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تقرير مقرر دراسى<716=/716
أ -معمومات أساسية
 -6إسم المقرر ورمزه الكودى

تك معمقات ولوحات جدارية ()7661

 -7التخصص

الزخرفة

 -8الفرقة  /المستوى

الثانية

 -9عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

( =9

 -:النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

7

) نظرى

متوافر

; -نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

ينطبق

< -عدد القائمين بالتدريس

6

(

+

) عممى

7

غير متوافر

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

;8

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

;8

 -نتيجة اإلمتحان
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 -النسبة المئوية  %لمناجحين

طبقــاً لمتقديرات الحاصمين عمييا
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عدد
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عدد
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 -7تدريس المقرر :
 الموضوعات التىتم تدريسيا

التعريف بالمقرر ومتطمباته واهدافه ومهاراته
دراسة نظرية لتطور اعمال المعمقات والجداريات بهذة الخامات مع شرح اهم الخصائص
التكنولوجية

توضيح الخامة المستخدمة في االعمال الجدارية المعروفة داخميا أو خارجيا مع شرح
أهم الخصائص التكنولوجية وطرق العمل بها
ايتذاٌ في انخاياث انتي سبك شزدها تذزيزي  +بذث في هذة انخاياث يٍ خالل
انًُالشاث
التزاح يشزوع أو اكثز بهذة انخاياث يثال  :ػًم نىدت جداريت باستخداو خايت انالكز – انتًبزا-
انفيُيم –انخ
التزاح يشزوع أو اكثز بهذة انخاياث يثال  :ػًم نىدت جداريت باستخداو خايت انالكز – انتًبزا-
انفيُيم –انخ
التزاح يشزوع أو اكثز بهذة انخاياث يثال  :ػًم نىدت جداريت باستخداو خايت انالكز – انتًبزا-
انفيُيم –انخ
اختبار يُتصف انفصم اندراسي االول  +يُالشت االختبار
تىضيخ انخاياث انذديثت يٍ خالل االػًال انجداريت ويدي ارتباطها بانًبُي وانؼىايم انجىيت انتي
تىثز ػهيها يغ شزح أهى انخصائصانتكُىنىجيت وطزيمت انؼًم بها
تىضيخ انخاياث انذديثت يٍ خالل االػًال انجداريت ويدي ارتباطها بانًبُي وانؼىايم انجىيت انتي
تىثز ػهيها يغ شزح أهى انخصائصانتكُىنىجيت وطزيمت انؼًم بها
تىضيخ انخاياث انذديثت يٍ خالل االػًال انجداريت ويدي ارتباطها بانًبُي وانؼىايم انجىيت انتي
تىثز ػهيها يغ شزح أهى انخصائصانتكُىنىجيت وطزيمت انؼًم بها
تىضيخ انفزوق انجىهزيت بيٍ هذة انخاياث انمديًت وانذديثت يٍ خالل انتدربياث انؼًهيت
تىضيخ انفزوق انجىهزيت بيٍ هذة انخاياث انمديًت وانذديثت يٍ خالل انتدربياث انؼًهيت
تىضيخ انفزوق انجىهزيت بيٍ هذة انخاياث انمديًت وانذديثت يٍ خالل انتدربياث انؼًهيت
االخزاج انُهائي نهًشزوع ويُالشت االػًال

  %ما تم تدريسو منالمحتوى األساسى

%>1

لممقرر

 -مدى إلتزام

القائمين بالتدريس

<;1

=9-;1

>=:



بمحتوى المقرر
 -مدى تغطية

اإلمتحان لموضوعات
المقرر

<;1

=9-;1



>=:

 أساليب التعميموالتعمم

 طريقة تقويمالطــالب

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

☐

تكاليف ووجبات منزلية

☑

مناقشات وتقييم أداء صفي

☑

إيتذاٌ َظزي
انتمىيى انشخصي نهطانب

☐
☐

 -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 يوجد5

 -:نتيجة تقويم

الطالب لممقرر ()%

العدد

الحتوى
 Aالمقرر ( أىداف ،محتويات،

;8

92.92

61.15

1..5

4.58

..00

 Bالمحاضر والييئة المعاونة

;8

5.

0.

1.

.

.

 Cأساليب التقييم

;8

0..20

66.41

0.14

1...4

.

 Dالقاعات الدراسية والمعامل

;8

1..46

08.11

92.69

90.58

0.44

اسموب تعميم)

; -مقترحات تحسين
المقرر

جدا

غير

موافق

موافق

:



موافق

موافق

غير

عدم

البند

إسم البند

A

المقرر(أىداف،

حاز عمي نسبة رضا

،أسموب تعميم)

تحسين جزئي بالمقرر5

B

المحاضر

حاز عمي نسبة رضا

C

أساليب التقييم

حاز عمي نسبة رضا

D

القاعات

محتويات

التعميق
(;)%=658مما يتطمب

مقترحات التحسين:


عمل زيارات ميدانية



توافر مصادر تعميمية و تطبيقات



تشجيع الطالب عمى التعميم الذاتي و

عممية حديثة لمحتوى المقرر

واليئية المعاونة (5)%>1

ي()%=;5<9مما

جدا

االستجابة

كيفية الحصول عمى مصادر
المعمومات




عمل تقويم شخصي لمطالب

عمل حوارات و مناقشات ترتكز عمى

يتطمب تحسين جزئي

الجوانب الفكرية و العممية الخاصة

بالمقرر5

بأىداف المقرر

حاز عمي نسبة رضا



اعادة النظر و اعادة تييئتيا لتكون

الدراسية

متدنية ( )%8588مما

مالئمة لمدراسة بما يناسب طبيعة

والمعامل

ينطمب تحسين جذري 5

المادة و عدد الطالب من حيث

المساحة و عناصر التاسيس من

كراسي و مناضد


تطوير القاعات (تزويد باساليب

تيوية مناسبة و اضاءة كافية)
< -مالحظات

المراجعين الخارجيين



عدم اتسام محتويات المقرر بالحداثة5



المراجع المذكورة غير حديثة5

= -ما تم تنفيذه من

مقترحات التطـوير فى

العام السابق



عمل زيارات ميدانية لالماكن االثرية التي يتم فييا ترميم الموحات الجدارية

> -ما لم يتم تنفيذه
من مقترحات

 -61خطة التطوير لممقرر لمعام القادم :
مجاالت التطوير
المقرر (اىداف و

توصيف التطوير


محتويات و

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

ايجاد اساليب تعميم و تعمم جديدة
تجذب الطالب و تدفعيم لمتعمم

اسموب تعميم)



المحاضر و الييئة



ادخال تقنيات مستحدثة تواكب

العصر حيث ان المحتوى يحتوي

عمي اساليب تقميدية قديمة في

تصميم و تنفيذ المعمقات و الموحات
الجدارية و مدى ارتباطيا بوظيفة

الفصل الدراسي األول من
العام الجامعي

أستاذ المادة

=716>/716

المبنى
المعاونة

زيادة اعداد الييئة المعاونة

واختيارىم وتوجيييم لحسن التعامل
مع الطمبة من خالل ورشة عمل

واالجتماع معيم بشكل دوري

الفصل الدراسي األول من
العام الجامعي

=716>/716

أستاذ المادة وادارة المعيد

لمناقشة مشاكل الطالب 5
اساليب التقييم



ايجاد اساليب تقييم جديدة و متنوعة

القاعات الدراسية



اعادة النظر و اعادة تييئتيا لتكون

لصالح الطالب

الفصل الدراسي األول من
العام الجامعي

أستاذ المادة

=716>/716
و المعامل

مالئمة لمدراسة بما يناسب طبيعة
المادة و عدد الطالب من حيث

المساحة و عناصر التاسيس من

كراسي و مناضد


تطوير القاعات (تزويد باساليب

إدراة المعيد
الفصل الدراسي األول من
العام الجامعي

=716>/716

تيوية مناسبة و اضاءة كافية)
اسم منسق المادة :أ 5م5د  /سامية فوزي عمي

التوقيع :

