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قسى :انشخزفـــت

أ -معمومات أساسية
 -6إسم المقرر ورمزه الكودى

تصميم تكسيات زخرفة (داخمي) ()0012

 -7التخصص

الزخرفة

 -8الفرقة  /المستوى

األولى  /ممتدة
( (7

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

-

) نظرى

متوافر

; -نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

ينطبق

< -عدد القائمين بالتدريس

6

+

(

7

) عممى )

غير متوافر

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

>61

بالمقرر

اإلمتحان

 -نتيجة اإلمتحان

عدد

%
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ناجح

عدد

%

9
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راسب

 النسبة المئوية %لمناجحين طبقــاً لمتقديرات

الحاصمين عمييا
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عدد

 %6:.19ممتاز

عدد

?> 8:.8جيد جدا

91
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عدد

> %8:.8جيد

عدد

 %=.=9مقبول

 -7تدريس المقرر :
 الموضوعاتالتى تم تدريسيا

عذد الساعاث

محاضرة

تذريب عملى

1

انتعزيف بانًقزر ًيتطهباتو ًاىذافو ًيياراتو

2

-
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5-2

انتعزف عهي انتكسياث انجذاريت

8

-

8
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-

11

األسبىع

انًٌضٌع

11-6

ًضع أفكار تصًيًيت نهًشزًع انًقتزح نعًم
تصٌيز جذاري نتنفيذه في أحذ انًنشاث انخاصت
ًانعايت

12

-

14

-

14

22-24

تنفيذ انتصًيى باستخذاو انتقنيت انًناسبت

12

-
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31

انتقييى اننيائي يٍ خالل نجنت ثالثيت

2

-

2

23-11

 % -ما تم

 +تقييى نًا تى ( االسبٌع ) 8

12

16-11

%611

كيفيت عًم تكسيت سخزفيت

 +تقييى نًا تى ( االسبٌع ) 15

اختيار اننقنياث انًناسبت نهتصًيى انًقتزح تنفيذة
 +تقييى نًا تى ( االسبٌع ) 22

تدريسو من
المحتوى األساسى

لممقرر

 -مدى إلتزام

<;1

القائمين

=9-;1

>=:



بالتدريس

بمحتوى المقرر
 -مدى تغطية

<;1

اإلمتحان

=9-;1



>=:

لموضوعات
المقرر

 أساليب التعميموالتعمم



محاضرات نظرية



تدريب عممي



دراسة حالة



أنشطة فصمية

األعمال الفصمية ( تذكر ) :

تجميع معمومات عن الخامات المستخدمة في التكسيات .

-

تطبيق ما تم تدريسة في أعمال فنية .

-

 طريقة تقويمالطــالب



نظري



شفوي



أعمال فصمية



عممي

 -8اإلمكانيات المتاحة لمتدريس :
 -المراجــع

العمميـة

 -الوســائل



متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة



متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

المعينة

 المستمزماتوالخامات

 -9قيود إدارية
وتنظيمية :





متوفرة
عدد المعيدين قميل بالنسبة الطالب

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -:نتيجة تقويم
الطالب لممقرر

موافق جدا

موافق

غير موافق

%09.81

%09.81

%09.81

%32.13

 :Bا محاضر والييئة

<8

%09.81

%09.81

%09.81

%32.13

1

 :Cأساليب التقييم

<8

%09.81

%09.81

%09.81

%32.13

1

 :Dالقاعات الدراسية

<8

%09.81

%09.81

%09.81

%32.13

1

الحتوى

(: )%

 :Aالمقرر ( أىداف،
محتويات ،اسموب
تعميم)



المعاونة

والمعامل

; -مقترحات

تحسين المقرر

البند
A

إسم البند
المقرر(أىداف،

العدد

<8

التعميق
حاز عمي نسبة رضا

غير موافق

عدم

جدا

االستجابة

1

مقترحات التحسين:


طرح أساليب التعميم والتعمم

محتويات ،أسموب

متدنية( )%8<.=9مما

جديدة ( العصف الذىني –

تعميم)

يتتطمب لتحسين بالمقرر

مناقشات وعروض ) باسموب

B

المحاضر واليئية

حاز عمي نسبة رضا

C

أساليب التقييم

يساعد الطالب عمي التفكير

الفعال.


أستخدام تمارين وتطبيقات

متنوعة( عمل ماكيتات-تنفيذ
عينات ) تتيح التدريب بشكل

كاف عمي موضوعات
المقرر.



توفير مصادر تعممية حديثة
لمحتوي المقررعمى شبكة

االنترنت.

المعاونة



ربط المادة العممية بمجاالت



االستفادة من الساعات

متدنية( )%8<.=9مما

يتتطمب لتحسين بالمقرر

الحياة والتطبيق العممي .

المكتبية .


تزويد الييئة المعاونة
بالمعمومات والخبرة عن

طريق ورش عمل ومناقشات

.
حاز عمي نسبة رضا



إستخدام طرق تقييم متنوعة(

متدنية( )%8<.=9مما

كاالبحاث – مناقشة

يتتطمب لتحسين بالمقرر

المشروعات) .


االعالن عن مواعيد إجراء

االختبارات من بداية العام.

D

القاعات الدراسية

حاز عمي نسبة رضا

والمعامل

متدنية( )%8<.=9مما



إعادة تييئة القاعة من حيث
التيوية واإلضاءة  (.قاعة

)71:-719

يتتطمب لتحسين بالمقرر


وجود أجيزة كمبيوتر وانترنت
داخل القاعة( قاعة -719

. )71:


تزويد القاعة( قاعة -719

 )71:بالكراسي .
< -مالحظات
المراجعين



الخارجيين
= -ما تم تنفيذه

.المراجع المذكورة غير حديثة

من مقترحات



تقديم عروض تفاعمية وفيديوىات تعميمية لمطمبة.

التطـوير فى العام



توضيح أىداف المقرر ومواعيد وأساليب التقييم

السابق

> -ما لم يتم
تنفيذه من

مقترحات ( وما

-

االسباب )

االشتراك في تطبيق عمل جماعي لخدمة البيئة البصرية والتصميمية بالمعيد  .بسبب قمة االمكانيات

 -61خطة التطوير لممقرر لمعام القادم :
مجاالت

توصيف التطوير

التطوير
A



المقرر

) باسموب يساعد الطالب عمي التفكير

محتويات و
اسموب تعميم)

طرح أساليب التعميم والتعمم جديدة (
العصف الذىني – مناقشات وعروض

(اىداف و

توقيت التطوير

=716>-716

الفعال.


أستاذ المادة

أستخدام تمارين وتطبيقات متنوعة(

عمل ماكيتات-تنفيذ عينات ) تتيح

التدريب بشكل كاف عمي موضوعات

المقرر.


توفير مصادر تعممية حديثة لمحتوي

المقررعمى شبكة االنترنت.
B

المسئول عن التنفيذ



ربط المادة العممية بمجاالت الحياة

المحاضر و

والتطبيق العممي عن طريق تنفيذ

الييئة

مشروعات تطبيقية .

=716>-716

المعاونة



أستاذ المادة وادارة المعيد

االستفادة من الساعات المكتبية
واالعالن عنيا في جدول يتم توزيعو

عمى الطالب .


تزويد الييئة المعاونة بالمعمومات

والخبرة عن طريق ورش عمل
ومناقشات .

C



إستخدام طرق تقييم متنوعة(



االعالن عن مواعيد إجراء االختبارات

كاالبحاث – مناقشة المشروعات) .

اساليب التقييم

=716>-716

أستاذ المادة

من بداية العام عن طريق طباعتيا
وتعميقيا بمكان ظاىر

D



القاعات

والتيوية واإلضاءة  (.قاعة -719

الدراسية و
المعامل

إعادة تييئة القاعة من حيث المساحة

=716>-716

)71:


وجود أجيزة كمبيوتر وانترنت داخل

القاعة( قاعة . )71:-719


تزويد القاعة( قاعة )71:-719

بالكراسي .

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

التوقيع :

القائم بأعمال رئيس القسم  :د :سامية فوزي

التوقيع :

إدارة المعيد

