الحلول

 نمالحظات المراجعین الخارجیی -7
 وجدت )( إن 

بناء على تقریرأ.د.  عضو فریق المراجعة الخارجیة من قبل الھیئة القومیة لضمان جودة 
التعلیم واالعتماد

 .تحدیث المراجع-1
ما تم تنفیذه من مقترحات  -8

 2018-2017التطو�ر في العام 
استخدام العروض العمل�ة و تحو�ل المقرر الى شرائح �اور بو�نت  .1
 على الطالب في المحاضرة االولى توز�ع توصیف المقرر .2

 .تكلیف الطالب ب�حث مرت�ط .3

ما لم یتم تنفیذه من مقترحات  -9
 ) (ما هي واألس�اب

 عمل ز�ارات علم�ة -
 توفیر المراجع االلكترون�ة  -

 2019/2020للمقرر للعام القادم: رخطة التطو� -10
 تنفیذالمسئول عن ال توقیت التطو�ر توصیف التطو�ر مجـاالت التطـو�ر

تنوع أسالیب وطرق وانشطة ووسائل  المحتوى العلمى
 .التدر�س

 استاذ المقرر 2019-2020

تفعیل دور الطالب فى العمل�ة التعلم�ة  والتعلم طرق التدر�س
واالستعانة �المز�د من الفدیوهات التوضح�ة 

 (المحاكاة)والصور والعروض التقد�م�ة 

 استاذ المقرر 2019-2020

 رئ�س مجلس القسم    : نسق المقررم    
 أ.د/ محمد سعد مغازي           عبد العز�ز جالل عبد الحافظأ.د/ 



جــــامعة 
 كفرالشیخ

كلیة  
الزراعــــــــ

 ة 

Kafrelsheikh University
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

تقـــریر مقـــــرر دراســــي 
 2018/2019للعام الجامعى 

معلومــات أساسیــة :  –أ 

 11109تر��ة محاصیل الغذاء الرئ�س�ة  اسم المقرر ورمزه الكودي -1
 ن�اتيإنتاج  التخصص -2
 المستوى الرا�ع / شتوي / اخت�اري  المستوى  -3
) عملي   2)  نظري   +  (    2(    الساعات المعتمدة-4
 مجلس القسم العلمى النظام المت�ع الخت�ار لجنة االمتحانات -5
 متوافر      غیر متوافر  نظام المراجعة الخارج�ة لالمتحان -6
 3 عدد القائمین �التدر�س -7

 معلومات متخصصة -ب
اإلحصـائیـات :  -1
 3 عدد الطالب الملتحقین �المقرر  -

 3 عدد الطالب الذین أدوا االمتحان -

 نتیجــة االمتحـان -
 % عدد 

 ناجح

%  عدد

 - - 100 3 راسب
النس�ة المئو�ة % للناجحین ط�قًا  -

 للتقدیرات الحاصلین علیها
 مقبول 0 جید 0 جیدجدا 0 ممتاز 100

 تـدر�س المقـرر -2

 2018/2019 لخاص �المقرر الدراسيا كما �التوصیف الموضوعات التي تم تدر�سها -

% ما تم تدر�سه من المحتوى األساسي  -
 للمقرر

95.% 

مدى التزام القائمین �التدر�س �محتوى  -
 المقرر

 >60 60 – 84 √  <85 

  85>  √ 84 – 60  60<   مدى تغط�ة االمتحان لموضوعات المقرر -
 والتعلم در�سأسالیب الت -

 التعلیم الغیر مباشر  التعلیم االلكتروني  التعلیم التعاوني ةالمحاضرة المطور √

العصف 
الذھنى 

 التعلم التجریبي√ التعلم الذاتي √ المناقشات والحوار √

×



جــــامعة 
 كفرالشیخ

كلیة  
الزراعــــــــ

 ة 

Kafrelsheikh University
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

 عملى √ تحر�رى  √ طر�قة تقو�م الطالب -
  أعمال السنة √ شفوى  √

 اإلمكان�ات المتاحة للتدر�س: -3
  غیر متوفرة متوافرة بدرجة محدودة        √ رةمتوف  المـراجـع العلمیـة -
 غیر متوفرة متوافرة بدرجة محدودة         متوفرة   √ الـوسائل المعینــة  -

 

 غیر متوفرة متوافرة بدرجة محدودة        √ متوفرة  المستلزمات والخامات -
 

 الیوجد     قیود إدار�ة وتنظ�م�ة -4
نتیجة تقو�م الطالب للمقرر  -5
)%: ( 

100% 

 تفعیل التدر�س العملي .1 مقترحات تحسین المقرر -6

 تكلیف الطالب ب�حث مرت�ط �المقرر .2

تحدیث استراتیج�ات التعل�م والتعلم من خالل تحو�ل المقرر الى شرائح  .3
 .المكت�ات في حدیثة وكاف�ة جعاتوفر مر �اور�و�نت وعروض تقد�م�ة.

نظمة فى بدا�ة كل فصل دراسي لمناقشة مشكالت الفصل الدراسي عقد لقاءات م .4
 .السابق وطرح الحلول

 نمالحظات المراجعین الخارجیی -7
 ( إن وجدت )

بناء على تقریرأ.د.  عضو فریق المراجعة الخارجیة من قبل الھیئة القومیة لضمان جودة 
التعلیم واالعتماد

 .الیوجد-1
 ما تم تنفیذه من مقترحات -8

 2018-2017التطو�ر في العام 
 تفعیل التدر�س العملي .1

 تكلیف الطالب ب�حث مرت�ط �المقرر .2

تحدیث استراتیج�ات التعل�م والتعلم من خالل تحو�ل المقرر الى شرائح  .3
 �اور�و�نت وعروض تقد�م�ة.

ما لم یتم تنفیذه من مقترحات  -9
 ) (ما هي واألس�اب

 الیوجد -

 2019/2020م القادم:للمقرر للعا رخطة التطو� -10
 المسئول عن التنفیذ توقیت التطو�ر توصیف التطو�ر مجـاالت التطـو�ر

تنوع أسالیب وطرق وانشطة ووسائل   المحتوى العلمى
 التدر�س.

 استاذ المقرر 2019-2020

تفعیل دور الطالب فى العمل�ة التعلم�ة  طرق التدر�س والتعلم
توضح�ة واالستعانة �المز�د من الفدیوهات ال

 والصور والعروض التقد�م�ة (المحاكاة)

 استاذ المقرر 2019-2020

 رئ�س مجلس القسم     منسق المقرر :       
 أ.د/ محمد سعد مغازي       محمود عبد الحمید الهیتيأ.د/ 



جــــامعة 
 كفرالشیخ

كلیة  
الزراعــــــــ

 ة 

Kafrelsheikh University
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

تقـــریر مقـــــرر دراســــي 
 2018/2019للعام الجامعى 

معلومــات أساسیــة :  –أ 

 11116 رى و تسمید المحاصیل الحقل�ة اسم المقرر ورمزه الكودي -1
 ن�اتيإنتاج  التخصص -2
 الثالث   / الخر�فى اخت�ارى  المستوى  -3
ي ) عمل  1)  نظري   +  (    2(    الساعات المعتمدة-4
 مجلس القسم العلمى النظام المت�ع الخت�ار لجنة االمتحانات -5
 متوافر      غیر متوافر  نظام المراجعة الخارج�ة لالمتحان -6
 3 عدد القائمین �التدر�س -7

 معلومات متخصصة -ب
اإلحصـائیـات :  -1
 25 عدد الطالب الملتحقین �المقرر  -

 25 دد الطالب الذین أدوا االمتحانع -

 نتیجــة االمتحـان -
 % عدد 

 ناجح

%  عدد

 - - 100 25 راسب
النس�ة المئو�ة % للناجحین ط�قًا  -

 للتقدیرات الحاصلین علیها
 مقبول - جید 4 جیدجدا 16 ممتاز 80

 تـدر�س المقـرر -2

 2018/2019 ص �المقرر الدراسيالخا كما �التوصیف الموضوعات التي تم تدر�سها -

% ما تم تدر�سه من المحتوى األساسي  -
 للمقرر

95.% 

مدى التزام القائمین �التدر�س �محتوى  -
 المقرر

 >60 60 – 84 √  <85 

  85>  √ 84 – 60  60<   مدى تغط�ة االمتحان لموضوعات المقرر -
 والتعلم در�سأسالیب الت -

 التعلیم الغیر مباشر  التعلیم االلكتروني  التعلیم التعاوني المحاضرة المطورة √

العصف  √
الذھنى 

 التعلم التجریبي √ التعلم الذاتي √ المناقشات والحوار √

×



 
جــــامعة 
 كفرالشیخ

كلیة  
الزراعــــــــ

 ة 
  

 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

 
 عملى √ تحر�رى  √ طر�قة تقو�م الطالب -

  أعمال السنة √ شفوى  √
 اإلمكان�ات المتاحة للتدر�س: -3
  غیر متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة         √ متوفرة  المـراجـع العلمیـة -
 غیر متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة    √ الـوسائل المعینــة  -

 

 غیر متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة         √ متوفرة  المستلزمات والخامات -
 

 الیوجد     قیود إدار�ة وتنظ�م�ة -4
�م الطالب للمقرر نتیجة تقو -5
)%: ( 

<90% 

 تحدیث المراجع .1 مقترحات تحسین المقرر -6
 التقو�م البنائى المستمر للمقرر من خالل عقد اخت�ار قصیر فى نها�ة كل شهر .2

 نمالحظات المراجعین الخارجیی -7
 ( إن وجدت )

جودة  بناء على تقریرأ.د.  عضو فریق المراجعة الخارجیة من قبل الھیئة القومیة لضمان
  التعلیم واالعتماد

 تحدیث المراجع-1
ما تم تنفیذه من مقترحات  -8

 2018-2017التطو�ر في العام 
 تفعیل التدر�س العملى .1
 .توفیر مجموعة ثر�ة من المراجع االلكترون�ة للمقرر .2

ما لم یتم تنفیذه من مقترحات  -9
 ) (ما هي واألس�اب

 ال یوجد

 2019/2020قادم:للمقرر للعام ال رخطة التطو� -10
 المسئول عن التنفیذ توقیت التطو�ر توصیف التطو�ر مجـاالت التطـو�ر

 تطو�ر محتوى المقرر
 

اضافة محاضرة عن ك�ف�ة عمل الكومبوست فى 
 الحقل

 استاذ المقرر بدا�ة الترم

 تطو�ر طرق تدر�س المقرر
 

تكلیف الطالب ب�حث او مواض�ع متعلقة 
 �المقرر ومناقشتها

 استاذ المقرر لفصل الدراسىأثناء ا

 رئ�س مجلس القسم                                    : منسق المقرر    
 أ.د/ محمد سعد مغازي                                                          ص�حى غر�بأ.د/ 



 جــــامعة كفرالشيخ
 كلية الزراعــــــــــــة  

 وحـــدة ضمان الجودة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

 تقـــرير مقـــــرر دراســــي 
 2018/2019للعام الجامعى 

معلومــات أساسیــة :  –أ 

 11105فسیولوج�ا المحاصیل  اسم المقرر ورمزه الكودي -1
 ن�اتيإنتاج  التخصص -2
 الثالث / فصل شتوي  المستوى  -3
) عملي   2)  نظري   +  (    2(    الساعات المعتمدة-4
 مجلس القسم العلمى �ع الخت�ار لجنة االمتحاناتالنظام المت -5
 متوافر      غیر متوافر  نظام المراجعة الخارج�ة لالمتحان -6
 3 عدد القائمین �التدر�س -7

 معلومات متخصصة -ب
اإلحصـائیـات :  -1
 84 عدد الطالب الملتحقین �المقرر  -

 83 وا االمتحانعدد الطالب الذین أد -

 نتیجــة االمتحـان -
 % عدد 

 ناجح

%  عدد

 3.6 3 96.4 80 راسب

النس�ة المئو�ة % للناجحین ط�قًا  -
 للتقدیرات الحاصلین علیها

 مقبول 11.3 جید 12.5 جیدجدا 53.8 ممتاز 23

 تـدر�س المقـرر -2

 2018/2019 رر الدراسيالخاص �المق كما �التوصیف الموضوعات التي تم تدر�سها -

% ما تم تدر�سه من المحتوى األساسي  -
 للمقرر

82.% 

مدى التزام القائمین �التدر�س �محتوى  -
 المقرر

 >60 60 – 84 √  <85 

  85>  √ 84 – 60  60<   مدى تغط�ة االمتحان لموضوعات المقرر -
 والتعلم در�سأسالیب الت -

 التعلیم الغیر مباشر  التعلیم االلكتروني  التعاوني التعلیم المحاضرة المطورة √

العصف 
الذھنى 

 التعلم التجریبي√ التعلم الذاتي √ المناقشات والحوار √

×



 جــــامعة كفرالشيخ
 كلية الزراعــــــــــــة  

 وحـــدة ضمان الجودة

Kafrelsheikh University 
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

 عملى √ تحر�رى  √ طر�قة تقو�م الطالب -
  أعمال السنة √ شفوى  √

 اإلمكان�ات المتاحة للتدر�س: -3
  غیر متوفرة رة بدرجة محدودة       متواف √ متوفرة  المـراجـع العلمیـة -
 غیر متوفرة متوافرة بدرجة محدودة         متوفرة   √ الـوسائل المعینــة  -

 

 غیر متوفرة متوافرة بدرجة محدودة        √ متوفرة  المستلزمات والخامات -
 

 الیوجد     قیود إدار�ة وتنظ�م�ة -4
نتیجة تقو�م الطالب للمقرر  -5
)%: ( 

95% 

 .ز�ارات علم�ةال المز�د من عمل .1 مقترحات تحسین المقرر -6
 .المكت�ات في حدیثة وكاف�ة جعاتوفر مر  .2
عقد لقاءات منظمة فى بدا�ة كل فصل دراسي لمناقشة مشكالت الفصل الدراسي  .3

 .السابق وطرح الحلول

 نمالحظات المراجعین الخارجیی -7
 وجدت )( إن 

بناء على تقریرأ.د.  عضو فریق المراجعة الخارجیة من قبل الھیئة القومیة لضمان جودة 
 التعلیم واالعتماد

 تحدیث المراجع-1
ما تم تنفیذه من مقترحات  -8

 2018-2017التطو�ر في العام 
 Case studyعمل حالة دراسة  .1

توفیر االمكان�ات لتدر�س المقرر  .2

من مقترحات ما لم یتم تنفیذه  -9
 ) (ما هي واألس�اب

 عمل ز�ارات علم�ة -
 توفیر المراجع االلكترون�ة  -

 2019/2020للمقرر للعام القادم: رخطة التطو� -10
 المسئول عن التنفیذ توقیت التطو�ر توصیف التطو�ر مجـاالت التطـو�ر

تنوع أسالیب وطرق وانشطة ووسائل   المحتوى العلمى
 التدر�س.

 ذ المقرراستا 2019-2020

تفعیل دور الطالب فى العمل�ة التعلم�ة  طرق التدر�س والتعلم
واالستعانة �المز�د من الفدیوهات التوضح�ة 

 والصور والعروض التقد�م�ة (المحاكاة)

 استاذ المقرر 2019-2020

 رئ�س مجلس القسم     منسق المقرر :    

 أ.د/ محمد سعد مغازي        حمدأ�من عبد الدا�م أأ.د/ 



جــــامعة 
 كفرالشیخ

كلیة  
الزراعــــــــ

 ة 

Kafrelsheikh University
Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

تقـــریر مقـــــرر دراســــي 
 2018/2019للعام الجامعى 

معلومــات أساسیــة :  –أ 

 11122المحاصیل    -مشروع تخرج  اسم المقرر ورمزه الكودي -1
 ن�اتيإنتاج  التخصص -2
 الرابع المستوى  -3

)   وحدات 3(   = مزرعة)    9(    الساعات المعتمدة-4
 مجلس القسم العلمى �ار لجنة االمتحاناتالنظام المت�ع الخت -5
 متوافر      غیر متوافر  نظام المراجعة الخارج�ة لالمتحان -6
 3 عدد القائمین �التدر�س -7

 معلومات متخصصة -ب
اإلحصـائیـات :  -1
 20 عدد الطالب الملتحقین �المقرر  -

 20 تحانعدد الطالب الذین أدوا االم -

 نتیجــة االمتحـان -
 % عدد 

 ناجح

%  عدد

 0 0 100 20 راسب

النس�ة المئو�ة % للناجحین ط�قًا  -
 للتقدیرات الحاصلین علیها

 مقبول 0 جید 0 جیدجدا 0 ممتاز 100

 تـدر�س المقـرر -2

 2018/2019 الخاص �المقرر الدراسي كما �التوصیف الموضوعات التي تم تدر�سها -

% ما تم تدر�سه من المحتوى األساسي  -
 للمقرر

100.% 

مدى التزام القائمین �التدر�س �محتوى  -
 المقرر

 >60 60 – 84 √  <85 

  85>  √ 84 – 60  60<   مدى تغط�ة االمتحان لموضوعات المقرر -
 والتعلم در�سأسالیب الت -

 التعلیم الغیر مباشر √ لیم االلكترونيالتع √ التعلیم التعاوني √ المحاضرة المطورة √

العصف  √
الذھنى 

 التعلم التجریبي √ التعلم الذاتي √ المناقشات والحوار √

×



 
جــــامعة 
 كفرالشیخ

كلیة  
الزراعــــــــ

 ة 
  

 

Kafrelsheikh University 

Faculty of Agriculture 
Quality Assurance Unit (QAU) 

 
 عملى √ تحر�رى  √ طر�قة تقو�م الطالب -

  أعمال السنة √ شفوى  √
 اإلمكان�ات المتاحة للتدر�س: -3
  غیر متوفرة  دة        متوافرة بدرجة محدو  √ متوفرة  المـراجـع العلمیـة -
 غیر متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة          متوفرة    √ الـوسائل المعینــة  -

 

 غیر متوفرة  متوافرة بدرجة محدودة         √ متوفرة  المستلزمات والخامات -
 

 الیوجد     قیود إدار�ة وتنظ�م�ة -4
نتیجة تقو�م الطالب للمقرر  -5
)%: ( 

 

 تحدیث �عض الموضوعات العمل�ة في المقرر  .1 مقترحات تحسین المقرر -6
 توفیر المراجع االلكترون�ة .2
 توفیر �عض اإلمكان�ات المعمل�ة .3

 توفیر جزء من المزرعة ال�حث�ة مخصص ومجهز .4

 نمالحظات المراجعین الخارجیی -7
 ( إن وجدت )

الھیئة القومیة لضمان جودة  بناء على تقریرأ.د.  عضو فریق المراجعة الخارجیة من قبل
  التعلیم واالعتماد

 تحدیث المراجع-1
ما تم تنفیذه من مقترحات  -8

 2018-2017التطو�ر في العام 
 تحدیث �عض الموضوعات العمل�ة في المقرر  .1
 توفیر المراجع االلكترون�ة .2

ما لم یتم تنفیذه من مقترحات  -9
 ) (ما هي واألس�اب

 عمل�ةتوفیر �عض اإلمكان�ات الم -

 توفیر جزء من المزرعة ال�حث�ة مخصص ومجهز -
 2019/2020للمقرر للعام القادم: رخطة التطو� -10

 المسئول عن التنفیذ توقیت التطو�ر توصیف التطو�ر مجـاالت التطـو�ر

تنوع أسالیب وطرق وانشطة ووسائل   المحتوى العلمى
 .التدر�س

 استاذ المقرر 2019-2020

تفعیل دور الطالب فى العمل�ة التعلم�ة  لموالتع طرق التدر�س
 واالستعانة �المز�د من الفدیوهات التوضح�ة 

 (المحاكاة)والصور والعروض التقد�م�ة 

 استاذ المقرر 2019-2020

 رئ�س مجلس القسم                   : منسق المقرر     
 أ.د/ محمد سعد مغازي                                                           محمد سعد مغازي أ.د/ 
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