وزارة التعليم العالي
المعهذ العالي للفىىن التطبيقيت  -التجمع الخامس

قسم  :الزخرفة
نموذج رقم ()61

تقرير مقرر دراسى عن العام ( ) 1062-1067
جامعت  /أكاديميت :وسارة التعليم العالي
كليت  /معهذ :المعهذ العالي للفنىن التطبيقيت -التجمع الخامس
قسم :الشخزفـــت
أ -معمومات أساسية
 -6إسم المقرر ورمزه الكودى

تصميم مناظر وخمفيات

 -1التخصص

الزخرفة

 -3الفرقة  /المستوى

الرابعة  /تيرم اول

 -8عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

-

( (1

()8602

) نظرى

(

+
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 -5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

متوافر

غير متوافر

 -1نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

متوافر

غير متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

) عممى )

6

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

10

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

61

 -نتيجة اإلمتحان

عدد
61

%
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ناجح

عدد

%

6
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راسب

 النسبة المئوية  %لمناجحينطبقــاً لمتقديرات الحاصمين عمييا
61

عدد

 %1331ممتاز

5

عدد

0

 %1133جيد جدا

عدد

1

 %0جيد

عدد

 %6035مقبول

 -1تدريس المقرر :

المىضىع

عذد الساعاث

محاضرة

تذريب عملى

 -الموضوعات التى

التعريف بالمقرر ومتطلباته واهذافه ومهاراته

2

-

2

أساليب التصميم للمناظر والخلفيات للبرامج التليفزيونية

6

-

6

6

-

6

اختيار التقنياث المناسبت للتصميم المقتزح تنفيذه

4

-

4

اخيار اللىان للتصميم علي الىرق

8

-

8

تم تدريسيا

وضع أفكار تصميميت لمترجمة النصية تصميم الخمفيات
المرسومة لمقدمي البرامج داخل االستوديو والمشاىد

  %ما تم تدريسو منالمحتوى األساسى

%600

لممقرر

 -مدى إلتزام

القائمين بالتدريس

<10

28-10

>25



بمحتوى المقرر
 -مدى تغطية

اإلمتحان لموضوعات
المقرر

<10

28-10



>25

 -أساليب التعميم









والتعمم

محاضراث
مىاقشاث وعروض تعليميت
تماريه تطبيقيت
حل مشكالث
مشاريع تطبيقيت
زياراث ميذاويت
التعلم التعاووي

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

األعمال الفصمية ( تذكر ) :

 تجميع معمومات عن الخامات المستخدمة 3 تطبيق ما تم تدريسة في أعمال فنية 3 -طريقة تقويم

الطــالب

تقييم مشزوعاث تصميميت
تكاليف ووجباث منشليت

☐
☐

 -3اإلمكانيات المتاحة لمتدريس :
 -المراجــع العمميـة



متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -الوســائل المعينة



متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -المستمزمات



متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

والخامات

 -8قيود إدارية

ال يوجد

وتنظيمية :

 -5نتيجة تقويم
الطالب لممقرر ()%

الحتوى

:

 :Bالمحاضر والييئة

31

97.55 16.36

3.96

1.71

 :Cأساليب التقييم

31

66.93 33.35 11.63 15.56

6.93

 :Dالقاعات الدراسية

31

35.59 15.31 16.79

3.61

33.96

والمعامل

المقرر

31

31.31 15.93 13.63

1.1

المعاونة

البند
A

العدد

موافق جدا

6.6

محتويات ،اسموب تعميم)

 -1مقترحات تحسين

غير

موافق جدا

 :Aالمقرر ( أىداف،



موافق

غير

إسم البند
المقرر(أىداف،

محتويات ،أسموب

تعميم)

موافق

عدم

االستجابة

37

التعميق
حاز عمي نسبة رضا

مقترحات التحسين:


( )%28.57مما يتتطمب

طرح أساليب التعميم

والتعمم جديدة باسموب
يساعد الطالب عمي

لتحسين بالمقرر

التفكير الفعال3


أستخدام تمارين وتطبيقات

متنوعة تتيح التدريب
بشكل كاف عمي

موضوعات المقرر3



توفير مصادر تعممية



زيادة عدد أعضاء اليئية

حديثة لمحتوي المقرر3

B

المحاضر واليئية
المعاونة

حاز عمي نسبة رضا

( )%58.58مما يتطمب
تحسين في المقرر3

المعاونة لمتابعة الطالب 3



تزويد اليئية المعاونة

بالمعمومات والخبرات
المتعمقة بالمقرر3



تشجيع المحاضر الطالب

عمي التعميم الذاتي

وتوضيح كيفية الحصول

عمي مصادر المعمومات3

C

أساليب التقييم

D

القاعات الدراسية

حاز عمي نسبة رضا



( )%25.7مما يتطمب

تميز أساليب التقييم

المستخدمة في المقرر

الفروق الفردية بين

تحسين بالمقرر

الطالب 3


التركيز عمي الجوانب

الفكرية والعممية الخاصة

بأىداف المقرر
والمعامل

حاز عمي نسبة رضا



( )%38.75مما يتطمب

من حيث الدىان بالمون

األبيض 3

تحسين بالمقرر

 -7مالحظات

المراجعين الخارجيين

 -2ما تم تنفيذه من



عدم قابمية مخرجات التعمم المستيدفة لمقياس3



المراجع المذكوره غير حديثة 3



تقديم عروض تفاعمية وفيديوىات تعميمية لمطمبة3

مقترحات التطـوير فى



تزويد القاعة بالكراسي 3

العام السابق



تزويد القاعو بمكبر صوت3

إعادة تييئة القاعة()306

صيانة الداتا شو 3

 -1ما لم يتم تنفيذه
من مقترحات

 -60خطة التطوير لممقرر لمعام القادم :
مجاالت التطوير
A

توصيف التطوير


المقرر (اىداف و

طرح أساليب التعميم والتعمم جديدة

باسموب يساعد الطالب عمي التفكير

محتويات و

اسموب تعميم)

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

الفعال3


أستخدام تمارين وتطبيقات متنوعة

تتيح التدريب بشكل كاف عمي

1061-1062

أستاذ المادة

موضوعات المقرر3



توفير مصادر تعممية حديثة لمحتوي



تميز أساليب التقييم المستخدمة في



التركيز عمي الجوانب الفكرية



تشجيع المحاضر الطالب عمي

المقرر
B

المحاضر و الييئة

المعاونة

المقرر الفروق الفردية بين الطالب 3

والعممية الخاصة بأىداف المقرر

1061-1062

أستاذ المادة وادارة المعيد

التعميم الذاتي وتوضيح كيفية

الحصول عمي مصادر المعمومات
C



االعالن عن مواعيد إجراء االختبارات



تميز أساليب التقييم المستخدمة في



التركيز عمي الجوانب الفكرية



إعادة تييئة القاعة( )306من حيث



صيانة الداتا شو3

قبميا بوقت كافي 3

اساليب التقييم

المقرر الفروق الفردية بين الطالب 3

1061-1062

أستاذ المادة

والعممية الخاصة بأىداف المقرر
D

القاعات الدراسية

و المعامل

الدىان بالمون األبيض 3

اسم منسق المادة :أ 3م3د  /رييام حممي شمبي
القائم بأعمال رئيس القسم  :د :سامية فوزي

التاريخ  :أغسطس 1062

1061-1062

التوقيع :

التوقيع :

إدارة المعيد

