نموذج رقم ()15
تقرير عن برنامج دراسى
للعام األكاديمى 2018/ 2017
جامعة  /أكاديمية  ..... :وزارة التعليم العالى ..........
كلية  /معهد . :المعهد العالي للفنون التطبيقية  -التجمع الخامس
قسم  :الزخرفة
أ -معلومات أساسية
 -1إسم البرنامج :

الزخرفت

 -2التخصص :

الزخرفت

 -3عدد السنوات الدراسية :

أربع سنوات  +الفرقة اإلعدادية

 -4عدد الساعات المعتمدة  /عدد المقررات
:

 671ساعة  617 /مقرر
تقسم الى :
نظري (محاضرة)
%04

 -5أسس تشكيل لجان الممتحنين :

عملً (درس)
%04

عضو ىيئة التدريس مضافا عليو عضو اخر في المواد النظرية
واثنين من األساتذة األقرب الى مجال التخصص في المواد
المناقشة وفى مواد البكالوريوس.

 -6نظام الممتحنين الخارجيين :

غير متاح

متاح

ب -معلومات متخصصة
 -7اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالبرنامج :

21طالب

 -معدل النجاح فى البرنامج ( : ) %

عدد 17طالب بنسبة %85

 إتجاه اإللتحاق بالبرنامج (منسوبة إلى األعدادالملتحقة بالبرنامج خالل آخر  3سنوات :

(دور مايو) 2118

متزايد
الفرقة الرابعة
العدد
معدل النجاح
في البرنامج

متناقص

ثابت
18-17
17

17-16
43

16-15
16

% 85

%97

%87.5

عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  21طالب

 -نتائج اإلمتحان النهائى :

العام الجامعي
()18-17

 -توزيع تقديرات النجاح ( : ) %

عدد

عدد

عدد

عد

الطالب

الطالب

الطالب

الطالب

الناجحون

الراسبون

المتخلفون

العدد

17طالب

1طالب

2

النسبة

%85

%5

%11

المتغيبون
%1

التقديرات
ممتاز

جيد جدا

جيد

مقبول

العدد

3

9

4

1

النسبة

%18

%53

%24

%5

 -8المعايير األكاديميــة :
 المعايير األكاديميةالمرجعية :

يتبني المعهد العالى لمفنون التطبيقية – التجمع الخامس  -المعايير القومية األكاديمية القياسية

قطاع كميات الفنون التطبيقية جمهورية مصر العربية الهيئة القومية لضمان جودة التعميم

واالعتماد( – )NARSاغسطس – االصدار الثاني  ٩٠٠٢م  ,وقد تم إعتماد هذه المعايير
بمجمس المعهد .

 المعلومات والمفاىيم * إضافت إلى املعارف التي يتمتع بها خريج قطاع الفنون التطبيقيت يجب أنيكتسب خريج برهامج الزخرفت املعارف آلاتيت :
:
أاٌ .عذد أساسياث وهظزٍاث الخصميم الشخزفي للمعللاث واللىخاث الجذارٍت .
أً .2خعزف على مباديء أساسياث الخصميم الشخزفي للحىائط وألارطياث والىجهاث
املعمارٍت داخليا وخارجيا .
أً .3خعزف على أساسياث جصميم الخكسياث الشخزفيت الذاخليت والخارجيت .
أً .4خعزف علي أساسياث جصميم العالماث وهظم الارشاد والخىجيه .
أٌ .5عذد أساسياث جصميم الخيسيم اللىوي للبيئت .
أً .6ذكز أساسياث جصميم الزسىم املخدزكت والخدزٍك.
أٌ .7شزح ألاساليب الخارٍخيت وإلاوساهيت واسس الخصميم في صياغت الخصىٍز
اللصص ي .
أً .8صف اللطاعاث واملساكط ألافليت والزأسيت للعمارة.
أً .9خعزف على ألاساسياث العلميت املخعذدة وأخذث ما وصل اليه العلم لفىىن

الشخزفت ووسائل الخىفيذ والخطبيم بطزق مخخلفت.
أً .01خعزف على أساسياث الزسم املعماي والعىاصز والطزس املعمارٍت في مزاخل
جارٍخيت مخخلفت.
أً .00فسز هظزٍاث وأسس ألالىان املزجبطت بالخصميم والعالكت فيما بينها
بالخصميم.
أً .02خعزف على أسس املىظىر الهىذس ي .
أً.03خعزف على مىاصفاث حشغيل الطالءاث املخخلفت وخىاص وملاومت مىاد البىاء
أً .04خعزف على جارٍخ الشخزفت الجذارٍت وعلى ألاساليب املخخلفت للمىجيفاث
الشخزفيت.
أً .05خعزف علي مىاصفاث خاماث ألارطياث وألاسلف والحىائط وخىاص وملاومت
كل منها .
أً .06صىغ مذاخل علم الجمال والىلذ الفني .
أً .07خعزف على اكخصادًاث الخصميم وهظم إلادارة والدسىٍم والذراساث البيئيت .
أً .08خعزف على مباديء الخخطيط العمزاوي .
أً .09ىلل الخلىياث الحذًثت ملخخلف أساليب الخكسياث الشخزفيت في معالجت
املسطداث الجذارٍت املخخلفت.
أً .21خعزف على ألاسس البىائيت لألشكال الطبيعيت .
أً .20خعزف على هظزٍاث أسس الخصميم والليم الدشكيليت لللىن.
أً .22خعزف على أساسياث الترميم.
أٌ .23عزض طبيعت الخصائص الجماليت للمىاد املسخخذمت في الخجميل املعماري
وعالكتها بالبيئت.
المهارات الذىنية:

* إضافة الى المهارات الذىنية التي يتمتع بها خريج قطاع الفنون التطبيقية يجب أن
يكتسب خريج برنامج الزخرفة المهارات اآلتية:
ب .1يربط ادلهارات الفنية ادلختلفة للرسم وامهية العالقات ادلرسومة ببعضها.
ب .2حيلل العناصر ادلختلفة للتصميم واساسياتو .
ب .3يفرق بني اخلامات ادلختلفة ادلناسبة للتصميم ادلناسب .
ب .4خيطط لدراسات اجلدوي لألسواق ادلستهدفة الستيعاب سلرجات التصميم .
ب .5يكون التصور ادلسبق للشكل النهائي للعمل الفين ادلتكامل بناءا علي تراكمات اخلربة
السابقة .
ب .6يقارن بني أفضل احللول التصميمية ادلناسبة للموضوع سواء اكان للحوائط او

لألرضيات.
ب .7يربط نظريات ادلختلفة للتصميم الزخريف بالوجهات ادلعمارية واألرضيات.
ب .8يبتكر طرق مستحدثة حلل ادلشكالت التصميمية بأساليب سلتلفة .
ب .9خيتار ما أفضل الطرق ادلختلفة لرتميم اللوحات اجلدارية .
ب .11حيلل السياق القصصي يف صورة احداث تشكيلية متسلسلة مناسبة تبعاً ألحداث
القصة.
ب . 11يطبق االسلوب األنسب للعالمات اإلرشادية وصياغة الرموز ادلرئية.
ب .12دييز بني أساليب التعبري الفين ادلختلفة حبسب احتياج التصميم.
ب .13يربط بني مفردات التصوير القصصي وحتليل العناصر احلركية.
ب .14حيلل الشخصيات لتناسب الرسوم ادلتحركة.
ب .15يستنتج العالقة بني البوليمر واللدائن.
ب .16يستنبط العالقة بني العناصر ادلعمارية من احلوائط واألرضيات واالسقف.
 -المهارات المهنية :

* إضافة إلى المهارات المهنية والعملية التي يتمتع بها خريج قطاع الفنون التطبيقية يجب
أن يكتسب خريج برنامج الزخرفة المهارات اآلتية:
ج -1يطبق التقنيات العلمية لوسائل التنفيذ باخلامات ادلختلفة يف رلال التصميم .
ج -2يطبق افضل األساليب للتعرف على خصائص مواد البناء والتكسيات اجلدارية.
ج -3يستخدم ادلهارات اليدوية يف اعداد الدراسات واحللول ادلالئمة للتصميم الزخريف
بأساليب سلتلفة.
ج – 4ينظم ادلفردات التصميمية تبعا ألساسيات التصميم ادلالئمة .
ج -5يستخدم برامج احلاسب اآليل ادلتخصصة الخراج تصميم جداري وزخريف بشكل
افرتاضي قبل التنفيذ.
ج-6يستخدم ادلعاجلات اجلرافيكية يف اجياد العديد من احللول التصميمية برؤية معاصرة
وجديدة.
ج -7يربط التصميم باالجتاىات االقتصادية والثقافية واالجتماعية يف اجملتمع.
ج -8يستكشف الطرز ادلعمارية ادلختلفة وعناصر البناء األساسية للعمارة.
ج - 9ينظم متطلبات خطة العمل النتاج منتج جداري او معاجلات لفراغ معماري.
ج -11يرسم عناصر الطبيعة الصامتة واحلية بأدوات متعددة.ينظم متطلبات خطة العمل

النتاج منتج جداري او معاجلات لفراغ معماري.
ج -11يوظف افضل التقنيات واألساليب الفنية األكادديية لتصميم خلفيات ومناظر تصوير
األحداث.
ج -12يطبق ادلعاجلات الكيميائية يف كل ما ىو جديد ومستحدث يف رلال التصميم .
ج - 13يستخدم ادلهارات ادلختلفة إلخراج التصميمات اجلدارية وادلعلقات والتكسيات اليت
توضح وظيفتها .
ج - 14يرسم التفاصيل ادلعمارية التنفيذية وتوصيف اخلامات .
ج - 15يستخدم تكنولوجيا احلاسب االيل يف ابتكار الشخصيات الكرتونية.
ج -16يصنع منتج تطبيقي باستخدام قوالب الراتنجات وتشكيل اللدائن .
ج -17يستخدم حلول متعددة دلشاكل التصميم واخلامة.
ج -18يستخدم ادارة العمليات الدارة العمليات التصميمية للمعاجلات اجلداريات.
ج -19ينظم االلوان يف العمارة لتحقيق القيم التشكيلية شلا يعكس البعد الفين.
ج -21يستخدم مقاييس ومواصفات زلددة لتنفيذ ادلشروعات يف رلال الزخرفة التطبيقية .
 -المهارات العامة :

د .1يطور معارفو و مهاراتو بالتعليم الدائم ادلستمر .
د .2يعمل يف فريق .
د .3يعد البحوث ادلختلفة .
د .4يقدم عروض فعالة .
د.5يلتزم بتعليمات التشغيل واشرتاطات االمان والسالمة .
د .6يعد التقارير الالزمة للمراحل ادلختلفة.
د .7جييد إدارة الوقت.

د . 8جييد إحدي اللغات األجنبية الرئيسية.
د.9يستخدم تكنولوجيا ادلعلومات.
د .11يستخدم التغذية ادلرجتعة لتحسني األداء.
برهامج البكالوريوس الزخرفت باملعهد العالي للفنون التطبيقيت يدعم عدة هظم
 طرق دعم الطالب(ذوى القدرات المحدودة لدعم الطالب بالبرهامج منها :
والمتميزين) :

 قواعد العمل بصندوق التكافلا – يتم عمل خصم بناءا على حبث اجتماعي مع االوراق ادلطلوبة .
ب – اخلصم للحاالت االجتماعية – الوفاة – ادلرض  ......على حسب احلالة

ج – حاالت االعانة .
د – حاالت الصم والبكم .
--------------------------------- -2قواعد الدعم المادي والمعنوي للطالب

يتم عمل دعم مادي للطلبة الغري قادرين ويتم ادراجهم يف مسابقات ودورات رلانية حيث
يرفع من الروح ادلعنوية ويكون لو تأثري اجيايب نفسيا ودلن يتفوق يف االنشطة يتم عمل

شهادات تقدير .
 -3برنامج لذوي االحتياجات الخاصة .
ا – يتم عمل دعم مادي ذلذه الفئة راجعة لطبيعة احلالة .
ب -مساعدة ىذه الفئة على االندماج مع ىيئة التدريس او االدارة
ج – مراعاة احلالة النفسية ذلذه الفئة عند طلب ادلساعدة .
د – تنظيم معسكرات ترفيهية مع وزارة التعليم العايل .
ه – عمل لقاء قمي رياضي لذوي االحتياجات اخلاصة يف كل من االلعاب االتية :
 العاب القوى اجلري تنس الطاولة رفع االثقال السباحةو – اشرتاكهم يف مجيع االنشطة وادلسابقات ادلتاحة مع مراعاة احلالة ونوع االعاقة والنشاط
ادلرغوب يف االشرتاك فيو .
ي – التواصل الدائم مع ويل األمر اذا استدعى ذلك .
 معايير القياس المرجعية  -الًىطبم .للبرنامج :
 -دليل البرنامج :

متوافر

غير متوافر

 -نظام المراجعة الدورية

متوافر

غير متوافر

للبرنامج :

سنوى

أكثر من السنة

 مدى توافق الهيكلاألكاديمى للبرنامج مع
المستهدف من التعليم :

متوافق
اسم عضو ىيئة التدريس (معينين)
أ.م.د سامية فوزى

التخصص
كلية الفنون الجميلة – قسم التصوير
الجدارى
استاذ التصوير الجدارى

أ.م.د نهى عفيفي

كلية الفنون التطبيقية – قسم الزخرفة
استاذ التصميم والواجهات المعمارية

أ.م.د ريهام حلمى شلبي

كلية التربية الفنية – قسم التصميمات
الزخرفية
استاذ التصميم واساسياتو

م.د رائد رشدى

كلية الفنون التطبيقية – قسم الزخرفة
مدرس التصميم والتنسيق البيئى

م.د عمرو انور جاد

كلية الفنون التطبيقية – قسم الزخرفة
مدرس الرسوم المتحركة

م.د كريم القريطى

كلية التربية الفنية – قسم التصوير
مدرس الطبيعة الصامتة والحية

 المعوقات اإلداريةوالتنظيمية :

 -1عدم وجود فنيني مؤىليني دلتطلبات اجلودة داخل القسم

 -9تقويم الطالب لقياس مدى إكتساب المستهدف من التعليم :
 -أدوات التقييم :

 امتحان نظرى– تكاليف وواجبات منزلية
 تقييم مشروعات تصميميةمناقشات وتقييم أداء صفى املىاكشاث  seminarsلخلييم كذرة الطالب على جكىًٍاملعزفت العلميت والخطبيليت فى مىطىعاث امللزراث
املخعللت بالبرهامج مً خالل اخخيار الطالب ملىطىع
وعزطه على بليت الشمالء ومىاكشتهم فيه وجبادل
املعلىماث بين الطالب.
 جشء مً الخلييم على خظىر املداطزاث والخفاعل مًخالل املداطزة .
 الخلزٍز وألابداث . إمخدان هصفى . إمخدان نهاًت الفصل الذراس ى . -التقييم النهائي دلواد التصميم من خالل جلنة ثالثية .

 -المواعيد :

كل اسبوع – األسبوع الثامن -األسبوع اخلامس عشر.
مالحظو  :ىف حالة ادلواد ادلستمرة يتم التقييم (اسبوعيا – األسبوع
الثامن – األسبوع اخلامس عشر – األسبوع الثالث والعشرون –
األسبوع الثالثون (جلنة ثالثية))

 -مالحظات المراجع الخارجى :

 تتطابق االىداف العامة للبرنامج مع المعايير االكاديمية
االىداف العامة واضحة وذات عالقة وثيقة بالتخصص وتتواكب

(إن وجدت)

نواتج التعلم مع التطورات التكنولوجية الحديثة
 قمة المراجع الخارجية لممقرر.
 تطابق توصيف ومصفوفة المقرر الواحد في

أساليب التعميم والتعمم وأساليب التقويم .

 -11اإلمكانات التعليمية :
 مدى مالءمة تخصصات أعضاءىيئة التدريس وتوزيع األعباء عليهم
طبقاً إلحتياجات البرنامج :
 -المكتبة :

منبسب

الي حد مب

غير منبسب

غري مناسب (دلاذا؟)
إىل حد ما
مناسب
تفتقر ادلكتبة بعض الشئ اىل ادلراجع العلمية من رسائل ادلاجستري
والدكتوراه اخلاصة بالتخصص باالضافة اىل بعض التخصصات الداخلية
بقسم الزخرفة اليت حتتاج اىل كتب ومراجع علمية .

 -المعامل :

مناسب

إىل حد ما

غري مناسب

(دلاذا؟)
 حيتاج طالب قسم الزخرفة (االربع فرق الدراسية) اىل زيادةعدد االجهزة التعليمية الستيعاب كافة اعداد الطالب
.للدارسين .

 -الحاسب اآللى :

مناسب

إىل حد ما

غري مناسب

(دلاذا؟)
حيتياج القسم اىل عدد  3أجهزة حاسب أيل رلهزة باحدث اصدارات
الربامج اليت حيتاجها طالب قسم الزخرفة.

 مدى التعاون مع جهات األعمـال مت عمل بروتوكوالت تعاون بني ادلعهد وجهات االعمال لتوفري فرصفى تـوفير فرص التدريب للطالب  :للتدريب للطلبة واخلرجيني .
 -1شركة ارابيال للتنمية السياحية و العمرانية .
 -2جهاز مدينة الشروق و ذلك لتجميل ادليادين العامة و
الكباري باالعمال اجلدارية ادلختلفة .
 -3الشركة ادلصرية دلرتو االنفاق لتزين و جتميل مرتو
االنفاق .

 -4قطاع الشهيد اللواء رفعت عاشور لالمن ادلركزي لتزيني
احلوائط واجلدران باالعمال اجلدارية ادلختلفة .
 -5قطاع التنمية و التطوير للمدن اجلديدة لتطويرىا و
جتميلها .
 -6جهاز مدينة طيبة باالقصر بتجميل و تزيني مدينة طيبة
باالعمال اجلدارية ادلختلفة .
 -7زلافظة القليوبية لتزيني و جتميل ادلدينة باالعمال
اجلدارية .
 -8زلافظة القاىرة و احيائها ادلختلفة .
 -9جهاز مدينة القاىرة اجلديدة بالتجمع اخلامس لتزينها
باالعمال اجلدارية .
 -11حي النزىة يف جتميلو باالعمال اجلدارية
 -11شركة انفيجن اكادديي
 -12شركة راديو النيل و زلطة  FM 95يف محلة مجل
طريقك

 -أى متطلبات أخرى للبرنامج :

 زيادة مساحات القاعات لطالب القسم الصلاز ادلشاريع التطبيقيةوزيادة التجهيزات بالقاعات منها زيادة عدد الكراسي وادلناضد  ....وغري
ذلك
 تنفيذ نوافذ عرض للمشروعات السابقة والعينات ادلطلوب عرضها توفري أجهزة حاسب بقاعات احملاضرات . توفري خامات أولية و عينات لبعض ادلقررات الدراسية مثل (تكاللدائن والراتنجات)

 -11إدارة الجودة والتطوير :
 -نظام المتابعة لجوانب القصور :

فعال
(دلاذا؟)
....أسباب مالية

إىل حد ما

غري فعال

وإدارية...................................................
إجراءات تطبيق لوائح وقوانين الكليةوالجامعة:

غري مناسب (دلاذا؟)
إىل حد ما
مناسب
 يتم تطبيق اللوائح اخلاصة بنسب حضور الطالب ىف ادلقرراتالدراسية .
 يلتزم أعضاء ىيئة التدريس بتسليم توصيفات و تقارير ادلقرراتشاملة خطط التحسني والتطوير .

 مدى فاعلية نظـام المراجعة الداخليـةفى تطوير البرنامج :

يتم ادلراجعة الدورية سنويا على توصيفات ومصفوفات وتقارير ادلقررات
والربنامج ومن مث يتم وضع خطط التطوير والتحسني ويتم تطبيقها ىف
العام التاىل وذلك يؤدي اىل رفع الفاعلية التعليمية

 -12مقترحات تطوير البرنامج:
هيكل البرنامج ( المقررات /
الساعات)
مدة البرنامج بنظام الالئحة الفصمية
البرنامج يتبع نظام الئحة الفصل
الدراسي  ,ومدة الدراسة بالقسم.
خمس سنوات دراسية ( سنة بالفرقة
اإلعدادية  4 +سنوات تخصصية)
عدد الساعات األسبوعية  63ساعة
أسبوعيا توزع كالتالي :
 محاضرات%44
 دروس وتطبيقات عممية% 34
المجموع :
% 044
ويتم العمل طبقا لالئحة الخاصة

اليوجد

بالتخصص
مقررات جديدة

ال يوجد

التدريب والمهارات

وضع خطت للتدريب ألعضبء هيئت التدريس ومعبونيهم
تشتمل على االحتيبجبث الفعليت لتنميت مهبراتهم فى البحج
العلمى – وتنظيم المؤتمراث – طرق التدريس الحديثت -
التفكير اإلبداعي  -القيبدة األكبديميت – النظم واللىائح
والقىانين المنظمت –جىدة التعليم .
وضع خطت بحثيت لربظ البحىث بقطبعبث اإلنتبج.ال يوجد

مقترحات قطاع األعمال لتطوير
البرنامج
المسئول عن التنفيذ:

القسم العلمى

توقيت التنفيذ:

العام اجلامعى 2019/2018

إعداد تقرير البرنامج :أ.م .د:نهى سيد عفيفي

منسق االجودة :م .د .رائد رشدي

رئيس مجلس القسم العلمي  :أ.م.د .سامية فوزي

منسق البرنامج :أ.د /رمضان عبد الرحمن رمضان

