وسارج التعليم العالي
المعهذ العالي للفىىن التطثيقيح  -التجمع الخامس

قسم  :الزخرفة
نموذج رقم (;)6

تقرير مقرر دراسى عن العام <716=/716
جامعة  /أكاديمية :و ازرة التعميم العالي
كمية  /معهد :المعهد العالي لمفنون التطبيقية -التجمع الخامس
قسم :الزخرف ــة
أ -معمومات أساسية
 -6إسم المقرر ورمزه الكودى

تاريخ الموحات الجدارية (<)776

 -7التخصص

الزخرفة

 -8الفرقة  /المستوى

الثانية  /تيرم اول

 -9عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

7ساعات ( ( )6نظرى

 -:النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

 )6( --تدريب عممي )

متوافر

; -نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

ينطبق

< -عدد القائمين بالتدريس

6

غير متوافر

ب -معمومات متخصصة
 -6اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الممتحقين بالمقرر

;8

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

;8

 -نتيجة اإلمتحان

عدد
;8

%
611

ناجح

عدد

%

-

-

راسب

 النسبة المئوية  %لمناجحينطبقــاً لمتقديرات الحاصمين عمييا
<6

عدد

; %7ممتاز

86

76

عدد

 %9>.71جيد

جدا

عدد

8

 %88.88جيد

عدد

;< %9.مقبول

 -7تدريس المقرر :
 -الموضوعات التى

التعزف تالمقزر واهذافه ومتطلثاته

تم تدريسيا

شزح اللىداخ التاريخيح مه ديث الثىاء التصميمي للىداخ ومذي ارتثاطه تالعمارج
شزح اللىداخ التاريخيح مه ديث الثىاء التصميمي للىداخ ومذي ارتثاطه تالعمارج ــ تىضيخ
أسالية التصىيز للىداخ الجذاريح في العصز الذجزي
تىضيخ أسالية التصىيز للىداخ الجذاريح في العصز الذجزي
تىضيخ أسالية التصىيز للىداخ الجذاريح مه العصز الذجزي دتي العصز الذذيث
تىضيخ أسالية التصىيز للىداخ الجذاريح مه العصز الذجزي دتي العصز الذذيث
تىضيخ أسالية التصىيز للىداخ الجذاريح مه العصز الذجزي دتي العصز الذذيث
امتذان مىتصف الفصل الذراسي االول تذزيز
وصف العالقاخ المتثادلح تيه اللىداخ الجذاريح والعمارج مه ديث الىاديح الىظيفيح والجماليح
وصف العالقاخ المتثادلح تيه اللىداخ الجذاريح والعمارج مه ديث الىاديح الىظيفيح والجماليح
وصف العالقاخ المتثادلح تيه اللىداخ الجذاريح والعمارج مه ديث الىاديح الىظيفيح والجماليح
شزح التقىياخ المستخذمح للىداخ الجذاريح خالل العصىر المختلفح وأسثاب إختيار هذج التقىياخ
شزح التقىياخ المستخذمح للىداخ الجذاريح خالل العصىر المختلفح وأسثاب إختيار هذج التقىياخ
شزح التقىياخ المستخذمح للىداخ الجذاريح خالل العصىر المختلفح وأسثاب إختيار هذج التقىياخ
امتذان وهايح الفصل الذراسي االول

  %ما تم تدريسو منالمحتوى األساسى

%611

لممقرر

 مدى إلتزامالقائمين بالتدريس

<;1

=9-;1

>=:



بمحتوى المقرر
 -مدى تغطية

اإلمتحان لموضوعات
المقرر

<;1

=9-;1



>=:

 أساليب التعميموالتعمم

 طريقة تقويمالطــالب

محاضرات

☑

مناقشات وعروض تعميمية

☑

تمارين تطبيقية

☐

حل مشكالت

☐

مشاريع تطبيقية

☐

إجراء بحوث

☐

تجارب معممية

☐

زيارات ميدانية

☑

التعمم التعاوني

☑

التعمم اإللكتروني

☐

العصف الذىني

☐

إمتحان نظري

☐

تقييم مشروعات ت ميمية

☐

تكاليف ووجبات منزلية

☑

مناقشات وتقييم أداء صفي

☑

إمتحان نظري

☑

 -8اإلمكانيات المتاحة لمتدريس :
 -المراجــع العمميـة



متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -الوســائل المعينة



متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -المستمزمات



متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

والخامات

 -9قيود إدارية

وتنظيمية و اسبابيا :



اليوجد.

 -:نتيجة تقويم

الطالب لممقرر ()%

الحتوى

65.49

59.:5

9.49

3.4

0

 Bالمحاضر والييئة المعاونة

86

50.04

54.66

4.34

3.37

9.:5

 Cأساليب التقييم

86

59.:3

50.97

6.:9

0.65

4.87

 Dالقاعات الدراسية والمعامل

86

4:.36

57.35

9.7

4.87

3.96

 Aالمقرر ( أىداف ،محتويات،
اسموب تعميم)

المقرر

موافق

موافق

موافق

:

; -مقترحات تحسين

العدد

موافق

البند

إسم البند

A

المقرر(أىداف،

حاز عمي نسبو

،أسموب تعميم)

()>;.87

المحاضر

حاز عمي نسبو

المعاونة

تحسين جزئي

محتويات

86

جدا

غير

غير

عدم

التعميق

جدا

االستجابة

مقترحات التحسين:

رضا عالية



العمل عمي وجود تناسب بين محتوي المقرر



إتاحة تمارين و تطبيقات متنوعة عمى موضوعات

والمدد الزمنية المحددة
المقرر.



توفير مصادر تعميمية و تطبيقية حديثة لمحتوى



ربط المادة العممية لممقرر بمجاالت الحياة.

المقرر(فيديوىات تعميمية

B

واليئية

رضا و يتطمب



منااقشة الطالب واعالميم بنتائج التقييمات وتوضيح اوجة

التقصير

()=8.=:
حاز عمي نسبو

C

أساليب التقييم

D

القاعات

حاز عمي نسبة

الدراسية

رضاجزئي(>)=:.9



رضا و يتطمب
تحسين جزئي

(=<)=>.

والمعامل

< -مالحظات
المراجعين الخارجيين
= -ما تم تنفيذه من

مقترحات التطـوير فى

العام السابق



ال يوجد



تطوير القاعات .



واضح


التنوع في طرق تقييم الطالب.



ربط االتكاليف والوجبات المنزلية وربطيا بيدف ومحتوي المقرر



اضافة عدد  6معيد بالمادة



اعادة النظر و اعادة تييئتيا لتكون مالئمة لمدراسة بما يناسب
طبيعة المادة و عدد الطالب من حيث المساحة و عناصر

يتطمب تحسين

تزويد القاعة بالكراسي و مناضد.

االعالن عن مواعيد إجراء االختبارات قبميا بوقت كاف وبشكل

التاسيس من كراسي و مناضد.


تزويد المكتبة بمراجع مختمفة



تطوير القاعات (تزويد باساليب تيوية مناسبة و اضاءة كافية)

> -ما لم يتم تنفيذه

 -تزويد القاعة بأجزة كمبيوتر وأنترنت.

من مقترحات

 -المكتبة حيث ال توجد استعارة لمكتب بالنسبة لمطالب

 -61خطة التطوير لممقرر لمعام القادم :
توصيف التطوير

مجاالت التطوير
A



العمل عمي وجود تناسب بين محتوي



إتاحة تمارين و تطبيقات متنوعة

المقرر والمدد الزمنية المحددة

المقرر (اىداف و
محتويات و

عمى موضوعات المقرر.

اسموب تعميم)


توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

الفصل الدراسي االول من

أستاذ المادة

العام الجامعي

=716>/716

توفير مصادر تعميمية و تطبيقية حديثة
لمحتوى المقرر(فيديوىات تعميمية

B

المحاضر و الييئة



ربط المادة العممية لممقرر بمجاالت الحياة.



منااقشة الطالب واعالميم بنتائج التقييمات

وتوضيح اوجة التقصير

المعاونة

C

اساليب التقييم



االعالن عن مواعيد إجراء االختبارات قبميا بوقت



التنوع في طرق تقييم الطالب.



ربط االتكاليف والوجبات المنزلية وربطيا بيدف



اضافة عدد  6معيد بالمادة



اعادة النظر و اعادة تييئة قاعة  719لتكون

كاف وبشكل واضح

الفصل الدراسي االول من
العام الجامعي

أستاذ المادة

=716>/716
الفصل الدراسي االول من
العام الجامعي

أستاذ المادة

=716>/716

ومحتوي المقرر

D

مالئمة لمدراسة بما يناسب طبيعة المادة و عدد

القاعات الدراسية

الطالب من حيث المساحة و عناصر التاسيس

و المعامل

من كراسي و مناضد.



الفصل الدراسي االول من
العام الجامعي

=716</716

تزويد المكتبة بمراجع مختمفة

تطوير القاعات (تزويد باساليب تيوية مناسبة و

اضاءة كافية)

اسم منسق المادة :أ .م.د  /رييام حممي شمبي

القائم بأعمال رئيس القسم  :د :سامية فوزي عمي

التوقيع :

التوقيع :

ادارة المعيد

