وزارة التعميم العالي

المعيد العالي لمفنون التطبيقية  -التجمع الخامس

قسم  :الزخرفة
نموذج رقم (;)6

تقرير مقرر دراسى عن عام <716=/716
جامعة  /أكاديمية :و ازرة التعميم العالي
كمية  /معهد :المعهد العالي لمفنون التطبيقية -التجمع الخامس
قسم :الزخرف ــة
أ -معمومات أساسية
 -6إسم المقرر ورمزه الكودى

تصميم العالمات ونظم األرشاد والتوجية

 -7التخصص

الزخرفة

 -8الفرقة  /المستوى

االولي /ترم ثاني

 -9عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

 9ساعات ( (

 -:النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

6

متوافر

; -نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

ينطبق

< -عدد القائمين بالتدريس

6

) نظرى

(;)671

+

(

8

غير متوافر

ب -معمومات متخصصة
 -6اإلحصائيات :
 -عدد الطالب

الممتحقين بالمقرر
 -عدد الطالب

>61
=61

الذين أدوا اإلمتحان
 -نتيجة اإلمتحان

عدد

%

<61

<>>.1

ناجح

عدد

%

6

1.>7

راسب

) عممى )

 النسبة المئوية %لمناجحين طبقــاً

لمتقديرات الحاصمين

89

عمييا

عدد

88

;8

عدد

<< %86.ممتاز  %81.=9جيد

عدد

% 88.;9

جيد

جدا

9

عدد

 %8.<8مقبول

 -7تدريس المقرر :
 -الموضوعات التى

تم تدريسيا

التعريف بالمقرر ومتطمباتو واىدافو ومياراتو
(أساليب التصميم والتنفيذ لمعالمات الرموز واألشكال المرئية األرشادية وتوظيفيا في عالمات إرشادية في حديقة
الحيوانات ).
(أساليب التصميم والتنفيذ لمعالمات الرموز واألشكال المرئية األرشادية وتوظيفيا في عالمات إرشادية في حديقة
الحيوانات ).
(أساليب التصميم والتنفيذ لمعالمات الرموز واألشكال المرئية األرشادية وتوظيفيا في عالمات إرشادية في حديقة
الحيوانات ).
التعرف عمي األلوان والدرجات المونية المناسبة لكل تصميم لمعالمات والرموز اإلرشادية .
التعرف عمي األلوان والدرجات المونية المناسبة لكل تصميم لمعالمات والرموز اإلرشادية .
التعرف عمي األلوان والدرجات المونية المناسبة لكل تصميم لمعالمات والرموز اإلرشادية .
التعرف عمي األلوان والدرجات المونية المناسبة لكل تصميم لمعالمات والرموز اإلرشادية .
القيم التشكمية واألبعاد النفسية لمون العالمات اإلرشادية – عمميات أختيار االلوان لمعالمات االرشادية في حديقة
الحيوان .

القيم التشكمية واألبعاد النفسية لمون العالمات اإلرشادية – عمميات أختيار االلوان لمعالمات االرشادية في حديقة
الحيوان .

يرسم تصميميات موضح فييا القيم التشكمية لمعالمات .
يرسم تصميميات موضح فييا القيم التشكمية لمعالمات .
يصمم تكوين لوني لتحقيق العالمات القيم التشكمية والمونية لمتصميم والرموز االرشادية واالشكال المرئية االرشادية
يحتوي عمي التمخيص.
تنفيذ تصميمات عمي خامات مختمفة مثل (الجرانيوليت – السراميك – الخشب –الموازييك – الفنيل – االكريمك )
االخراج النيائي لممشروع ومناقشة االعمال

 % -ما تم تدريسو

من المحتوى األساسى
لممقرر

%611

 -مدى إلتزام

<;1

القائمين بالتدريس

=9-;1

>=:



بمحتوى المقرر
 -مدى تغطية

<;1

اإلمتحان

=9-;1



>=:

لموضوعات
المقرر

 أساليب التعميموالتعمم












محاضزات
مناقشات وعزوض تعليمية
تمارين تطبيقية
حل مشكالت
مشاريع تطبيقية
إجزاء بحوث
تجارب معملية
سيارات ميدانية
التعلم التعاوني
التعلم اإللكتزوني



العصف الذهني
تمارين تطبيقية



 -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



متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

والخامات
 -9قيود إدارية
وتنظيمية :



ال يوجد

 -:نتيجة تقويم

الطالب لممقرر ()%

; -مقترحات

تحسين المقرر

العدد

موافق جدا

 :Aالمقرر ( أىداف ،محتويات ،اسموب تعميم)

26

9 20.96 69.02

 :Bا محاضر والييئة المعاونة

20.96 69.02 26

9

 :Cأساليب التقييم

20.96 69.02 26

9

6.92

 :Dالقاعات الدراسية والمعامل

20.96 69.02 26

9

6.92

الحتوى

البند
A

إسم البند

التعميق

المقرر(أىداف ،حاز عمي نسبة
محتويات

،أسموب تعميم)

6.92

1.21

6.92

1.21
1.21
1.21



أىداف المقرر والمعارف واضحة ومعمنة منذ



إيجاد تمارين وتطبيقات متنوعة عمي موضوعات



تدعيم المقرر بموضوعات متنوع تشمل الخامات



إيجاد أساليب تعميم وتعمم جديدة تجذب الطالب

البداية.

مما يتطمب

تطوير في

موافق جدا

مقترحات التحسين:

رضا

()%>1.87

موافق

غير

موافق

غير

عدم

االستجابة

تساعدعمي التفكير الفعال
المتطورة .

المقرر

لممشاركة في العممية التعممية( عصف ذىني –
تمارين تطبيقية ).

B

المحاضر

حاز عمي نسبة

المعاونة

()%>1.87

واليئية



ربط الخامات التقميدية بالناحية التكنولوجية



زيادة عدد أعضاء اليئية المعاونة ( عدد اثنين



تزويد اليئية المعاونة بالمعمومات والخبرات



تشجيع المحاضر الطالب عمي التعميم الذاتي

رضا

)لمتابعة الطالب .

مما يتطمب

تطوير في

المتعمقة بالمقرر( ورشة عمل ومتابعة ).

المقرر

C

أساليب التقييم

حاز عمي نسبة

وتوضيح كيفية الحصول عمي مصادر

المعمومات.


االعالن عن مواعيد إجراء االختبارات قبميا بوقت



تمايز أساليب التقييم المستخدمة في المقرر

رضا

()%>1.87

كافي .

مما يتطمب

الفروق الفردية بين الطالب( بحوث – عرض

تطوير في
المقرر

عمل زيارات ميدانية ألماكن تصنيع الخامات.

تقارير) .


التركيز عمي الجوانب الفكرية والعممية الخاصة

بأىداف المقرر

D

القاعات

حاز عمي نسبة

الدراسية

رضا

والمعامل

()%>1.87



والتيوية واإلضاءة .



وجود أجيزة كمبيوتر وانترنت داخل القاعة(71:



تزويد القاعة  71:بالكراسي .

مما يتطمب

تطوير في

إعادة تييئة القاعة (  )71:من حيث المساحة

).

المقرر
< -مالحظات



المراجعين الخارجيين

عدم وضوح أىداف المقرر.



المراجع المذكوره غير حديثة .

= -ما تم تنفيذه من



تقديم عروض تفاعمية وفيديوىات تعميمية لمطمبة.

مقترحات التطـوير



تزويد القاعة بالكراسي .

فى العام السابق



تزويد القاعو بمكبر صوت.

> -ما لم يتم تنفيذه
من مقترحات




تزويد القاعة باجيزة كمبيوتر وانترنت.

تزويد القاعة باساليب تيوية جيدة.

 -61خطة التطوير لممقرر لمعام القادم :
مجاالت

توصيف التطوير

التطوير
A



أىداف المقرر والمعارف واضحة ومعمنة منذ البداية.

المقرر



إيجاد تمارين وتطبيقات متنوعة عمي موضوعات



تدعيم المقرر بموضوعات متنوع تشمل الخامات



إيجاد أساليب تعميم وتعمم جديدة تجذب الطالب

(اىداف و

محتويات و

تساعدعمي التفكير الفعال

اسموب تعميم)

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

الفصل الدراسي االول
من العام الجامعي
=716>/716

أستاذ المادة

المتطورة .

لممشاركة في العممية التعممية( عصف ذىني –
مشاريع تطبيقية ).


B

المحاضر و



ربط الخامات التقميدية بالناحية التكنولوجية



زيادة عدد أعضاء اليئية المعاونة لمتابعة الطالب .



الييئة

المعاونة

عمل زيارات ميدانية ألماكن تصنيع الخامات.

تزويد اليئية المعاونة بالمعمومات والخبرات المتعمقة

بالمقرر.


تشجيع المحاضر الطالب عمي التعميم الذاتي

وتوضيح كيفية الحصول عمي مصادر المعمومات

الفصل الدراسي االول
من العام الجامعي
=716>/716

أستاذ المادة وادارة
المعيد

C

 -عمل ممف لالنجاز و أخذ مالحظات ومناقشتيا مع فريق

اساليب التقييم العمل

 -عمل جدول مسبق في بداية الدراسة لتسميم األعمال و

الموضوعات التي سيتم تدريسيا خالل الفصل الدراسي وعرضو

الفصل الدراسي االول
لمعام الجامعي

استاذ المقرر

<716=/716

بشكل واضح( قاعة )661

-.متابعة األعمال و عمل تقييمات دورية تبعا لمجدول

المسبق المعمن عنو في بداية الفصل الدراسي ( قاعة )661
D

 -اعادة النظر و اعادة تييئة القاعات ودىانيا لتكون مالئمة

القاعات

لمدراسة بما يناسب طبيعة المادة و عدد الطالب من حيث

الدراسية و

المساحة و عناصر التاسيس من كراسي و مناضد( قاعة

المعامل

 91 ، )661كرسي و  91منضدة

الفصل الدراسي االول
من العام الجامعي
=716>/716

 تطوير ( قاعة ( )661تزويد باساليب اضاءة كافية وصيانةاجيزة الداتا شو)

 مد ساعات عمل المكتبة لتالئم اوقات تواجد الطالب بالمعيدلتيسير االستفادة القصوى منيا ومن محتوياتيا .

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

اغسطس 6916

التوقيع :

التوقيع :

إدارة المعيد

