7102/7102
تقرير مقرر دراسى

جامعو  /أكاديمية  :وزارة التعميم العالي

كمية  /معيد  :المعيد العالي لمفنون التطبيقية – التجمع الخامس

القسم العممي  :قســــــم الزخـــــــــــــــرفة
أ -معمومات أساسية

ترميم جداريات ()9119

 -1إسم المقرر ورمزه الكودى
 -9التخصص

الزخرفة

 -3الفرقة  /المستوى

الثانية  /مستمرة

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

9

(=4

 -5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

(+

) نظرى

متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

9

) عممى

غير متوافر

يوجد مراجعو لمورقة االمتحانية من خالل إستمارة إستفتاء اختبار وتقرير

من خالل لجنة القسم العممي
واحد فقط الغير

 -7عدد القائمين بالتدريس

ب -معمومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الممتحقين بالمقرر

63

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

63

 نتيجة اإلمتحان -النسبة المئوية  %لمناجحين طبقــاً

لمتقديرات الحاصمين عمييا

 -9تدريس المقرر :

عدد

%

61

9668

7

عدد

 %1161ممتاز

ناجح
19

عدد

 %31615جيد

جدا

عدد

%

9

3617

15

عدد

 %9368جيد

راسب
91

عدد

 %3167مقبول

 -الموضوعات التى تم تدريسيا

التعرف بالمقرر واهدافه ومتطلباته
التقنيات المستخدمة في اللوحات الجدارية (االثر) تاريخيا
التقنيات المستخدمة في اللوحات الجدارية (االثر) تاريخيا
معرفة اسباب انواع التلف التي تصاب بها هذة الجدرايات
معرفة اسباب انواع التلف التي تصاب بها هذة الجد اريات

معرفة اسباب انواع التلف التي تصاب بها هذة الجدرايات

طرق عالج هذة التلفيات التي تصاب بها الجداريات
طرق عالج هذة التلفيات التي تصاب بها الجداريات
طرق عالج هذة التلفيات التي تصاب بها الجداريات
اعداد نماذج مستنسخة واحداث بها تلفيات ثم يقوم الطالب
بعالج هذة التلفيات
اعداد نماذج مستنسخة واحداث بها تلفيات ثم يقوم الطالب
بعالج هذة التلفيات
اعداد نماذج مستنسخة واحداث بها تلفيات ثم يقوم الطالب
بعالج هذة التلفيات
  %لما تم تدريسو من المحتوىاألساسى لممقرر

 مدى إلتزام القائمين بالتدريسبمحتوى المقرر
 -مدى تغطية اإلمتحان

لموضوعات

%91
< 61

84 – 61

< 61

84 – 61

> 85
> 85

المقرر
 -أساليب التعميم والتعمم

 -طريقة تقويم الطــالب

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 تصميمية

☐

تكاليف ووجبات منزلية
مناقشات وتقييم أداء صفي

☑
☑

 -3اإلمكانيات المتاحة لمتدريس :
 -المراجــع العمميـة

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -الوســائل المعينة

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -المستمزمات والخامات

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

عدد المعدين قميمة بالنسبة الى عدد الطالب 6

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

-

(: )%

العدد

موافق

موافق

غير

موافق

موافق

 Aالمقرر ( أىداف ،محتويات،

63

48.73

05.05

55.03

6.55

5

 Bالمحاضر والييئة المعاونة

63

05.33

45.33

0.05

5

0.05

 Cأساليب التقييم

63

05.44

45.88

0.05

5

5

 Dالقاعات الدراسية والمعامل

63

55.88

50

85.85

8.70

5

المحتوى

اسموب تعميم)

 -6مقترحات تحسين المقرر

جدا

غير
جدا

عدم

االستجابة

البند

إسم البند

التعميق

مقترحات التحسين:

A

المقرر(أىداف،

حاز عمي نسبة

 استخدام أساليب تعليم و تعلم

محتويات ،أسموب

رضا()%81675

المحاضر واليئية

حاز عمي نسبة رضا

تعميم)

جديدة( عصف ذهني-حل
مشكالت)

 إتاحة تمارين و تطبيقات متنوعة
على موضوعات المقرر.

توفير مصادر تعليمية و تطبيقية

حديثة لمحتوى المقرر(فيديوهات
تعليمية ).
B

المعاونة



()%81676

زيادة عدد أعضاء اليئية
المعاونة( عدد اثنين)

لمتابعة الطالب 6


تقسيم الطالب عمي

مجموعتين حتي يتم

االستفادة الكاممة لدي كل

طالب6


تزويد اليئية المعاونة

بالمعمومات والخبرات

المتعمقة بالمقرر من خالل

ورش عمل
C

أساليب التقييم

حاز عمي نسبة رضا

D

القاعات الدراسية

حاز عمي نسبة رضا

والمعامل

متدنية

)%81644

ال يتطمب
 -تزويد القاعات و

()%85619مما

يتطمب تحسين جزئي 6
 -7مالحظات المراجعين

اعادة تييئتيا لتكون
مالئمة لمدراسة بما

يناسب مع طبيعة

المادة و عدد الطالب

اليوجد

الخارجيين

(إن وجدت)
 -8ما تم تنفيذه من مقترحات

•

التطـوير فى العام السابق

إتاحة تمارين و تطبيقات متنوعة عمى موضوعات المقرر6

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات

اليوجد

(وما ىى األسباب)

 -11خطة التطوير لممقرر لمعام القادم :
توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

مجاالت التطوير
Aالمقرر (اىداف و

 -تغيير استراجيات التعميم والتعمم بحيت

الفصل الدراسي الثاني

استاذ المقرر

تعميم)

وطريقة حل المشكالت والتدريب العممي

9119/9118

محتويات و اسموب

Bالمحاضر و الييئة
المعاونة

Cاساليب التقييم

Dالقاعات الدراسية
و المعامل

توصيف التطوير
يعتمد عمي اسموب المناقشة والحوار-

 تزويدىم بالمادة العممية لممقرر عنطريق االطالع عمى االساليب

الحديثة لمتدريس

 ايجاد اساليب تقييم جديدة مثل عملممف انجاز

 -اعادة النظر و اعادة تييئة القاعات

ودىانيا لتكون مالئمة لمدراسة بما يناسب

طبيعة المادة و عدد الطالب من حيث

المساحة و عناصر التاسيس من كراسي و

مناضد (6قاعات _915قاعة )914

 -تطوير القاعات ( ( )914-915تزويد

باساليب اضاءة كافية وصيانة اجيزة الداتا

لمعام الجامعي

الفصل الدراسي الثاني
لمعام الجامعي

استاذ المقرر

9119/9118
الفصل الدراسي الثاني
لمعام الجامعي

استاذ المقرر

9119/9118
الفصل الدراسي الثاني
لمعام الجامعي

9119/9118

ادارة المعيد

شو)

 -مد ساعات عمل المكتبة لتالئم اوقات

تواجد الطالب بالمعيد لتيسير االستفادة

القصوى منيا ومن محتوياتيا 6

إسم منسق المادة  :أ6م6د  /سامية فوزي عمي

التاريخ :

أغسطس 9117

التوقيع :

