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تقرير مقرر دراسى1068/1067
جامؼت  /أكادٔمٕتَ :زارة انتؼهٕم انؼانٓ
كهٕت  /مؼٍذ :انمؼٍذ انؼانٓ نهفىُن انتطبٕقٕت -انتجمغ انخامس
قسم :انسخرفـــت
أ -معمومات أساسية
 -6إسم المقرر ورمزه الكودى

اقتصادٔاث تصمٕم ()0214

 -1التخصص

الزخرفة

 -3الفرقة  /المستوى

الرابعة  /تيرم ثاني

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

 ) 1 ( ( 1نظرى

 ) -- ( +عممى )

متوافر

غير متوافر

 -5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان
 -6نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

ينطبق

 -7عدد القائمين بالتدريس

6

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

10

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

68

 -نتيجة اإلمتحان

عدد

%

68

ناجح

90

عدد

%

1

60

راسب

 -النسبة المئوية  %لمناجحين

طبقــاً لمتقديرات الحاصمين عمييا

4

عدد

 %10ممتاز

6

عدد

 %5جيد جدا

4

عدد

 %10جيد

9

عدد

 %45مقبول

 -1تدريس المقرر :
 -الموضوعات التى

تمٍٕذ َتؼرٔف بانمادي َانمحتُِ

تم تدريسيا

مإٌت االقتصاد َتؼرٔفاتت انمختهفت
كٕفٕت اػذاد دراست انجذَِ
انمشرَػاث انصغٕرة
مإٌت رٔادي االػمال َاختٕار احذ انشخصٕاث انممٕسة فٓ مجال رٔادة االػمال َمىاقشت
حٕاتٍا انمٍىٕت
طرٔقت اػذاد دراست نمشرَع جذٔذ
مىاقشت َتقٕٕم ماتم اوجازة  -مراجؼت

  %ما تم تدريسو منالمحتوى األساسى

%95

لممقرر

 -مدى إلتزام

<60

القائمين بالتدريس

84-60

>85



بمحتوى المقرر
 -مدى تغطية

<60

اإلمتحان لموضوعات

84-60



المقرر

 -أساليب التعميم

والتعمم

محاضرات

☑

مناقشات وعروض تعميمية

☑

تمارين تطبيقية

☑

حل مشكالت

☑

مشاريع تطبيقية

☑

إجراء بحوث

☑

تجارب معممية

☑

زيارات ميدانية

☑

التعمم التعاوني

☑

التعمم اإللكتروني

☑

العصف الذىني

☑

>85

 -طريقة تقويم

الطــالب

إمتحان نظري

☑

تقييم مشروعات تصميمية

☐

تكانٕف ََجباث مىسنٕت
مىاقشاث َتقٕٕم أداء صفٓ
اختبار شفُْ

☑
☑
☑

 -3اإلمكانيات المتاحة لمتدريس :
 -المراجــع العمميـة



متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -الوســائل المعينة



متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متو رة

 -المستمزمات



متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

والخامات

 -4قيود إدارية
وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم

الطالب لممقرر ()%

الحتوى

75.82

65.84

78.52

7.1

7

 Bالمحاضر والييئة المعاونة

10

74.14

62.72

71.46

77.21

0

 Cأساليب التقييم

10

77.77

12.58

77.76

78.78

6.77

 Dالقاعات الدراسية والمعامل

10

78.2

75.75

76.76

12.55

0

 Aالمقرر ( أىداف ،محتويات،
اسموب تعميم)

 -6مقترحات تحسين
المقرر

البند
A

إسم البند
المقرر(أىداف،

10

جدا

غير

موافق

موافق

:



العدد

موافق

موافق

غير

عدم

التعميق
حاز عمي نسبة رضا

محتويات ،أسموب

()%77.53

المحاضر واليئية

حاز عمي نسبة

المعاونة

رضا()%73.63

تعميم)

جدا

االستجابة

مقترحات التحسين:


زيادة التمارين والتطبيقات
المتنوعة عمي موضوعات
المقرر .



توفير مصادر تعممية
وتطبيقية حديثة لمحتوي
المقرر.

B



تزويد الييئة المعاون
بالمعمومات والخبرات
المتعمقة بالمقرر.

C

أساليب التقييم

D

القاعات الدراسية

حاز عمي نسبة رضا
()%59.06

والمعامل

حاز عمي نسبة رضا

متدنية (.)%37.88

 ػمم مالحظاث مغ
انتقُٔم انشخصٓ
نهطانب
 اعاده تهيئه القاعده
لتكون مالئمه للداراسه
بها ولعدد الطالب
الملتحقين بالمقرر من
حيث المساحه
وعناصر التاثيث
وتوفير االجهزه االزمه
للدراسه مثل:
 نقص قطع االثاث من
كراسي ومناضد –
تزويد القاعه باساليب
تهويه مناسبه تكييف
ساخن وبارد

 تزويد القاعه بمكبر
صوت
 تزويد القاعه
بااضاءه كافيه


 -7مالحظات
 -ال يوجد

المراجعين الخارجيين
 -8ما تم تنفيذه من
مقترحات التطـوير فى

العام السابق

 -9ما لم يتم تنفيذه
من مقترحات (

واالسباب )



تزويد القاعة بالكرسي والمناضد.

 -تزويد القاعة بأجيزة كمبيوتر وأنترنت.

 المكتبة حيث ال توجد استعارة لمكتب بالنسبة لمطالب -اسباب ادارية

 تسَٔذ انقاػًبانستائر نتىاسب
انؼرض بجٍازانذاتا
شُ

 -60خطة التطوير لممقرر لمعام القادم :
مجاالت التطوير
A

توصيف التطوير


توفير مصادر تعميمية وتطبيقية



تدعيم المقرر بالموضوعات المتنوعة



اتاحة فرص متساوية لمطالب في

المعاونة



االستفادة من الساعات المكتبية في

C

 متابؼً االػمال َػمم تقٕٕماث
دَرًٔ تبؼا نهجذَل انمسبق
انمؼهه ػىً فٓ بذأً انفصم
 تركٕس االختباراث انىظرٔت َ
انمىاقشاث ػهّ انجُاوب انفكرُٔ
َ انؼمهٕت انخاصت باٌذاف
انمقرر
 اعاده تهيئه القاعده لتكون
مالئمه للداراسه بها ولعدد
الطالب الملتحقين بالمقرر من
حيث المساحه وعناصر التاثيث
وتوفير االجهزه االزمه للدراسه
مثل:

المقرر (اىداف و
محتويات و

حديثة لمحتوي المقرر.

اسموب تعميم)
B

D

القاعات الدراسية

و المعامل

الفصل الدراسي األول لمعام

أستاذ المادة

الجامعي 1069/1068

المتعمقة بالمقرر

المحاضر و الييئة

اساليب التقييم

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

طرح االسئمة و التعبير عن ارائيم

استاذ المادة الييئة

الفصل الدراسي األول لمعام

المعاونة

الجامعي 1069/1068

الرد عمى استفسارات الطالب

أستاذ المادة

الفصل الدراسي األول لمعام
الجامعي 1069/1068

إدارة المعيد

الفصل الدراسي األول لمعام
الجامعي 1069/1068

 نقص قطع االثاث من كراسي
ومناضد –
تزويد القاعه باساليب تهويه
مناسبه تكييف ساخن وبارد

 تزويد القاعه بمكبر صوت
 تزويد القاعه بااضاءه كافيه


اسم منسق المادة :أ .م.د /

 تسَٔذ انقاػً بانستائرنتىاسب انؼرض بجٍازانذاتا
شُ
سامية فوزي عمي

القائم بأعمال رئيس القسم  :د :سامية فوزي

التوقيع :
التوقيع :

