وزارة التعليم العالي
المعهذ العالي للفنىن التطبيقيت  -التجمع الخامس

قسم  :الزخرفة
نموذج رقم ()61

تقرير مقرر دراسى1068/1067
أ -معمومات أساسية
 -6إسم المقرر ورمزه الكودى

نظريات ألوان

 -1التخصص

الزخرفة

 -4الفرقة  /المستوى

الثانية  /تيرم اول

 -1عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

( (1

 -5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

-

()1614

) نظرى

متوافر

 -1نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

ينطبق

 -7عدد القائمين بالتدريس

6

(

+

1

) عممى )

غير متوافر

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

14

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

14

 -نتيجة اإلمتحان

عدد
14

%
600

ناجح

عدد

%

-

-

راسب

 النسبة المئوية  %لمناجحينطبقــاً لمتقديرات الحاصمين عمييا
1

15

عدد

 %9.5ممتاز

15

عدد

 %49.1جيد جدا

7

عدد

 %49.1جيد

 %66.6مقبول

 -1تدريس المقرر :
 -الموضوعات التى

تم تدريسيا

محتىي المقرر

االسبىع

التعشيف بالوقشس وهتطلباته
واهذافه وههاساته

1

تعريف صفات المون وكنة
المون وااللوان المتباينة من
خالل لوحات الفنانين
العالميين

2

عمل لوحة زيت عمي توال
مساحة  :5*85مستوحاة
من لوحات الفنانين العالميين

3

عذد

محاضرة تذريب

الساعاث
2
2

2

عملي
1

1

1

1

عشض نوارج
باستخذام
الذاتا شى هع
الوناقشت

1

1

تذسيب عولي

عشض نوارج
باستخذام
الذاتا شى هع
الوناقشت

2
4
نظريات المون عند – استوالد

 األبعاد النفسيت للىىوالىظيفيت للىى دراسات
لونية تفصيمية لمنظر من
الطبيعة

5
1

7
8

اساليب
التعليم
والتعلم
هحاضشة و
هناقشت

1

2

1

عول
اسكتشاث
هلىنت
للتصوين هع
الوناقشت +
التعلن الزاتي

 +هتابعت اللىحت النمستوحاة
من لوحات الفنانين العالميين
اامستوحاة من لدرجات المون
في طراز الفن المصري القديم

نظريات المون عند منسل
 نظريات المون في الفنونالتشكيمية

11 – 9

1

1

2

عدد

عشض
وششح
الخاهاث

– 11
12

عولياث اختيا االلىاىسواث اللىى في الفنىى
التشكيليت وخصائصها
دراسات لدرجات المون في
طراز الفن اإلسالمي +
متابعة الموحة

1

1

2

تجميع مادة
عممية وبحث
ميداني

- 13
14

هناقشت الوذاسس الفنيت
هناقشت فشديت +متابعة الموحة

1

1

2

تنفيذ نماذج
(نشاط
عممي)

  %ما تم تدريسو منالمحتوى األساسى

%600

لممقرر

 -مدى إلتزام

<10

القائمين بالتدريس

81-10

>85



بمحتوى المقرر
 -مدى تغطية

<10

اإلمتحان لموضوعات

81-10



>85

المقرر

 -أساليب التعميم

والتعمم



محاضرات نظر ة



تدريب عممي



دراسة حالة



أنشطة فصمية

األعمال الفصمية ( تذكر ) :

 تجميع معمومات عن الخامات المستخدمة . -تطبيق ما تم تدريسة في أعمال فنية .

 طريقة تقويمالطــالب

 -4اإلمكانيات المتاحة لمتدريس :



نظري



شفوي



أعمال فصمية



عممي

 -المراجــع العمميـة



متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -الوســائل المعينة



متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -المستمزمات



متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

والخامات

 -1قيود إدارية
وتنظيمية :




عدد المعيدين قميل .

سوء حالة القاعات الدراسية

 -5نتيجة تقويم

الطالب لممقرر ()%

العدد

موافق جدا

موافق جدا

االستجابة

96

85.67 81.61 67.7; 78.;:

<<5.

ثانياً :ا محاضر والييئة

96

85.9< 66.:< 78.8:

;;.1

1.5:

ثالثاً :أساليب التقييم

96

76.8

81.97

5

رابعاً :القاعات الدراسية

96

;86.:< 86.:< 6:.<6 61.8

الحتوى

:

أوال :المقرر ( أىداف،

محتويات ،اسموب تعميم)
المعاونة



والمعامل

 -1مقترحات تحسين
المقرر

البند
A

إسم البند
المقرر(أىداف،

محتويات ،أسموب

موافق

68.59

غير

غير

موافق

<.1

التعميق
حاز عمي نسبة رضا

عدم

1.6

مقترحات التحسين:


()%71.45

طرح أساليب التعميم

والتعمم جديدة باسموب
يساعد الطالب عمي

تعميم)

التفكير الفعال ( عصف

ذىني ).


توفير مصادر تعممية

حديثة لمحتوي المقرر

B

المحاضر واليئية

المعاونة

حاز عمي نسبة رضا



زيادة عدد أعضاء اليئية



تزويد اليئية المعاونة

()%٦٩.٨٧

المعاونة لمتابعة الطالب .

بالمعمومات والخبرات
المتعمقة بالمقرر.



تشجيع المحاضر الطالب
عمي التعميم الذاتي

وتوضيح كيفية الحصول
عمي مصادر المعمومات.
C

أساليب التقييم

حاز عمي نسبة رضا

D

القاعات الدراسية

حاز عمي نسبة رضا



()%٦٩.٨٧

االعالن عن مواعيد إجراء

االختبارات قبميا بوقت
كافي .


تميز أساليب التقييم

المستخدمة في المقرر

الفروق الفردية بين
الطالب .


التركيز عمي الجوانب

الفكرية والعممية الخاصة

بأىداف المقرر
والمعامل



( )%٦١.٨٨مما يتطمب

إعادة تييئة القاعة من

حيث المساحة والتيوية
واإلضاءة .

تحسين جزري


وجود أجيزة كمبيوتر



تزويد القاعة بالكراسي .

وانترنت داخل القاعة .
 -7مالحظات



المراجعين الخارجيين

 -8ما تم تنفيذه من

مقترحات التطـوير فى



.



تقديم عروض تفاعمية وفيديوىات تعميمية لمطمبة.



العام السابق



 -9ما لم يتم تنفيذه
من مقترحات

تحديث المقرر




تزويد القاعة بالكراسي .

تزويد القاعو بمكبر صوت.
تزويد القاعة باجيزة كمبيوتر وانترنت.

تزويد القاعة باساليب تيوية جيدة.

 -60خطة التطوير لممقرر لمعام القادم :
مجاالت التطوير
Aالمقرر (اىداف

توصيف التطوير


و محتويات و

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

طرح أساليب التعميم والتعمم جديدة

باسموب يساعد الطالب عمي التفكير

الفعال.

اسموب تعميم)



توفير مصادر تعممية حديثة لمحتوي

1069-1068

أستاذ المادة

المقرر
Bالمحاضر و



االعالن عن مواعيد إجراء االختبارات



تميز أساليب التقييم المستخدمة في



التركيز عمي الجوانب الفكرية



تشجيع المحاضر الطالب عمي

قبميا بوقت كافي .

الييئة المعاونة

المقرر الفروق الفردية بين الطالب .

1069-1068

أستاذ المادة وادارة المعيد

والعممية الخاصة بأىداف المقرر
التعميم الذاتي وتوضيح كيفية

الحصول عمي مصادر المعمومات
Cاساليب التقييم



االعالن عن مواعيد إجراء االختبارات



تميز أساليب التقييم المستخدمة في



التركيز عمي الجوانب الفكرية



إعادة تييئة القاعة من حيث



وجود أجيزة كمبيوتر وانترنت داخل

قبميا بوقت كافي .

المقرر الفروق الفردية بين الطالب .

1069-1068

أستاذ المادة

والعممية الخاصة بأىداف المقرر

Dالقاعات

الدراسية و
المعامل

المساحة والتيوية واإلضاءة .

1069-1068

القاعة .



تزويد القاعة بالكراسي

اسم منسق المادة  .:ا.م.د /تيامي محمود تيامي
القائم بأعمال رئيس القسم  :د :سامية فوزي

التوقيع :

التوقيع :

إدارة المعيد

