وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

منوذج رقم ()16
تقرير مقرر دراسى 2018-2017

جامعة /أكاديمية :وزارة التعليم العالي
كلية /معهد :المعهد العالي للفنون التطبيقية  -التجمع الخامس
قسم  :عام

أ -معلومات أساسية
 -1إسم املقرر ورمزه الكودى

طبيعة صامتة 1306 /

 -2التخصص

عام

 -3الفرقة  /املستوى

االوىل للعام اجلامعى (2018- 2017الفصل الدراسي األول)

 -4عدد الوحدات  /الساعات املعتمدة

4ساعات (  )0نظرى
متوافر

 -5النظام املتبع إلختيار جلنة اإلمتحان
 -6نظام املراجعة اخلارجية لإلمتحان
 -7عدد القائمني ابلتدريس

 ) 4 ( +عملى
غري متوافر

يوجد
( )1د.كرمي القريطي

ب -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب امللتحقني ابملقرر

 465طالب

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

 448طالب

 -نتيجة اإلمتحان

عدد
411

 النسبة املئوية  %للناجحني طبق ـاًللتقديرات احلاصلني عليها
 -2تدريس املقرر :

%
91.7

 62ممتاز

15

 140جيد

34

عدد
انجح
%
%

37
 105جيد جد اً
 104مقبول

%
راسب

8.3

25.5
25.5

%
%

 املوضوعات الىتمت تدريسها

الموضـــــوع

رة
التعريف بالمقرر واهدافه واعالم الطالب بنتائج استبيان تقييم
المقرر للعام الماضي
-1دراسة مفردات شكلية بيئية مختلفة

8

ــ

2×4

-2دراسة عالقات األشكال منفردة أو مجمعة .

8

ــ

2×4

.

8

ــ

2×4

-4المعالجة الفنية للظل والنور للمفردات الشكلية.

8

ــ

2×4

-5تحديد المواصفات الفنية المستخدمة في رسم المفردات الشكلية

12

ــ

3×4

-6تحديد مشاكل المفردات الشكلية

8

ــ

2×4

-3تحليل بنائي للمفردات الشكلية البصرية

 % -ملا مت

عدد
الساعات
4

%100

تدريسه من احملتوى
األساسى للمقرر
 مدى إلتزامالقائمني ابلتدريس

84 – 60

< 60

> 85

مبحتوى املقرر

 -مدى تغطية

84 – 60

< 60

> 85

اإلمتحان
ملوضوعات
املقرر
 أساليب التعليموالتعلم
 طريقة تقوميالطــالب

متارين تطبيقية

حماضرات
مشاريع تطبيقية
مناقشة لتقييم اداء صفي
تقييم مشروعات تصميمية

 -3اإلمكانيات املتاحة للتدريس :
 -املراجــع العلميـة

محاض

دروس عملية

متوفرة

متوافرة بدرجة حمدودة

غري متوفرة

 -الوســائل املعينة

متوفرة

متوافرة بدرجة حمدودة

غري متوفرة

 -املستلزمات

متوفرة

متوافرة بدرجة حمدودة

غري متوفرة

واخلامات
 -4قيود إدارية

قلة عدد الكراسي ابلقاعات الدراسية

وتنظيمية :
 -5نتيجة تقومي الطالب للمقرر ( : )%د.كرمي القريطي
A
B
C
D

المحاور

العدد

موافق جدا

موافق

المقرر(أهداف  ،محتويات ،
أساليب تعليم)
المحاضر والهيئة المعاونة
أساليب التقييم
القاعات الدراسية والمعامل

180

35

45.71

غير
موافق
12.3

180
180
180

34.17
32.69
20.37

44.72
48.7
37.04

12.56
11.85
22.96

 -6مقرتحات
حتسني املقرر

اسم البند

التعليق

البند
A

المقرر ...
(اهداف،
محتويات،
اسلوب تعليم)

حاز على نسبة
رضا( )80.7%تحتاج

B

المحاضر
والهئية المعاونة

C

أساليب التقييم

D

القاعات
الدراسية
والمعامل

 تسلسل المحتوي التعليمي تضمين محتوي المقرر بعض التمارينوالتطبيقات المتنوعه.
 يحرص المحاضر علي االستفاده منالساعات المكتبيه
 يدرب المحاضر الطالب علي الرسم -التزام المحاضر بالمواعيد

حاز على نسبة
رضا( )78.8%تحتاج

الى تحسين جزئي.

الى تحسين.
حاز على نسبة رضا
( )%57.3مما يتطلب
تغيير جذري.

6.78
5.46
15.93

أن يعلن المحاضر الطلبة بنتائج التقييماتويناقشهم في نتائج التقييم.
 تميز الفروق الفرديه للطالبتزويد القاعة الدراسية 111/110/101بعدد 1تكييف ساخن وبارد
 توافر ادوات وعينات للطبيعه الصامته تساعدالطالب علي الرسم.

 -7مالحظات
املراجعني اخلارجيني
(إن وجدت)
 -8ما مت تنفيذه من
مقرتحات التطـوير ىف
العام السابق

1.78
1.3
3.7

مقرتحات التحسني:

الى تحسين.

حاز على نسبة
رضا( )81.3%تحتاج

غير موافق عدم استجابة
جدا
1.19
5.79

-1إعالم الطلبة بتوصيف المقرر
-2يتيح المحاضر فرص متساوية لطالب في طرح األسئلة
والتعبير عن أرائهم.
-3أن يعلن المحاضر الطلبة بنتائج التقييمات ويناقشهم في نتائج التقييم

 -9ما مل يتم تنفيذه

-1تزويد القاعة الدراسية بعدد 1تكييف ساخن وبارد -عدد 2مكبر مكبر صوت (لعجز الموازنه)

من مقرتحات
(وما هى األسباب)
 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت
التطوير

توصيف التطوير

 تسلسلالمحتوي
المقرر  ...التعليمي
(اهداف - ،تضمين محتوي
 Aمحتويات ،المقرر بعض
اسلوب
التمارين
تعليم)
والتطبيقات
المتنوعه.

B

المحاضر
والهئية
المعاونة

أساليب
C
التقييم

القاعات
 Dالدراسية
والمعامل

 يحرصالمحاضر علي
االستفاده من
الساعات
المكتبيه
 يدرب المحاضرالطالب علي
الرسم
 التزام المحاضربالمواعيد
أن يعلنالمحاضر الطلبة
بنتائج التقييمات
ويناقشهم في
نتائج التقييم.
 تميز الفروقالفرديه للطالب
 تزويد القاعةالدراسية
111/110/101
بعدد 1تكييف
ساخن وبارد
 توافر ادواتوعينات للطبيعه
الصامته تساعد
الطالب علي
الرسم.

استاذ املادة  :د.كرمي القريطي

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

العام الجامعي 2019- 2018

القائم بالتدريس

العام الجامعي 2019- 2018
القائم بالتدريس

العام الجامعي 2019- 2018
القائم بالتدريس

العام الجامعي 2019- 2018
ادارة المعهد

التاريخ  :اغسطس 2018

