وزارة التعميم العالي
المعيد العالي لمفنون التطبيقية

نموذج رقم (;)6

تقرير مقرر دراسى عن عام <716=/716

جامعو  /أكاديمية  :وزارة التعميم العالي

كمية  /معيد  :المعيد العالي لمفنون التطبيقية – التجمع الخامس

القسم العممي  :قسم الزخرفة
أ -معمومات أساسية
 -6إسم المقرر ورمزه الكودى

تصميم المعمقات والموحات الجدارية

 -7التخصص

الزخرفة

 -8الفرقة  /المستوى

األولى /ممتدة
 9ساعات ( (

 -9عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة
 -:النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

-

) نظرى

متوافر

; -نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

()6617

(

+

) عممى )

9

غير متوافر

ال يوجد
واحد فقط الغير

< -عدد القائمين بالتدريس

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

>61

 -عدد الطالب الذين أدوا

=61

بالمقرر

اإلمتحان

 -نتيجة اإلمتحان

%

عدد

<61

<>>.1

عدد

ناجح

%

6

1.>7

راسب

 -النسبة المئوية %

لمناجحين طبقــاً لمتقديرات
الحاصمين عمييا

98

عدد

>9

عدد

= %91.6ممتاز >< %9:.جيد
جدا

67

عدد

 %67.=9جيد

8

عدد

 %7.=1مقبول

 -7تدريس المقرر :
 الموضوعات التى تمتدريسيا

انتعزيف تانًقزر ًيتطهثاتو ًاىذافو ًيياراتو
أساسياخ تصًيى انهٌحاخ انجذاريح ين خالل عزض نٌحاخ جذاريح ينفذج في .سيتيح العًال فنانين يعاصزين
ًضع أفكار تصًيًيح نهًشزًع انًقتزح نعًم تصٌيز جذاري نتنفيذه
تقييى نًا تى تنفيذ ين أعًال دراسيح
اختيار انتقنياخ انًناسثح نهتصًيى انًقتزح تنفيذج
تهٌين انتصًيى ًتنفيذه
تقييى يثذئي نهفصم انذراسي االًل
عزض أعًال ًنٌحاخ نهفنانين
ًضع أفكار تنفيذ انهٌحاخ انجذاريح ين خالل عزض نٌحاخ جذاريح يساحح سيتيح 01*011
تنفيذ نهًشزًع انًقتزح نعًم تصٌيز جذاري نتنفيذه تخاياخ انتٌال -انخشة ًخاياخ يختهفح
تقييى نًا تى تنفيذ ين أعًال دراسيح
ًضع أفكار تنفيذ انهٌحاخ انجذاريح
اختيار اننقنياخ انًناسثح نهتصًيى انًقتزح تنفيذج
تنفيذ انتصًيى تاستخذاو انتقنيح انًناسثح
انتقييى اننيائي ( نجنح ثالثيح)

  %لما تم تدريسو منالمحتوى األساسى لممقرر

%611

 -مدى إلتزام القائمين

< ;1

بالتدريس

> =:

=9 – ;1

بمحتوى المقرر
 -مدى تغطية اإلمتحان

< ;1

لموضوعات

> =:

=9 – ;1

المقرر

 -أساليب التعميم والتعمم












يحاضزاخ
يناقشاخ ًعزًض تعهيًيح
تًارين تطثيقيح
حم يشكالخ
يشاريع تطثيقيح
إجزاء تحٌث
تجارب يعًهيح
سياراخ ييذانيح
انتعهى انتعاًني
انتعهى اإلنكتزًني



انعصف انذىني
تًارين تطثيقيح



 -طريقة تقويم الطــالب

إمتحان نظري
تقييم مشروعات تصميمية
تكاليف ووجبات منسلية
مناقشات وتقييم أداء صفي

☒
☒
☒
☐
☒
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☒

اختبار شفوي
اختبار عملي
المالحظة
المقابالت
التقويم الشخصي للطالب
ملف اإلنجاز

☐
☐
☐
☒
☒
☐

 -8اإلمكانيات 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

 -9قيود إدارية وتنظيمية

-

 -ال يوجد

 -:نتيجة تقويم الطالب
لممقرر (: )%

العدد

الحتوى
 :Aالمقرر ( أىداف ،محتويات،
اسمو تعميم)

 :Bا محاضر والييئة المعاونة
 :Cأساليب التقييم
 :Dالقاعات الدراسية والمعامل

; -مقترحات تحسين المقرر

البند
A

إسم البند

:8

،أسموب تعميم)

موافق

موافق

04.04

04.04

2.6

26.24

جدا

االستجابة

4..2

80.2 24.2. ...2 42.6. 00.42 35
8022 24.42 2.2 42.66 02.6. 35
606 64.00 20.0. 60.24 44.42 35

التعميق

المقرر(أىداف ،حاز عمي
محتويات

موافق

موافق

غير

جدا

غير

عدم

مقترحات التحسين:


نسبة رضا

يساعد الطالب عمي التفكير الفعال( العصف

(;=)%=1.
مما يتتطمب

الذىني – مناقشة وعروض من قبل الطالب ).


لتحسين
بالمقرر

طرح أساليب التعميم والتعمم جديدة باسموب

توفير مصادر تعممية ومراجع حديثة لمحتوي
المقرر.



تناسب محتوي المقرر مع المدة الزمنية



انتقاءأساليب تعميم وتعمم تعمل عمي إثارة

المخصصة لو

المنافسة بين الطالب
B

المحاضر

حاز عمي

المعاونة

()%=1.67

واليئية



زيادة عدد أعضاء اليئية المعاونة(عدد)7



تقسيم الطالب عمي مجموعتين حتي يتم



تزويد اليئية المعاونة بالمعمومات والخبرات

لمتابعة الطالب .

نسبة رضا
مما يتطمب

تحسين في
المقرر.

االستفادة الكاممة لدي كل طالب.

المتعمقة بالمقرر( ورش عمل ومتابعة ).



تخصيص واعالم الطالب بالساعات المكتبية



اتاحة فرص متساوية بين الطالب لطرح االسئمة

المتاحة لمعاونة الطالب

والرد عمي استفسارتيم
C

أساليب التقييم

D

القاعات

حاز عمي



االعالن عن مواعيد إجراء االختبارات قبميا



تمايز أساليب التقييم المستخدمة في المقرر



التركيز عمي الجوانب الفكرية والعممية الخاصة

بوقت كافي .

نسبة رضا
()%=1.:

الفروق الفردية بين الطالب ( ابحاث )

مما يتطمب

تحسين

بالمقرر

الدراسية

والمعامل

حاز عمي

نسبة رضا

مما يتطمب

 -تزويد القاعة أ بـ  7:كرسي  ،تزويد قاعة ب بـ 6:

(> - )%:=.9توفير جياز كمبيوتر داخل كل من قاعة أ  ،قاعة ب

بالمقرر

الخارجيين

 -إعادة تييئة القاعة من حيث المساحة والتيوية

واإلضاءة ( قاعة أ – ب) .

تحسين
< -مالحظات المراجعين

بأىداف المقرر

كرسي .

مراجعة التوصيف والمصفوفة الخاصة بالمقرر

(إن وجدت)
= -ما تم تنفيذه من

مقترحات التطـوير فى العام

مراجعة التوصيف والمصفوفة الخاصة بالمقرر

السابق

> -ما لم يتم تنفيذه من
مقترحات

تيوية قاعة الزجاج بسبب ضيق الوقت المتاح

ايجاد اماكن مناسبة لمطالب بسبب االقبال المتزايد العدد عمى دخول القسم

(وما ىى

األسباب)
 -61خطة التطوير لممقرر لمعام القادم :
مجاالت التطوير
 Aالمقرر(أىداف،

توصيف التطوير


محتويات ،أسموب تعميم)

طرح أساليب التعميم والتعمم جديدة باسموب

يساعد الطالب عمي التفكير الفعال( العصف

الذىني – مناقشة وعروض من قبل
الطالب).


توفير مصادر تعممية ومراجع حديثة



تناسب محتوي المقرر مع المدة الزمنية

لمحتوي المقرر.

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

الفصل الدراسي االول

القائم بالتدريس

=716>/716

المعاونة

من العام الجامعي

بالتعاون مع الييئة

المخصصة لو


انتقاءأساليب تعميم وتعمم تعمل عمي إثارة



زيادة عدد أعضاء اليئية المعاونة(عدد)7

الفصل الدراسي االول



تقسيم الطالب عمي مجموعتين حتي يتم

=716>/716



تزويد اليئية المعاونة بالمعمومات والخبرات



تخصيص واعالم الطالب بالساعات المكتبية

المنافسة بين الطالب
 Bالمحاضر واليئية

لمتابعة الطالب .

المعاونة

االستفادة الكاممة لدي كل طالب.

من العام الجامعي

القائم بالتدريس

المتعمقة بالمقرر( ورش عمل ومتابعة ).
المتاحة لمعاونة الطالب



اتاحة فرص متساوية بين الطالب لطرح



االعالن عن مواعيد إجراء االختبارات قبميا

االسئمة والرد عمي استفسارتيم
C

بوقت كافي .

اساليب التقييم


تمايز أساليب التقييم المستخدمة في المقرر



التركيز عمي الجوانب الفكرية والعممية

الفروق الفردية بين الطالب ( ابحاث )

الفصل الدراسي االول

استاذ المقرر

لمعام الجامعي

<716=/716

الخاصة بأىداف المقرر

 :Dالقاعات الدراسية
والمعامل

 -إعادة تييئة القاعة من حيث المساحة والتيوية

واإلضاءة ( قاعة أ – ب) .

 -توفير جياز كمبيوتر داخل كل من قاعة أ  ،قاعة

ب

الفصل الدراسي االول
من العام الجامعي

=716>/716

 -تزويد القاعة أ بـ  7:كرسي  ،تزويد قاعة ب بـ

 6:كرسي .

إسم منسق المادة  :م.د  /كريم عبد المطمب القريطي
القائم بأعمال رئيس القسم  :د :سامية فوزي

اغسطس 642.

التوقيع :

التوقيع :

ادارة المعيد

