وصاسج التؼلٍم الؼالً
المؼهذ الؼالً للفىىن التطثٍقٍح  -التجمغ الخامس

نموذج رقم ()66

تقرير مقرر دراسى1067/1068
جاهعح  /أكاديويحّ :زارج التعلين العالي
كليح  /هعِذ :الوعِذ العالي للفٌْى التطثيقيح -التجوع الخاهس
قسن :السخرفـــح
أ -معمومات أساسية
 -6إسم المقرر ورمزه الكودى

تاريخ الزخرفة ()1116

 -1التخصص

الزخرفة

 -3الفرقة  /المستوى

األولى  /فصل دراسي ثان
 ) 3 (( 4نظري

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة
 -5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

+

متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

ينطبق

 -7عدد القائمين بالتدريس

6

6

(

) عممى)

غير متوافر

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

609

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

608

 نتيجة اإلمتحان -النسبة المئوية  %لمناجحين

طبقــاً لمتقديرات الحاصمين عمييا

عدد

%

606

%94

61

عدد

 %61ممتاز

ناجح

63

عدد

 %63جيد جدا

عدد

%

7

%6
11

عدد

 %11جيد

راسب

54

عدد

 %54مقبول

 -1تدريس المقرر :
 -الموضوعات التى

تم تدريسيا

  %ما تم تدريسو منالمحتوى األساسى

األسثىع

المىضىع

ػذد
الساػاخ

محاضشج

تذسٌة
ػملى

1

التعرف تالوقرر ّأُذافَ ّهتطلثاتَ

4

3

1

2

التعريف تالحضارج الثذائيح ّتذايح قيام الحضارج الوصريح القذيوح

4

4

-

3

دراسح الطرز الوعواريح ّالسخرفيح للحضارج الوصريح القذيوح

4

3

1

4

التذرية على العٌاصر السخرفيح في الحضارج الوصريح القذيوح

1

3

5

دراسح الطرز الوعواريح ّالسخرفيح لحضارج ها تيي الٌِريي

4

3

1

6

دراسح الطرز الوعواريح ّالسخرفيح للحضارج االغريقيح

4

4

-

7

التذرية على العٌاصر السخرفيح ّالوعواريح في الحضارج االغريقيح

4

2

2

8

اختثار هٌتصف الفصل الذراسي الثاًي

4

-

-

11-9

دراسح الطرز الوعواريح ّالسخرفيح للحضارج الرّهاًيح

8

3

5

11

الطرز الوعواريح ّالسخرفيح للحضارج الثيسًطيح

4

2

2

-12
13

الطرز السخرفيح ّالوعواريح في الحضارج االسالهيح

3

5

14

التذرية على العٌاصر السخرفيح ّالوعواريح في الحضارج االسالهيح

4

1

3

15

هٌاقشح ّتقين ها تن اًجازٍ هي اعوال الطالب

4

2

2

4

8

%600

لممقرر

 -مدى إلتزام

القائمين بالتدريس

<60

84-60

>85



بمحتوى المقرر
 -مدى تغطية

اإلمتحان لموضوعات
المقرر

<60

84-60



>85

 -أساليب التعميم

والتعمم

















×
×
×

محاضشاخ وظشٌح
مىاقشاخ وػشوض تؼلٍمٍح
تذسٌثاخ تطثٍقٍح وػملٍح
حل مشكالخ
مشاسٌغ تطثٍقٍح
إجشاء تحىث
تجاسب مؼملٍح
صٌاساخ مٍذاوٍح
التؼلم التؼاووً
التؼلم اإللكتشووً
الؼصف الزهىً
تماسٌه تطثٍقٍح
ػشض ومارج

×
×

األعمال الفصمية ( تذكر ) :
 طريقة تقويمالطــالب

إختثاس وظشي

×

تقٍٍم مششوػاخ تصمٍمٍح
تكالٍف وواجثاخ مىضلٍح

×

مىاقشاخ وتقٍٍم أداء صفً

×

تذسٌثاخ وتطثٍقاخ ػملٍح

×

اختثاس شفىي
اختثاس ػملً
المالحظح
المقاتالخ
التقىٌم الشخصً للطالة
ملف اإلوجاص
 -3اإلمكانيات المتاحة لمتدريس :
 -المراجــع العمميـة



 الوســائل المعينة المستمزماتوالخامات
 -4قيود إدارية
وتنظيمية :

متوفرة
متوفرة



متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة


متوافرة بدرجة محدودة
متوافرة بدرجة محدودة

وقت المحاضرة العممي أقل بكثير من النظري ( 6ساعة عممي مقابل  3ساعة نظري)

غير متوفرة
غير متوفرة
غير متوفرة

 -5نتيجة تقويم

الطالب لممقرر ()%

الحتوى

:

موافق

موافق جدا

االستجابة

%16.1

%43634

%060

%3623

%4.644

 :Bالمحاضر والييئة

61

%16.1

%43634

%060

%3623

%4.644

 :Cأساليب التقييم

61

%16.1

%43634

%060

%3623

%4.644

 :Dالقاعات الدراسية

61

%16.1

%43634

%060

%3623

%4.644

 :Aالمقرر ( أىداف،

محتويات ،اسموب تعميم)
المعاونة



والمعامل

 -6مقترحات تحسين
المقرر

البند
A

العدد

موافق جدا

موافق

غير

غير

عدم

61

إسم البند

التعميق

المقرر(أىداف،

حاز عمي نسبة رضا

محتويات ،أسموب

( )%50مما يتطمب

B

المحاضر واليئية

حاز عمي نسبة رضا

C

أساليب التقييم

تعميم)

مقترحات التحسين:


إيجاد أساليب تعميم وتعمم
جديدة تجذب الطالب

لممشاركة في العممية

تحسين بالمقرر.

التعممية( عصف ذىني –

مناقشات وعروض من قبل

الطالب ) .


إيجاد تمارين وتطبيقات

متنوعة عمي موضوعات(

فيديوىات تعميمية .


تدعيم المقرر بموضوعات
متنوع تشمل الخامات

المتطورة .

المعاونة



()%50مما يتطمب

زيادة عدد أعضاء الييئة
المعاونة( عدد اثنين)

لمتابعة الطالب .

تحسين.



تزويد اليئية المعاونة

بالمعمومات والخبرات

المتعمقة بالمقرر( ورشة

عمل ومتابعة ).


تشجيع الطالب عمى التعمم

الذاتي.
حاز عمي نسبة رضا

 -تطبيق اساليب متنوعة لمتقييم

( )%50مما يتطمب

بما يضمن تقييم الميارات المختمفة

تحسين.

لمطالب ( عمل االبحاث وعرضيا –

مناقشة نتائج الزيارات الميدانية مع

باقي الطالب )

-االعالن المسبق والواضح عن

مواعيد التقييم .
D

القاعات الدراسية

والمعامل

حاز عمي نسبة رضا

( )%50مما يتطمب

تحسين.

 -تييئة القاعات لتكون مالئمة

لمدراسة بما يناسب طبيعة المادة و
عدد الطالب من حيث المساحة و

عناصر التاسيس من كراسي و

مناضد (.قاعات _105قاعة )104
 -تطوير القاعات ( )104-105

(تزويد باساليب اضاءة كافية

وصيانة اجيزة الداتا شو)

 -مد ساعات عمل المكتبة لتالئم

أوقات تواجد الطالب بالمعيد لتيسير
االستفادة القصوى منيا ومن

محتوياتيا .
 -7مالحظات
المراجعين الخارجيين
 -8ما تم تنفيذه من
مقترحات التطـوير فى

العام السابق



ال يوجد



تنظيم المؤلف الدراسي وزيادة الصور التوضيحية بو .



زيادة المراجع بالتوصيف.

 -9ما لم يتم تنفيذه
من مقترحات

 -60خطة التطوير لممقرر لمعام القادم :
مجاالت التطوير
A

توصيف التطوير
 -إيجاد أساليب تعميم وتعمم جديدة تجذب

المقرر (اىداف و

الطالب لممشاركة في العممية التعممية وتساعد

اسموب تعميم)

تعاوني ).

محتويات و

عمى التفكير الفعال ( عصف ذىني – تعمم

 -وضع تدريبات وتطبيقات عممية ترتكز عمى

الجانب الفكري والمعرفي والتطبيقي معاً وليس
عمى الشق النظري فقط .

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

الفصل الدراسي الثاني

القائم بالتدريس

العام الجامعي ()68-69

B

المحاضر و الييئة
المعاونة

 -ربط المادة العممية لممقرر بمجاالت الحياة

والتطبيق العممي كالزيارات الميدانية .

 -استخدام وسائل اكثر فعالية وتشويق

العام الجامعي ()68-69

أعضاء ىيئة التدريس ،
وادارة المعيد

لمطالب مثل استخدام الحاسب االلي وأجيزة
العرض الذكية

C



أساليب التقييم

D

القاعات الدراسية

و المعامل

التركيز عمي الميارات المينية

والعممية الخاصة بأىداف المقرر

وطرق تحقيقيا .

 ضبط مقاعد ومناضد المدرج الرئيسي 606نظ ار لعدم مالئمتو لمدراسة بما يناسب طبيعة

المادة و عدد الطالب .

العام الجامعي ()68-69

العام الجامعي ()68-69

 -تغيير جياز العرض (الداتا شو) بالمدرج

واستبدالو بجياز آخر حديث قادر عمى اظيار
االلوان والتفاصيل بالصور المعروضة عمى

الطالب أثناء الشرح  ،و لوحة عرض ذكية
( .)Smart board

 -مد ساعات عمل المكتبة طوال اليوم

الدراسي .
اسم منسق المادة :أ .م.د /

نيا عفيفي

القائم بأعمال رئاسة القسم  :أ.م.د  /سامية فوزي

التوقيع :

التوقيع :

القائم بالتدريس

إدارة المعيد

