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تقرير مقرر دراسى عن العام <716=/716
جامعت  /أكاديميت :وزارة التعليم العالي
كليت  /معهذ :المعهذ العالي للفنىن التطبيقيت -التجمع الخامس
قسم :السخرفـــت
أ -معمومات أساسية
 -6إسم المقرر ورمزه الكودى

تك تكسيات زخرفية وواجيات معمارية()7666

 -7التخصص

الزخرفة

 -8الفرقة  /المستوى

الثانية  -الفصل الدراسي الثاني  -العام الجامعي (<)716=-716

 -9عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

 9ساعات

 -:النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

( ( )9نظرى  ) - ( +عممى )
متوافر

; -نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

غير متوافر

متوافر

< -عدد القائمين بالتدريس

غير متوافر

( )6فقط الغير

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

 36طالب

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

 36طالب

 -نتيجة اإلمتحان

 -النسبة المئوية  %لمناجحين طبقــاً

لمتقديرات الحاصمين عمييا

عدد

%

36

63.8

 8ممتاز
%1.66

 61جيد جداً
%6.36

عدد

%

2

6.6
1.6
%1

 77جيد

; 7مقبول

ناجح

63.63
%

12.36
%

راسب
 7ضعيف
%6.21
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 -7تدريس المقرر :
 الموضوعات التىتم تدريسيا

تمهيذ وتؼزيف تالمادج والمحتىي
دراسح نظزيح لتاريخ وتطىر خامح التكسياخ الشخزفيح.
دراسح نظزيح لتاريخ وتطىر خامح التكسياخ الشخزفيح.
دراسح نظزيح للمساقط المؼماريح المؼنيح تالتكسيح
دراسح نظزيح للمساقط المؼماريح المؼنيح تالتكسيح
دراسح أنىاع خاماخ التكسياخ ومىاصفاتها وطزق تطثيقها
دراسح أنىاع خاماخ التكسياخ ومىاصفاتها وطزق تطثيقها
اختثار منتصف الفصل الذراسي
مناقشح أهم االسالية التكنىلىجيح والتطىراخ الشكليح لخاماخ التكسيح وطزق تطثيقها
مناقشح أهم االسالية التكنىلىجيح والتطىراخ الشكليح لخاماخ التكسيح وطزق تطثيقها
مناقشح أهم االسالية التكنىلىجيح والتطىراخ الشكليح لخاماخ التكسيح وطزق تطثيقها
دراسح الخاماخ الثذيلح
دراسح الخاماخ الثذيلح
دراسح الخاماخ الثذيلح
اختثار نهايح الفصل الذراسي

  %لما تم تدريسومن المحتوى األساسى

%611

لممقرر

 -مدى إلتزام

القائمين بالتدريس

< ;1

=9 – ;1

> =:

بمحتوى المقرر
 -مدى تغطية

اإلمتحان لموضوعات
المقرر

< ;1

=9 – ;1

> =:
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 -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

☐

إمتحان نظري

☐

تقييم مشروعات تصميمية

☐

 طريقة تقويمالطــالب












محاضزاخ (ساػاخ مكتثيح)
مناقشاخ وػزوض تؼليميح
تمارين تطثيقيح
حل مشكالخ
مشاريغ تطثيقيح
إجزاء تحىث
تجارب مؼمليح
سياراخ ميذانيح
التؼلم التؼاوني
التؼلم اإللكتزوني



الؼصف الذهني
تمارين تطثيقيح



☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

 -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.
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 -:نتيجة تقويم

نتيجة االستبيان لمعام الجامعي (;)716<-716

الطالب لممقرر ()%

العدد

موافق

موافق

غير

88

>61.8

8=.:8

==6;.

61.8

99.79

6:.6:

><7=.

 :Cأساليب التقييم

88

;>.

<9<.9

;;6:.

<<7;.

:6.

 :Dالقاعات الدراسية والمعامل

88

;;.1

<9<.9

68.;9

87.86

:6.

الحتوى

:

 :Aالمقرر ( أىداف ،محتويات،
اسموب تعميم)

88

 :Bالمحاضر والييئة المعاونة

; -مقترحات تحسين
المقرر

البند
A

إسم البند

التعميق

المقرر(أىداف ،حاز عمي
محتويات

،أسموب تعميم)

جدا





إتاحة تمارين و تطبيقات متنوعة عمى

والمدد الزمنية المحددة
موضوعات المقرر.

()9=.>7



توفير مصادر تعميمية و تطبيقية حديثة لمحتوى

المحاضر

حاز عمي



االلتزام بالمواعيد تبعا لمجدول

المعاونة

متدنية

واليئية

نسبة رضا

المقرر(فيديوىات تعميمية




تزويد اليئية المعاونة بالمعمومات والخبرات

االستفادة الكاممة لدي كل طالب.

جزري

المتعمقة بالمقرر من خالل ورش عمل.

():9.:9

أساليب التقييم

حاز عمي

نسبة رضا
متدنية

تحتاج

استخدام وسائل تعميمية متعددة اثناء المحاضرة

تقسيم الطالب عمي مجموعتين حتي يتم

تحتاج

تجسين

C

استخدام أساليب تعميم و تعمم متنوعة تعمل
العمل عمي وجود تناسب بين محتوي المقرر

جزري

B

6.:7

عمي بناء تفكير فعال

تحتاج

تجسين

>87.

6.8

جدا

االستجابة

مقترحات التحسين:

نسبو رضا
متدنية

موافق

غير موافق

عدم

 تغيير في أساليب التقييم الخاصة بالمقرر(ابحاث-
عروض ومناقشات ) والعمل تنوع تمك االساليب .

 عمل جدول مسبق في بداية الدراسة لتسميم األعمال والموضوعات التي سيتم تدريسيا خالل الفصل الدراسي

تجسين

 -متابعة األعمال و عمل تقييمات دورية لتمييز الفروق

(<):<.1

الطالب تبعا لمجدول المسبق المعمن عنو في بداية الفصل

جزري

الفردية بين الطمبة والسماح بمناقشة نتائج التقييم مع

الدراسي.
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 االعالن عن مواعيد إجراء االختبارات قبميا بوقت كافي .
 تمايز أساليب التقييم المستخدمة في المقرر الفروق
الفردية بين الطالب ( ابحاث-عروض ومناقشات ).

D

حاز عمي

القاعات

 -اعادة النظر و اعادة تييئة القاعات ودىانيا لتكون

الدراسية

نسبة جيدة

مالئمة لمدراسة بما يناسب طبيعة المادة و عدد الطالب

والمعامل

(= )=:.9و

من حيث المساحة و عناصر التاسيس من كراسي و

تحسين

 -تطوير القاعة ( ( )71:تزويد باساليب اضاءة كافية

يتطمب

جزئي.

مناضد في( قاعة  6: ، )71:كرسي و  6:منضدة
وصيانة اجيزة الداتا شو)

 -مد ساعات عمل المكتبة لتالئم اوقات تواجد الطالب

بالمعيد لتيسير االستفادة القصوى منيا ومن محتوياتيا

< -مالحظات
المراجعين

(إن وجدت)
= -ما تم تنفيذه من

مقترحات التطـوير فى

العام السابق

> -ما لم يتم تنفيذه
من مقترحات

(وما ىى

األسباب)

 -عدم اتسام محتويات المقرر بالحداثة

 -تم وضع مراجع في توصيف المقرر.

 توضيح أىداف المقرر ومواعيد االختبارات وأساليب التقييم )6وجود قاعة ثابتة لتدريس المقرر.

 )7نوافذ لعرض العينات والمشروعات السابقة بقاعة المحاضرات.
 )8وجود جياز حاسب آلي مزود بشبكة معمومات
)9قمة االمكانيات المادية

 -61خطة التطوير لممقرر لمعام القادم :

من خالل رأي الطمبة من االستبيانات وتقارير المراجع الداخمي والخارجي ورأي فريق المقرر وجد أن خطة التطوير المقترحة ىي
مجاالت التطوير
A

توصيف التطوير


استخدام أساليب تعميم و تعمم متنوعة تعمل

الفصل الدراسي الثاني



العمل عمي وجود تناسب بين محتوي المقرر

>)716

المقرر (اىداف و

محتويات و اسموب

توقيت التطوير

عمي بناء تفكير فعال

العام الجامعي (=-716

المسئول عن
التنفيذ

القائم بالتدريس
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تقرير مقرر دراسى عن العام <716=/716
والمدد الزمنية المحددة

تعميم)


إتاحة تمارين و تطبيقات متنوعة عمى



توفير مصادر تعميمية و تطبيقية حديثة



االلتزام بالمواعيد تبعا لمجدول



استخدام وسائل تعميمية متعددة اثناء



تقسيم الطالب عمي مجموعتين حتي يتم



تزويد اليئية المعاونة بالمعمومات والخبرات

موضوعات المقرر.

لمحتوى المقرر(فيديوىات تعميمية
B
المحاضر و الييئة

المحاضرة

المعاونة

العام الجامعي (=-716
>)716

القائم التدريس

االستفادة الكاممة لدي كل طالب.

المتعمقة بالمقرر من خالل ورش عمل.

C

أساليب التقييم

 تغيير في أساليب التقييم الخاصة بالمقرر(ابحاث-
عروض ومناقشات ) والعمل تنوع تمك االساليب .

 عمل جدول مسبق في بداية الدراسة لتسميم األعمالو الموضوعات التي سيتم تدريسيا خالل الفصل

العام الجامعي (=-716

القائم بالتدريس

>)716

الدراسي

 -متابعة األعمال و عمل تقييمات دورية لتمييز

الفروق الفردية بين الطمبة والسماح بمناقشة نتائج

التقييم مع الطالب تبعا لمجدول المسبق المعمن عنو

في بداية الفصل الدراسي.

 االعالن عن مواعيد إجراء االختبارات قبميا بوقت
كافي .

 تمايز أساليب التقييم المستخدمة في المقرر الفروق
الفردية بين الطالب ( ابحاث-عروض ومناقشات ).

D

القاعات الدراسية و

المعامل

 -اعادة النظر و اعادة تييئة القاعات ودىانيا لتكون

مالئمة لمدراسة بما يناسب طبيعة المادة و عدد الطالب

من حيث المساحة و عناصر التاسيس من كراسي و

مناضد في( قاعة  6: ، )71:كرسي و  6:منضدة

 -تطوير القاعة ( ( )71:تزويد باساليب اضاءة كافية

وصيانة اجيزة الداتا شو)

 -مد ساعات عمل المكتبة لتالئم اوقات تواجد الطالب

العام الجامعي (=-716
>)716

إدارة المعيد
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بالمعيد لتيسير االستفادة القصوى منيا ومن محتوياتيا

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

إسم منسق المادة  :ا .م.د  /رييام حممي شمبي

التوقيع :
التوقيع :

