وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنىن التطبيقيت  -التجمع الخامس

قسم  :الزخرفة
نموذج رقم (;)6

تقرير مقرر دراسى<716=/716
جايؼح  /أكادًَُح :وسارج انتؼهُى انؼانٍ
كهُح  /يؼهذ :انًؼهذ انؼانٍ نهفُىٌ انتطثُقُح -انتجًغ انخايس
قسى :انشخزفـــح
أ -معمومات أساسية
 -6إسم المقرر ورمزه الكودى

تك معمقات ولوحات جدارية

 -7التخصص

الزخرفة

 -8الفرقة  /المستوى

األولى /تيرم ثاني

 -9عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

7

(=9

 -:النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

) نظرى

متوافر

; -نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

ينطبق

< -عدد القائمين بالتدريس

6

()6661

(

+

7

) عممى

غير متوافر

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

>61

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

=61

 -نتيجة اإلمتحان

عدد
=61

%
>>

ناجح

عدد

%

6

6

راسب

 النسبة المئوية  %لمناجحينطبقــاً لمتقديرات الحاصمين عمييا
97

عدد

= %8=8ممتاز

8:

عدد

 %8789جيد

جدا

79

عدد

 %7787جيد

عدد

<

 %;89مقبول

 -7تدريس المقرر :
 -الموضوعات التى

تم تدريسيا

انتؼزَف تانًقزر ويتطهثاته واهذافه ويهاراته
دراسح َظزَح نتارَخ انخاياخ وتطىرها
توضيح الخامة المستخدمة في االعمال الجدارية المعروفة داخميا أو خارجيا مع شرح أهم
الخصائص التكنولوجية وطرق العمل بها
ايتحاٌ فٍ انخاياخ انتٍ سثق شزحها تحزَزٌ  +تحث فٍ هذج انخاياخ يٍ خالل انًُاقشاخ

اقتراح مشروع أو اكثر بهذة الخامات مثال  :عمل لوحة جدارية باستخدام خامة

الالكر – التمب ار -الفينيل -الخ

اختبار منتصف الفصل الدراسي االول  +مناقشة االختبار
توضيح الخامات الحديثة من خالل االعمال الجدارية ومدي ارتباطها بالمبني
والعوامل الجوية التي توثر عميها مع شرح أهم الخصائصالتكنولوجية وطريقة العمل

بها

توضيح الخامات الحديثة من خالل االعمال الجدارية ومدي ارتباطها بالمبني

والعوام ل الجوية التي توثر عميها مع شرح أهم الخصائصالتكنولوجية وطريقة العمل
بها
االخراج النهائي لممشروع ومناقشة االعمال

  %ما تم تدريسو منالمحتوى األساسى

%611

لممقرر

 -مدى إلتزام

القائمين بالتدريس

<;1

=9-;1



>=:

بمحتوى المقرر
 -مدى تغطية

<;1

اإلمتحان لموضوعات

=9-;1

المقرر
 -أساليب التعميم

والتعمم

 -طريقة تقويم

الطــالب

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

☑

المالحظة

☐

المقابالت

☐

التقويم الشخصي لمطالب

☐



>=:

 -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



عدد المعيدين قميل بالنسبة الطالب

وتنظيمية :
 -:نتيجة تقويم

الطالب لممقرر ()%

الحتوى

:

 Aالمقرر (
أىداف،

العدد

901

موافق جدا

موافق

غير موافق

غير موافق

عدم

%92.03

%50.25

%12.01

%9.3

%1.59

جدا

االستجابة

محتويات،

اسموب تعميم)



 Bالمحاضر

901

 Cأساليب

901

 Dالقاعات

901

والييئة

%02.20

%59.10

%12.93

%0.12

%1.20

المعاونة

التقييم

الدراسية

%90.213
%09.23

%52.51
%99.33

%12.00
%00.93

%5.00
%15.29

%1.91
%9.3

والمعامل

; -مقترحات تحسين
المقرر

البند
A

إسم البند
المقرر(أىداف،

محتويات ،أسموب

تعميم)

التعميق
حاز عمي نسبة

رضا()%=78>9

مما يتطمب تحسين

جزئي بالمقرر
B

المحاضر واليئية

المعاونة

حاز عمي نسبة

رضا عالية
(><)=18

مقترحات التحسين:
االطالع ػهً انًزاجغ انجذَذج و انخاياخانًستحذثح يثم ( انهُشر وانهىنىجزاو
انخالَا انشًسُح )
إتاحح تًارٍَ و تطثُقاخ يتُىػح ػهًيىضىػاخ انًقزر.
تىفُز يصادر تؼهًُُح و تطثُقُح حذَثحنًحتىي انًقزر(فُذَىهاخ تؼهًُُح ).
 رتط انًادج انؼهًُح نهًقزر تًجاالخانحُاج وانتطثُق انؼًهٍ يٍ خالل سَاراخ
يُذاَُح .
 تقسُى انطالب ػهٍ يجًىػتٍُ حتٍ َتىاالستفادج انكايهح نذٌ كم طانة.

C

أساليب التقييم

D

القاعات الدراسية

حاز عمي نسبة

 -تطبيق اساليب متنوعة لمتقييم بما

رضا ()=78:7

يضمن تقييم الميارات المختمفة لمطالب (

جزئي بالمقرر8

الزيارات الميدانية مع باقي الطالب )

يتطمب تحسين

عمل االبحاث وعرضيا – مناقشة نتائج

االعالن المسبق والواضح عن اساليبالتقييم ومواعيدىا وعرضيا بشكل واضح
داخل قاعات الدراسة()71:-719

تمايز أساليب التقييم المستخدمة فيالمقرر الفروق الفردية بين الطالب (

ابحاث-عروض ومناقشات )8
والمعامل

حاز عمي نسبة

 -اعادة النظر و اعادة تييئة القاعات

رضا (=;):<8

ودىانيا لتكون مالئمة لمدراسة بما

يتطمب تحسين

يناسب طبيعة المادة و عدد الطالب من

بالمقرر

حيث المساحة و عناصر التاسيس من

كراسي و مناضد (8قاعات _71:قاعة

)719

 -تطوير القاعات ( ( )719-71:تزويد

باساليب اضاءة كافية وصيانة اجيزة
الداتا شو)

 -مد ساعات عمل المكتبة لتالئم اوقات

تواجد الطالب بالمعيد لتيسير االستفادة
القصوى منيا ومن محتوياتيا 8

< -مالحظات

المراجعين الخارجيين

= -ما تم تنفيذه من
مقترحات التطـوير فى



عدم اتسام محتويات المقرر بالحداثة8



تطوير القاعات 8



العام السابق

> -ما لم يتم تنفيذه

تزويد القاعة بالكراسي 8

 -تزويد القاعة بأجزة كمبيوتر وأنترنت8

من مقترحات

 -المكتبة حيث ال توجد استعارة لمكتب بالنسبة لمطالب

 -61خطة التطوير لممقرر لمعام القادم :
مجاالت التطوير
A

المقرر (اىداف و

توصيف التطوير


ااالطالع عمى تقنيات مستحدثة

تواكب العصر من خالل عرض

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

الفصل الدراسي االول لمعام

استاذ المقرر

الجامعي =716>/716

فيديوىات تعميمية 8

محتويات و

اسموب تعميم)



تغيير استراجيات التعميم والتعمم
بحيت يعتمد عمي اسموب المناقشة

والحوار -وطريقة حل المشكالت
والتدريب العممي

 :Bالمحاضر والييئة
المعاونة

زيادة اعداد الييئة المعاونة( اثنين من الييئة

المعاونة ) وتدريبيم من خالل ورشة عمل
الجادة التعامل مع الطالب 8

C

اساليب التقييم

 -عمل ممف لالنجاز و أخذ مالحظات

ومناقشتيا مع فريق العمل

 -عمل جدول مسبق في بداية الدراسة لتسميم

الفصل الدراسي األول لمعام

الدراسي

القائم بالتدريس

=716> - 716

الفصل الدراسي االول لمعام
الجامعي =716>/716

استاذ المقرر

األعمال و الموضوعات التي سيتم تدريسيا

خالل الفصل الدراسي وعرضو بشكل واضح(

قاعة )71:-719

-8متابعة األعمال و عمل تقييمات دورية

تبعا لمجدول المسبق المعمن عنو في بداية
الفصل الدراسيبقاعات ( 8 )71:-719
D

 -اعادة النظر و اعادة تييئة القاعات

القاعات الدراسية

ودىانيا لتكون مالئمة لمدراسة بما يناسب

و المعامل

طبيعة المادة و عدد الطالب من حيث

الفصل الدراسي االول لمعام
الجامعي =716>/716

المساحة و عناصر التاسيس من كراسي و

مناضد (8قاعات _71:قاعة )719

 -تطوير القاعات ( ( )719-71:تزويد

باساليب اضاءة كافية وصيانة اجيزة الداتا

شو)

 مد ساعات عمل المكتبة لتالئم اوقات تواجدالطالب بالمعيد لتيسير االستفادة القصوى

منيا ومن محتوياتيا 8

اسم منسق المادة :أ 8م8د  /سامية فوزي عمي
القائم بأعمال رئيس القسم  :د :سامية فوزي

التوقيع :

التوقيع :

ادارة المعيد

