
   

 

  7107مبادىء عمم النفس عا م  تقرير مقرر دراسي
  قسم : ..العموم التربوية والنفسية

 -معمومات أساسية : –أ 
 مبادىء عمم النفس اسم المقرر 1
 جميع التخصصات  التخصص 2
 االولى  الفرقة / المستوي 3
 ( نظري  2     )  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 نظام المراجعة الداخمية الختيار لجنة االمتحاناتالنظام المتبع  5
 _________ نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 عضو  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 0
 1191 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 1191 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 راسب 0    -   ناجح 1191 نتيجة االمتحان  -
 جيد جدا 127  -ممتاز  25 النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين عمييا -

 مقبول 562-     جيد 477
 -تدريس المقرر : – 7

 تم التي الموضوعات
 دراستها

 

 تاريخو –مدارسة  –فروعو  –معنى عمم النفس  -1 
 اىمية عمم النفس الحياتيو اىداف عمم النفس –لممعمم اىمية عمم النفس  -2
 العوامل المؤثرة عميو –االنواع  -الذكاء ) المعنى – -3
 طرق حسابو -–معنى نسبة الذكاء  -4

 توزيع االفراد داخمو –المنحنى االعتدالي  –كيفية حساب نسبة الذكاء -5
 طرق قياسيا ( –كيفية تعديميا  –كيفية تعمميا  –االنواع  –االنفعاالت ) المعنى -6     
 العوامل المؤدية لو ( –نظرياتة  –النسيان  –كيفية تحسينيا  –االنواع  –الذاكرة ) المعنى اىميتيا -7

 قانون الشائعات –الشائعات ) المعنى -8
كيفية  –عامل االرتباط  –الوسيط  –المتوسط االنواع( كيفية حساب  -االحصاء ) المعنى-9

   -تفسيرىا المنوال

 
 

 

 



   

 

 

 %100 % لما تم تدريسو من المحتوي األساسي لممقرر -
 %   100  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 %100 مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
  يتخمميا طرق  تعميمية مثلمحاضرات نظرية  أساليب التعميم والتعمم -

 النقد  –االستنتاج  –االستنباط 
 لسنة      أمتحان  أعمال ا- أمتحان نظري طريقة تقويم الطالب -
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوفرة  المراجع العممية -
 متوفرة  الوسائل المعينة-
 غير مطموبة  المستمزمات والخامات -
 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %95  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
 تحديث المحتوى -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 عدم التقيد بموضوعات بعينيا  بمعنى مرونة المحتوى  -2
 زيادة عدد الساعات -3

 _____________________ )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 _____________ ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -8
 __________________ )ما ىي و األسباب (ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01
مجاالت 
التطوير: 
عدد  –المحتوى 

 الساعات   

 توصيف التطوير: 
اقتطاف مرونة المحتوى حيث يتم 

موضوعات متعددة من معظم  فروع 
ممخص لبعض البحوث  -النفس عمم

 ى مجال عمم النفس  ف

 توقيت التطوير 
 العام القادم 

 المسئول عن التنفيذ
 د منى سعيد

    
    

 
                        أ.د أمانى عبد المقصودرئيس القسم /           د منى سعيد   نسق المادة : اسم م
 7107      /    /    : التاريخ  منى سعيد                                 : التوقيع

 

 



   

 

 2018/ 2017عام   مبادىء عمم النفس تقرير مقرر دراسي
 

  قسم : ..العموم التربوية والنفسية
 -معمومات أساسية : –أ 

 مبادىء عمم النفس اسم المقرر 0

 جميع التخصصات  التخصص 7

 االولى  المستوي الفرقة / 3

 ( نظري  7) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 نظام المراجعة الداخمية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 _________ نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 0
 1112 الممتحقين بالمقررعدد الطالب  -
 1095 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -
 ( راسب 276)  ( ناجح  9774 )   نتيجة االمتحان  -
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -

 الحاصمين عمييا
 ( جيد جدا  13.6   )   ( ممتاز 1.6     ) 
 ( مقبول   41.3   )      (جيد   36.9   ) 

 -تدريس المقرر : – 7



   

 

 تاريخو –مدارسة  –فروعو  –معنى عمم النفس  -1 الموضوعات التي تم تدريسيا -
اىمية عمم النفس الحياتيو اىداف عمم  –اىمية عمم النفس لممعمم  -2

 النفس
 العوامل المؤثرة عميو –االنواع  -الذكاء ) المعنى – -3
 طرق حسابو -–معنى نسبة الذكاء  -4

توزيع االفراد  –المنحنى االعتدالي  –الذكاء كيفية حساب نسبة -5
 داخمو

 –كيفية تعديميا  –كيفية تعمميا  –االنواع  –االنفعاالت ) المعنى -6
 طرق قياسيا (

 –النسيان  –كيفية تحسينيا  –االنواع  –الذاكرة ) المعنى  اىميتيا -7
 العوامل المؤدية لو (  –نظرياتة 

لمنوال واإلنحراف المعياري والمدى اإلحصاء ) المتوسط والوسيط وا-8
 ) 

 قانون الشائعات –الشائعات ) المعنى -9
 

 

% لما تم تدريسو من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

100% 

 84-60(      )    60> (      )  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 (   /  > )85 

 84-60(      )    60> (      )  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 ( /    > )85 

  يتخمميا طرق مثلمحاضرات نظرية  أساليب التعميم والتعمم -
 النقد  –االستنتاج  –االستنباط 

      -  شفوي   - نظري  طريقة تقويم الطالب -
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوفرة  المراجع العممية -
 متوفرة  الوسائل المعينة-
 غير مطموبة  المستمزمات والخامات -
 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %95  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
 تحديث المحتوى -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

  عدم التقيد بموضوعات بعينها  بمعنى مرونة المحتوى -7
  زيادة عدد الساعات-3

 _____________________ )إن وجدت(مالحظات المراجعين الخارجيين  -7



   

 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

_____________ 

)ما ىي و ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
 األسباب (

__________________ 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01
مجاالت التطوير: 

عدد  –المحتوى 
 الساعات   

: مرونة توصيف التطوير
المحتوى حيث يتم اقتطاف 

موضوعات متعددة من 
معظم  فروع عمم النفس 
مثال : موضوع الشائعات 

ممخص  –المفاهيم  –
لبعض البحوث قى مجال 

 عمم النفس  

 توقيت التطوير 
 العام القادم 

 المسئول عن التنفيذ
 ) د منى سعيد( قسم العموم التربوية والنفسية

    
    

 
      القسم : أ.د/ أماني عبدالمقصودرئيسة مجمس              د منى سعيد   اسم منسق المادة : 

  منى سعيد                                                           : التوقيع
  7108التاريخ  :     /   /    
 
 

 

  



   

 

 2018/2019مبادىء عمم النفس عام  تقرير مقرر دراسي
  

  قسم : ..العموم التربوية والنفسية
 -معمومات أساسية : –أ 

 مبادىء عمم النفس اسم المقرر 0

 جميع التخصصات  التخصص 7

 االولى  الفرقة / المستوي 3

 ( نظري  7) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 نظام المراجعة الداخمية االمتحاناتالنظام المتبع الختيار لجنة  5

 _________ نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو  عدد القائمين بالتدريس 7

 
 -معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0
 1414 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 1414 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 راسب 3       ناجح 1411 نتيجة االمتحان  -

 مقبول   530-  جيد 831     -جيد جدا 50  الناجحين طبقا لمتقديرات الحاصمين عمييا

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 -تدريس المقرر : – 7

 تاريخو –مدارسة  –فروعو  –معنى عمم النفس -1 الموضوعات التي تم تدريسيا
 النفساىمية عمم النفس الحياتيو اىداف عمم  –اىمية عمم النفس لممعمم -2
 العوامل المؤثرة عميو –االنواع  -الذكاء ) المعنى-3
 طرق حسابو –معنى نسبة الذكاء -4
 توزيع االفراد داخمو –المنحنى االعتدالي  –كيفية حساب نسبة الذكاء -5
 طرق قياسيا(  –كيفية تعديميا  –كيفية تعمميا  –االنواع  –االنفعاالت ) المعنى -6 
 –نظرياتة  –النسيان  –كيفية تحسينيا  –االنواع  –يتيا الذاكرة ) المعنى  اىم-7

 العوامل المؤدية لو ( 

 قانون الشائعات –الشائعات ) المعنى -8
 تكوينيا ( –العوامل المؤثرة عمييا -9

عامل االرتباط  –الوسيط  –االنواع( كيفية حساب المتوسط  -االحصاء ) المعنى-10
 -كيفية تفسيرىا المنوال –

 

 -تدريس المقرر : – 7
% لما تم تدريسو من المحتوي األساسي  -

 لممقرر
100% 

 %100  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 %100 مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
  يتخمميا طرق مثلمحاضرات نظرية  أساليب التعميم والتعمم -

 النقد  –االستنتاج  –االستنباط 
       االعمال الفصمية  –التحريرى  طريقة تقويم الطالب -
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوفرة  المراجع العممية -
 متوفرة  الوسائل المعينة-
 غير مطموبة  المستمزمات والخامات -
 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %95 نتيجة تقويم الطالب لممقرر:  -5
 إضافة موضوعات جديدة  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 عدم التقيد بموضوعات بعينيا  بمعنى مرونة المحتوى -2
 زيادة عدد الساعات -3

)إن وجدت مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
) 

_____________________ 



   

 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

_____________ 

)ما ىي و ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
 األسباب (

__________________ 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01
عدد  –المحتوى مجاالت التطوير: 

 الساعات   
: مرونة توصيف التطوير

المحتوى حيث يتم اقتطاف 
موضوعات متعددة من معظم  

فروع عمم النفس مثال : 
المفاهيم  –موضوع الشائعات 

ممخص لبعض البحوث قى  –
 مجال عمم النفس  

 توقيت التطوير 
 العام القادم 

 المسئول عن التنفيذ
 د منى سعيد 

 
          / أ. د  أمانى عبد المقصودرئيس القسم                 د منى سعيد   اسم منسق المادة : 

  7109التاريخ  :     /   /     منى سعيد                                          : التوقيع

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 2019/2020مبادىء عمم النفس عام  تقرير مقرر دراسي
  ..العموم التربوية والنفسيةقسم : 

 -معمومات أساسية : –أ 
 مبادىء عمم النفس اسم المقرر 1

 جميع التخصصات  التخصص 2

 االولى  الفرقة / المستوي 3

 ( نظري  2     )  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 نظام المراجعة الداخمية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 _________ المراجعة الخارجية لالمتحاننظام  6

 عضو  عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
 1462 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 1457 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 راسب 71       ناجح 1391 نتيجة االمتحان  -

 % راسب 4.53 -%ناجح   95.47  الحاصمين عميياالناجحين طبقا لمتقديرات 

 

 -تدريس المقرر : – 2

- 
الموضوعات 

التي تم 
 تدريسيا

 تاريخو –مدارسة  –فروعو  –معنى عمم النفس -1
 اىمية عمم النفس الحياتيو اىداف عمم النفس –اىمية عمم النفس لممعمم -2
 العوامل المؤثرة عميو –االنواع  -الذكاء ) المعنى-3
 طرق حسابو -–معنى نسبة الذكاء -4
 توزيع االفراد داخمو –المنحنى االعتدالي  –كيفية حساب نسبة الذكاء -5
  طرق قياسيا( –كيفية تعديميا  –كيفية تعمميا  –االنواع  –االنفعاالت ) المعنى -6 
 –نظرياتة  –النسيان  –كيفية تحسينيا  –االنواع  –الذاكرة ) المعنى  اىميتيا -7
 عوامل المؤدية لو ( ال



   

 

 قانون الشائعات –الشائعات ) المعنى -8
 تكوينيا ( –العوامل المؤثرة عمييا -9

كيفية  –عامل االرتباط  –الوسيط  –االنواع( كيفية حساب المتوسط  -االحصاء ) المعنى-10
 -تفسيرىا المنوال

 
 -تدريس المقرر : – 2
% لما تم تدريسو من المحتوي  -

 لممقرراألساسي 
100% 

مدي التزام القائمين بالتدريس  -
 بمحتوي المقرر 

 100% 

مدي تغطية االمتحان  -
 لموضوعات المقرر

100% 

 يتخمميا طرق مثل حتى منتصف شير مارس  محاضرات نظرية  أساليب التعميم والتعمم -
الجامعة ثم تم التواصل مع الطالب من خالل منصة النقد  –االستنتاج  –االستنباط 

 من خالل تطبيق الواتس اب
 عمى صورة بحث  من خالل منصة الجامعةالتحريرى أمتحان  طريقة تقويم الطالب -
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 متوافرة  المراجع العممية -
 متوافرة  الوسائل المعينة-
 غير مطموبة  المستمزمات والخامات -
 ال توجد  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %95  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5
 إضافة موضوعات جديدة  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

الخوف من الكوارث الطبيعية مثل الخوف من  –الضغوط الدراسية واالكاديمية 
 زيادة عدد الساعات -3  جائحة كورونا

مالحظات المراجعين  -7
 الخارجيين )إن وجدت (

_____________________ 

ما تم تنفيذه من مقترحات  -8
 التطوير في العام السابق

_____________ 

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
 )ما ىي و األسباب (

__________________ 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -10
مجاالت 
التطوير: 
عدد  –المحتوى 

: مرونة المحتوى توصيف التطوير
حيث يتم اقتطاف موضوعات متعددة 

المواكبة من معظم  فروع عمم النفس 

 توقيت التطوير 
 العام القادم 

 المسئول عن التنفيذ
قسم العموم التربوية والنفسية ) د منى 

 سعيد(



   

 

 الضغوط دثات العصررمثلحمع مست الساعات   
 من الخوف – واالكاديمية الدراسية
 من الخوف مثل الطبيعية الكوارث
ممخص لبعض  -كورونا جائحة

 البحوث قى مجال عمم النفس  
                 د منى سعيد   اسم منسق المادة : 

 منى سعيد          : التوقيع

                                  رئيس مجمس القسم : أ.د/ إيمان حمدى عمار 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 - 1 - 

  6106/6107 تقرير مقرر دراسي                          

  العموم التربوية والنفسيةقسم : 

 معمومات أساسية : –أ 

  مبادئ التربية اسم المقرر 1
  أصول التربية التخصص 2
  األولىالفرقة  الفرقة / المستوي 3
 مي( عم  / ( نظري + )   2  )    عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 ( غير متوفر( متوفر    )) نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 1 عدد القائمين بالتدريس 7
 ياسر ميمون عباسد/  أسماء المحاضرين المساىمين فى تدريس المقرر  8
 معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 1337 تحقين بالمقررعدد الطالب المم -
 1264 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

  (    86% )        (1387) عددناجح:  نتيجة االمتحان  -
 ( 14) (         % 177عدد) راسب:

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

 ( جيد جدا12533)    ( ممتاز 8556)
 ( مقبول58541جيد      ) (2357)

 -تدريس المقرر : – 6
 %133 الموضوعات التي تم تدريسها -

% لما تم تدريسه من المحتوي األساسي  -
 لممقرر

 عدد الساعات     محتوى المقرر

 4 التربية منظور عام

 2 وظائف التربية

 4 مينة التعميم

 4 نظموو  إعداد المعمم: مبرراتو وأبعاده

تيا العامة من منظور طبيعة التربية واتجاىا
 إسالمى

4 



   

 

 - 2 - 

 4 األسرة ودورىا التربوى من منظور إسالمى

 4 تعميم المرأة من منظور إسالمى
 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

   (    ) <63      (    )63-84 
 ( > )85 

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

  (     ) <63      (    )63-84 
   (> )85 

 تدريب عممي (    )   محاضرات نظرية () أساليب التعميم والتعمم -
 ( أنشطة فصمية)    دراسة حالة     (   )  
اساليب التعميم  –عمل ابحاث عن طرق التدريس    :)تذكر(  األعمال الفصمية

 والتعمم 
 ( شفوي     ) %      83( نظري   )  طريقة تقويم الطالب -

 (   )  ( عممي   )        % 23أعمال فصمية 
 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

 توافرةم)( متوافرة بدرجة محدودة )( غير  متوافرة () المراجع العممية -

 ( متوافرة بدرجة محدودة  )( غير متوافرة) متوافرة )( الوسائل المعينة-
 غير متوافرة()وافرة بدرجة محدودة)( مت متوافرة () المستمزمات والخامات -

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

2- 

3- 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

1- 

2- 

3- 
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ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8
 في العام السابق

1-  
2-  
3-  

 )ماا لم يتم تنفيذه من مقترحات م -9
 ( األسبابهي و 

1- 

2- 

3- 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 
الطالب عمى 

األنماط المختمفة 
 لمتقويم  

المحاضر المسئول عن  تدريس  قبل تدريس المقرر
 المقرر

 ياسر ميمون عباسد / اسم منسق المادة: 

 6107التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
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 6107/6108 تقرير مقرر دراسي

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 

  مبادئ التربية اسم المقرر 1
 أصول التربية  التخصص 2
  األولىالفرقة  الفرقة / المستوي 3
 ( نظري + )  /  ( عممي  2)      عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 ( غير متوفر)( متوفر    ) نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 1 عدد القائمين بالتدريس 7
 ياسر ميمون عباسد/  أسماء المحاضرين المساىمين فى تدريس المقرر  8

 معمومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات: – 0

 1423 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 1365 المتحان عدد الطالب الذين أدوا ا -

 نتيجة االمتحان  -
 (     7.47(        % )1099ناجح: عدد )
 ( 19.49(         %  )266راسب: عدد)

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 الحاصمين عميها

 ( جيد جدا8.06( ممتاز     )7.47)
 ( مقبول49.08( جيد      )15.9)

 -تدريس المقرر : – 6
 %133 وعات التي تم تدريسهاالموض -

 عدد الساعات   محتوى المقرر % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي لممقرر -

 4 التربية منظور عام

 2 وظائف التربية

 4 مينة التعميم

 4 نظموو  إعداد المعمم: مبرراتو وأبعاده

طبيعة التربية واتجاىاتيا العامة من منظور 
 إسالمى

4 
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 4 التربوى من منظور إسالمى األسرة ودورىا

 4 تعميم المرأة من منظور إسالمى
 

 84-63)      (    63> )      (  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -
 ( > )85 

 84-63)      (    63> )      (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
   (> )85 

 تدريب عممي محاضرات نظرية )      ( () أساليب التعميم والتعمم -
 ( أنشطة فصميةدراسة حالة       )  )     (

اساليب  –األعمال الفصمية )تذكر( :   عمل ابحاث عن طرق التدريس 
 التعميم والتعمم 

 %      )      ( شفوي83( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -
  (   أعمال فصمية )عممي 23 )       (    % 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس: -3

 ( متوافرة )( متوافرة بدرجة محدودة )( غير متوافرة) المراجع العممية -

 ( متوافرة بدرجة محدودة  )( غير متوافرة)( متوافرة ) الوسائل المعينة-
 (غير متوافرة)( متوافرة )( متوافرة بدرجة محدودة) المستمزمات والخامات -

   -ارية وتنظيمية:قيود إد -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

  -1 -مقترحات تحسين المقرر: -6

2- 

3- 

 -1 )إن وجدت (مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

2- 

3- 



   

 

 - 6 - 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -8
 السابق

1-  
2-  
3-  

)ما هي ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
 واألسباب(

1- 

2- 

3- 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم: -01
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر  شراء مراجع حديثة لممكتبة  إمكانيات التدريس 
إعداد بنك أسئمة لممقرر  إمكانيات التدريس 

لتدريب الطالب عمى 
 ط المختمفة لمتقويم  األنما

المحاضر المسئول عن  تدريس  قبل تدريس المقرر
 المقرر

 ياسر ميمون عباساسم منسق المادة: د / 

 2318التوقيع:                                            التاريخ :    /    /
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 6108/6109 تقرير مقرر دراسي

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 

 مبادئ التربية  اسم المقرر 1

 أصول التربية  التخصص 2

 الفرقة األولى  الفرقة / المستوي 3

 ( نظري + )  /  ( عممي  2)      عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 ( غير متوفر)    )( متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 1 عدد القائمين بالتدريس 7

 د/ ياسر ميمون عباس أسماء المحاضرين المساىمين فى تدريس المقرر  8

 معمومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات : – 0

 1488 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -

 1352 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (     94586(        % )1347)ناجح: عدد  نتيجة االمتحان  -
 ( 5514(         %  )5راسب: عدد)

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

 ( جيد جدا258( ممتاز     )261)
 ( مقبول477( جيد      )351)

 -تدريس المقرر : – 6

 %133 الموضوعات التي تم تدريسها -

محتوي % لما تم تدريسه من ال -
 األساسي لممقرر

 عدد الساعات     محتوى المقرر

 4 التربية منظور عام

 2 وظائف التربية

 4 مينة التعميم

 4 إعداد المعمم: مبرراتو وأبعاده ونظمو

 4طبيعة التربية واتجاىاتيا العامة من منظور 
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 إسالمى

 4 األسرة ودورىا التربوى من منظور إسالمى

 4 ر إسالمىتعميم المرأة من منظو 

 

مدي التزام القائمين بالتدريس  -
 بمحتوي المقرر 

 )      ( <63    )      (63-84 
 ( > )85 

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

 )      ( <63    )      (63-84 
   (> )85 

 ( محاضرات نظرية )      ( تدريب عممي) أساليب التعميم والتعمم -
 ( أنشطة فصميةاسة حالة       )در   )     (

اساليب التعميم  –األعمال الفصمية )تذكر( :   عمل ابحاث عن طرق التدريس 
 والتعمم 

 %      )      ( شفوي83( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -
  (   أعمال فصمية )عممي 23 )       (    % 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

 ( متوافرة )( متوافرة بدرجة محدودة )( غير متوافرة) مميةالمراجع الع -

 ( متوافرة بدرجة محدودة  )( غير متوافرة)( متوافرة ) الوسائل المعينة-

 (غير متوافرة)( متوافرة )( متوافرة بدرجة محدودة) المستمزمات والخامات -

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -:نتيجة تقويم الطالب لممقرر -5

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

2- 

3- 

مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 )إن وجدت (

1- 

2- 

3- 

  -1ما تم تنفيذه من مقترحات  -8
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  -2 التطوير في العام السابق
3-  

)ما ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
 هي واألسباب (

1- 

2- 

3- 

 -:خطة التطوير لممقرر لمعام القادم  -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

شراء مراجع  إمكانيات التدريس 
 حديثة لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 
الطالب عمى 

األنماط المختمفة 
 لمتقويم  

ر المسئول عن  تدريس المحاض قبل تدريس المقرر
 المقرر

 اسم منسق المادة: د / ياسر ميمون عباس

 6109التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
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 6109/6161 تقرير مقرر دراسي

 قسم : العموم التربوية والنفسية 

 معمومات أساسية : –أ 

  مبادئ التربية اسم المقرر 1
 أصول التربية  التخصص 2
 جميع الشعب األولىالفرقة  الفرقة / المستوي 3
 ( نظري + )  /  ( عممي  2)      عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5
 ( غير متوفر)( متوفر    ) نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 1 التدريسعدد القائمين ب 7
 ياسر ميمون عباسد/  تدريس المقرر  فيأسماء المحاضرين المساهمين  8

 معمومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات: – 0

 0457 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
 0413 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 (     98515(        % )1433ناجح: عدد ) نتيجة االمتحان  -
 ( 1585(         % )27د )راسب: عد

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا  -
 لمتقديرات الحاصمين عميها

 %( جيد جدا1559()232%( ممتاز   )1453()238)
 %( مقبول4552()658%( جيد      )1951()278)

 -تدريس المقرر : – 6
 %133 الموضوعات التي تم تدريسها -

اسي % لما تم تدريسه من المحتوي األس -
 لممقرر

 عدد الساعات     محتوى المقرر

 4 التربية منظور عام

 2 وظائف التربية

 4 مينة التعميم

 4 نظموو  إعداد المعمم: مبرراتو وأبعاده

طبيعة التربية واتجاىاتيا العامة من منظور 
 إسالمى

4 
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 4 األسرة ودورىا التربوى من منظور إسالمى

 4 تعميم المرأة من منظور إسالمى
 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

 )      ( <63    )      (63-84 
 ( > )85 

مدي تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

 )      ( <63    )      (63-84 
   (> )85 

 تدريب عممي محاضرات نظرية )      ( () أساليب التعميم والتعمم -
 ( أنشطة فصمية)     دراسة حالة    )     (

اساليب التعميم  –األعمال الفصمية )تذكر( :   عمل ابحاث عن طرق التدريس 
 والتعمم 

 %      )      ( شفوي83( نظري  )   طريقة تقويم الطالب -
  (   أعمال فصمية )عممي 23 )       (    % 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3

 توافرة )( متوافرة بدرجة محدودة )( غير متوافرة( م) المراجع العممية -

 ( متوافرة بدرجة محدودة  )( غير متوافرة)( متوافرة ) الوسائل المعينة-
 (غير متوافرة)( متوافرة )( متوافرة بدرجة محدودة) المستمزمات والخامات -

   -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  -نتيجة تقويم الطالب لممقرر: -5

  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

2- 

3- 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

1- 

2- 

3- 
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ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8
 في العام السابق

1-  
2-  
3-  

)ما ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
 هي واألسباب (

1- 

2- 

3- 

 -خطة التطوير لممقرر لمعام القادم : -01
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير التطوير مجاالت

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 لممكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئمة  إمكانيات التدريس 
لممقرر لتدريب 
الطالب عمى 

األنماط المختمفة 
 لمتقويم  

عن  تدريس المحاضر المسئول  قبل تدريس المقرر
 المقرر

 ياسر ميمون عباساسم منسق المادة: د / 

 2323التوقيع :                                            التاريخ :    /    /
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 تقرير مقرر دراسي

2017/     2016للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 تاريخ فن حضارات قديمة  اسم المقرر ورمزه الكودى -1

 تربية فنية التخصص  -2

 األولى الفرقة / المستوى -3

( نظري 2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -4  

 وضع النظام طبقا لألحة الجامعة   حانات النظام المتبع الختيار لجنة االمت -5

 متوافر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -6

 عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس -7

 

 معلومات متخصصة  –ب  

 اإلحصائيات: -1

طالب  128 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -  

طالب  122 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -  

 اننتيجة االمتح -

 

 (  %       86.89(    بنسبة  )106عدد  )  ناجح : 

 (  %       13.11(      بنسبة  )16راسب:  عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( % 7.81بنسبة  )  10ممتاز :   

   (  %       10.16بنسبة  )  13جيد جدا : 

      %       (   23.44بنسبة  )   30 جيد : 

 (  %       41.41بنسبة  )  53مقبول : 

 تدريس المقرر: -2

 

 

 

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع
عدد ساعات  

 النظري

عدد ساعات  

 العملي

 2  التعريف بمحتوى المقرر وشرح مفهوم الحضارة. 1

 2  دراسة للعصور الحجرية وتقسيمها . 2

 2  دراسة الفن البدائى وخصائصه .  3

 2  دراسة عهد ما قبل األسرات.  4

دراسة الدولة القديمة فى الفن المصرى القديم وشرح ألهم سماته،  5

 والفلسفة التى شكلت مضمونه الفكرى.
 2 

دراسة الدولة الوسطى فى الفن المصرى القديم والتأكيد على أهم ما  6

 يميزها.
 2 

 2  م وتناول فن العمارة  .دراسة الدولة الحديثة فى الفن المصرى القدي 7

استكمال لدراسة الدولة الحديثة فى الفن المصرى القديم وتناول فن  8

 النحت والتصوير.
 2 

 2  إمتحان  تحريرى،  ثم  شرح ألهم سمات الفن األشورى . 9

 2  استكمال لدراسة الفن األشورى . 10

 2  دراسة ألهم سمات الفن اإلغريقى وأسباب ظهوره. 11

 2  دراسة الفن الرومانى وتوضيح أهم سماته وتأثره بالفن اإلغريقى . 12

 2 مراجعة عامة إلبراز مالمح الحضارات اإلنسانية القديمة موضوع  13
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الدراسة، واستنباط أهم السمات الفنية المميزة لفنون تلك الحضارات 

 واجراء مقارنة فيما بينها، وتأثرها بما سبقها من حضارات. 

 2  تحان تحريرى على ما سبق .إم 14

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -

 المحتوى األساسي المقرر

100 %  

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

       >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

       >85  

 ) √ ( محاضرات نظرية أساليب التعليم والتعلم -

 ) √ ( أنشطة فصلية  

) √ ( مناقشة وحوار   

امتحان تحريرى أعمال سنة.) √ (  طريقة تقويم الطالب -  

إعداد بحث) √ (   

امتحان شفوي .) √ (   

 إختبار تحريرى نهاية الفصل الدراسى    ) √ ( 

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -3

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

متوافرة       لخاماتالمستلزمات وا -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -4

( %   75.72)       نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5  

 إقامة رحالت علمية للمتاحف الفنية في مصر  .1 مقترحات تحسين المقرر -6

 

مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8

 عام السابق في ال

 .زيارة للمتحف المصرى بالقاهرة1

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -9

 هي واألسباب(

 تم تنفيذ المقترح

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

الزيارات الميدانية 

 للمتاحف الفنية

 زيارة المتحف المصرى

 القديم بالقاهرة

الفصل الدراسي  

 االول

 أستاذ المادة 

 

 اسم منسق المادة:                      التوقيع :                       التاريخ:   /   /    

 ا.م.د / محمد عبد الحفيظ هارون                                
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 تقرير مقرر دراسي

2018/     2017للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 تاريخ فن حضارات قديمة  اسم المقرر ورمزه الكودى -8

 تربية فنية التخصص  -9

 األولى الفرقة / المستوى -10

( نظري 2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -11  

 وضع النظام طبقا لألحة الجامعة   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -12

متوافر               عة الخارجية لالمتحاننظام المراج -13  

 عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس -14

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -11

طالب  166 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -  

طالب  161 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -  

 نتيجة االمتحان -

 

    (  %     95.6(    بنسبة  )154عدد  )  ناجح : 

 (  %        4.35(        بنسبة  )7راسب:  عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( % 11.18بنسبة  )  18ممتاز :   

   (  %       21.74بنسبة  )  35جيد جدا : 

      (  %       27.95بنسبة  )   45 جيد : 

   (  %     34.78بنسبة  )  56مقبول : 

 تدريس المقرر: -12

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع
عدد ساعات  

 النظري

عدد ساعات  

 العملي

 2  التعريف بمحتوى المقرر وشرح مفهوم الحضارة. 1

 2  دراسة للعصور الحجرية وتقسيمها . 2

 2  دراسة الفن البدائى وخصائصه .  3

 2  دراسة عهد ما قبل األسرات.  4

القديمة فى الفن المصرى القديم وشرح ألهم سماته،  دراسة الدولة 5

 والفلسفة التى شكلت مضمونه الفكرى.
 2 

دراسة الدولة الوسطى فى الفن المصرى القديم والتأكيد على أهم ما  6

 يميزها.
 2 

 2  دراسة الدولة الحديثة فى الفن المصرى القديم وتناول فن العمارة  . 7

الحديثة فى الفن المصرى القديم وتناول فن استكمال لدراسة الدولة  8

 النحت والتصوير.
 2 

 2  إمتحان  تحريرى،  ثم  شرح ألهم سمات الفن األشورى . 9

 2  استكمال لدراسة الفن األشورى . 10

 2  دراسة ألهم سمات الفن اإلغريقى وأسباب ظهوره. 11

 2  اإلغريقى . دراسة الفن الرومانى وتوضيح أهم سماته وتأثره بالفن 12

مراجعة عامة إلبراز مالمح الحضارات اإلنسانية القديمة موضوع  13

الدراسة، واستنباط أهم السمات الفنية المميزة لفنون تلك الحضارات 
 2 
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 واجراء مقارنة فيما بينها، وتأثرها بما سبقها من حضارات. 

 2  ان تحريرى على ما سبق .إمتح 14

 

تدريسه من  النسبة المئوية لما تم -

 ساسي المقررالمحتوى األ

100 %  

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

       >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

       >85  

 ) √ ( محاضرات نظرية أساليب التعليم والتعلم -

 ) √ ( أنشطة فصلية  

√ ( مناقشة وحوار)    

ى أعمال سنة.تحرير امتحان) √ (  طريقة تقويم الطالب -  

إعداد بحث) √ (   

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -13

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -14

( %     86.34)      نتيجة تقويم الطالب لمقرر -15  

 إقامة رحالت علمية للمتاحف الفنية في مصر  .2 تحسين المقررحات مقتر -16

 

مالحظات المراجعين الخارجيين  -17

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -18

 في العام السابق 

 .زيارة للمتحف المصرى بالقاهرة1

قترحات )ما ما لم يتم تنفيذه من م -19

 هي واألسباب(

 تم تنفيذ المقترحات

 ر للمقرر للعام القادم: لتطويخطة ا -20

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

الزيارات الميدانية 

 للمتاحف الفنية

زيارة المتحف المصرى 

 القديم بالقاهرة

الفصل الدراسي  

 االول

 أستاذ المادة 

 

التاريخ:   /   /                      ع :    التوقي عبد الحفيظ هارون     ا.م.د / محمد : المادةاسم منسق   
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 تقرير مقرر دراسي

2019/     2018للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 تاريخ فن حضارات قديمة  اسم المقرر ورمزه الكودى -15

 تربية فنية التخصص  -16

 األولى الفرقة / المستوى -17

( نظري 2) معتمدةعدد الوحدات / الساعات ال -18  

 وضع النظام طبقا لألحة الجامعة   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -19

 )   (  متوافر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -20

 عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس -21

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -21

لب طا 991 الملتحقين بالمقررعدد الطالب  -  

طالب  931 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -  

 نتيجة االمتحان -

 

 (  %       97.4(    بنسبة  )188عدد  )  ناجح :  

 (  %       2.6(        بنسبة  )5راسب:  عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 يهاللتقديرات الحاصلين عل

 ( % 4.66بنسبة  )  9ممتاز :    

   (  %       10.36بنسبة  )  20جيد جدا : 

      (  %       21.24بنسبة  )   41 جيد : 

 (  %    61.66بنسبة  )  119مقبول : 

 تدريس المقرر: -22

 

 

 

 الموضوعات التي تم تدريسها

 

 الموضوع

 

عدد ساعات  

 النظري

 

عدد ساعات  

 العملي

 2  .الحضارة بمحتوى المقرر وشرح مفهوم التعريف 1

 2  صور الحجرية وتقسيمها .للعدراسة  2

 2  دراسة الفن البدائى وخصائصه .  3

 2  دراسة عهد ما قبل األسرات.  4

دراسة الدولة القديمة فى الفن المصرى القديم وشرح ألهم سماته،  5

 والفلسفة التى شكلت مضمونه الفكرى.
 2 

ا م م التأكيد على أهالقديم ولة الوسطى فى الفن المصرى دراسة الدو 6

 يميزها.
 2 

 2  دراسة الدولة الحديثة فى الفن المصرى القديم وتناول فن العمارة  . 7

استكمال لدراسة الدولة الحديثة فى الفن المصرى القديم وتناول فن  8

 النحت والتصوير.
 2 

 2  لفن األشورى .إمتحان  تحريرى،  ثم  شرح ألهم سمات ا 9

 2  ى .سة الفن األشورمال لدرااستك 10

 2  دراسة ألهم سمات الفن اإلغريقى وأسباب ظهوره. 11



 

 

 

 

                                                                                        

- 6 - 

 

 2  دراسة الفن الرومانى وتوضيح أهم سماته وتأثره بالفن اإلغريقى . 12

مراجعة عامة إلبراز مالمح الحضارات اإلنسانية القديمة موضوع  13

الحضارات نون تلك السمات الفنية المميزة لف الدراسة، واستنباط أهم

 قارنة فيما بينها، وتأثرها بما سبقها من حضارات. ء مواجرا

 2 

 2  إمتحان تحريرى على ما سبق . 14

 

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -

 المحتوى األساسي المقرر

100 %  

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

       >85  

 ى تغطية االمتحان لموضوعاتمد -

 المقرر

       >85  

 ) √ ( محاضرات نظرية ب التعليم والتعلماليأس -

 ) √ ( أنشطة فصلية  

) √ ( مناقشة وحوار   

امتحان تحريرى أعمال سنة.) √ (  طريقة تقويم الطالب -  

إعداد بحث) √ (   

امتحان شفوي .) √ (   

 إختبار تحريرى نهاية الفصل الدراسى    ) √ ( 

 

 دريس :اإلمكانات المتاحة الت  -23

متوافرة        ة  المراجع العلمي -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -24

( %  3.86  )     نتيجة تقويم الطالب لمقرر -25  

 للمتاحف الفنية في مصر  إقامة رحالت علمية .3 مقترحات تحسين المقرر -26

 

ين رجيالمراجعين الخامالحظات  -27

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -28

 في العام السابق 

 .زيارة للمتحف المصرى بالقاهرة1

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -29

 هي واألسباب(

 تم تنفيذ المقترحات
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 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -30

ت التطويرمجاال طويروقيت التت توصيف التطوير  لتنفيذن االمسئول ع   

الزيارات الميدانية 

 للمتاحف الفنية

زيارة المتحف المصرى 

 القديم بالقاهرة

الفصل الدراسي  

 االول

 أستاذ المادة 

 

/       التاريخ:   /          التوقيع :              د عبد الحفيظ هارونا.م.د / محماسم منسق المادة:    
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 تقرير مقرر دراسي

 2020/     2019للعام األكاديمي  

 قسم : التربية الفنية 

 

 معلومات اساسية  -أ 

 تاريخ فن حضارات قديمة  اسم المقرر ورمزه الكودى -22

 تربية فنية التخصص  -23

 األولى الفرقة / المستوى -24

 ( نظري 2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -25

 حة الجامعة  وضع النظام طبقا لأل حانات متختيار لجنة االالمتبع الالنظام  -26

 )   (  متوافر             نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -27

 عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس -28

 

 

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات: -31

 طالب  189 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب  184 ناالمتحا  عدد الطالب الذين أدوا -

 االمتحان يجةنت -

 

 (  %        100(    بنسبة  )184عدد  )  ناجح : 

 (  %       0(        بنسبة  )0راسب:  عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 يهاللتقديرات الحاصلين عل

  ( %0بنسبة  )  0ممتاز :  

   (  %       5.98بنسبة  )  11جيد جدا : 

             (  %33.15بنسبة  )   61 جيد : 

     (  %       60.87بنسبة  )  112مقبول : 

 تدريس المقرر: -32

 

 

 

 الموضوعات التي تم تدريسها

 

 الموضوع

 

عدد ساعات  

 النظري

 

عدد ساعات  

 العملي

  2 بمحتوى المقرر وشرح مفهوم الحضارة. التعريف 1

  2 دراسة للعصور الحجرية وتقسيمها . 2

  2 صه . صائسة الفن البدائى وخدرا 3

  2 دراسة عهد ما قبل األسرات.  4

دراسة الدولة القديمة فى الفن المصرى القديم وشرح ألهم سماته،  5

 والفلسفة التى شكلت مضمونه الفكرى.

2 
 

لة الوسطى فى الفن المصرى القديم والتأكيد على أهم ما دراسة الدو 6

 يميزها.

2 
 

  2 لقديم وتناول فن العمارة  .ى اديثة فى الفن المصردولة الحدراسة ال 7

استكمال لدراسة الدولة الحديثة فى الفن المصرى القديم وتناول فن  8

 النحت والتصوير.

2 
 

  2 لفن األشورى .إمتحان  تحريرى،  ثم  شرح ألهم سمات ا 9

  2 استكمال لدراسة الفن األشورى . 10

  2 .غريقى وأسباب ظهورهالفن اإلدراسة ألهم سمات  11
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  2 دراسة الفن الرومانى وتوضيح أهم سماته وتأثره بالفن اإلغريقى . 12

مراجعة عامة إلبراز مالمح الحضارات اإلنسانية القديمة موضوع  13

السمات الفنية المميزة لفنون تلك الحضارات  الدراسة، واستنباط أهم

 قها من حضارات. ا بما سبواجراء مقارنة فيما بينها، وتأثره

2 

 

  2 إمتحان تحريرى على ما سبق . 14

 

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -

 المحتوى األساسي المقرر

100 % 

مدى التزام القائمين بالتدريس  -

 بمحتوى المقرر

       >85 

ى تغطية االمتحان مد -

 لموضوعات المقرر

       >85 

 نظريةمحاضرات ) √ (  أساليب التعليم والتعلم -

 ية  فصلأنشطة ) √ ( 

 مناقشة وحوار ) √ ( 

 امتحان تحريرى أعمال سنة.) √ (  طريقة تقويم الطالب -

 إعداد بحث) √ ( 

 امتحان شفوي .) √ ( 

 إختبار تحريرى نهاية الفصل الدراسى    ) √ ( 

 

 اإلمكانات المتاحة التدريس :  -33

 متوافرة        المراجع العلمية   -

 متوافرة       المعينةالوسائل  -

 متوافرة       زمات والخاماتستلالم -

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -34

 ( %  )     نتيجة تقويم الطالب لمقرر -35

 للمتاحف الفنية في مصر  إقامة رحالت علمية مقترحات تحسين المقرر -36

 

مالحظات المراجعين الخارجيين  -37

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ذه من مقترحات تم تنفي ما -38

 عام السابقفي ال ويرالتط

 .زيارة للمتحف المصرى بالقاهرة1

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -39

 هي واألسباب(

 تم تنفيذ المقترحات
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 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -40

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير ت التطويرمجاال

 موضوعات المقرر  -

لميدانية ارات ازيال -

 يةف الفنتاحللم

التحسين في محتوى -

  إضافة ) المقرر

موضوعات في دراسة  

ن العراقي القديم  تاريخ الف

سمات الفنون في وهي 

الدولة السومرية  

  واالكادية (

يارة المتحف المصرى ز-

 القديم بالقاهرة

الفصل الدراسي  

 االول

 أستاذ المادة 

 

 /       التاريخ:   /              :     يع التوق     ادمود حمامل محد / ااسم منسق المادة:  
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المنظور و الرسم الهندسي تقرير مقرر  

2017/     6201للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 المنظور و الرسم الهندسي اسم المقرر ورمزه الكودى -1

 تربية فنية التخصص  -2

 األولي الفرقة / المستوى -3

( عملي -( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -4  

 وضع النظام طبقا لالئحة الجامعة  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -5

(  متوافر        )   ( غير متوفر     √)   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -6  

( عضو هيئة تدريس  1)  عدد القائمين بالتدريس -7  

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -1

 126 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 117 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 (%        93.16(   بنسبة )109عدد  )  ناجح : 

 (%        6.83(   بنسبة  )8راسب:  عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 (  %       14.06بنسبة  )  18ممتاز :  

   (  %       14.84ة  )بنسب 19جيد جدا : 

      (  %       18.75بنسبة  )    24 جيد : 

 (  %       37.50بنسبة  )  48مقبول : 

 

 تدريس المقرر: -2

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

  2 نشأة و تطور علم المنظور . 1

 2 مختلفة .تطبيق قواعد المنظور في الفنون ال 2
 

 2 دراسة ألنواع المنظور و المساقط المختلفة  . 3
 

 2 الغرض من رسم المنظور ، والقواعد العامة للمنظور . 4
 

 2 العناصر التي تتحكم في تحديد الشكل النهائي للمنظور  5
 

 2 مقياس الرسم ، و مصادر التشوه و االنبعاج في المنظور . 6
 

عدد   الموضوع 

ساعات 

 ريالنظ

عدد  

ساعات 

 العملي
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 2 المنظور الهندسي، والمنظور الفوتوغرافي . 7
 

 2 عمل تمارين و تدريبات علي انواع المنظور المختلفة . 8
 

 2 انواع المنظور حسب نقطة التالشي . 9
 

 2 عمل امتحان اعمال سنة لقياس مستوي الطالب . 10
 

 2 فيالمفاهيم األساسية في رسم المنظور الفوتوغرا 11
 

 2 مستويات المنظور . 12
 

 2 عمل تمارين للمنظور في مستويات النظر المختلفة . 13
 

  2 استكمال عمل التمارين  .                                               14

 

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -

 المحتوى األساسي المقرر

100%   

بمحتوى مدى التزام القائمين بالتدريس  -

 المقرر

  >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

  >85  

 اسلوب المحاضرة المطورة .   أساليب التعليم والتعلم -

 . اسلوب البيان العملي 

  . اسلوب العصف الذهني 

 .استراتيجية حل المشكالت 

     .استراتيجية التعلم القائم على المشروعات 

 . استراتيجية التعلم التعاوني 

 اتيجية المناقشة وحلقات البحث .استر 

 

   طريقة تقويم الطالب -

أعمال سنة     

نظري   

 

 اإلمكانات المتاحة التدريس :  -3

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

غير متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -4

( %  77.58)         تقويم الطالب لمقررنتيجة  -5  
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توفير مكتبة ) منفذ( لبيع االدوات الهندسية داخل الكلية   .1 مقترحات تحسين المقرر -6

وتحت إشرافها لتسهيل عمل الطالب و منع استغاللهم 

. 

مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 )إن وجدت(

 ال يوجد

 

 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8

 سابق في العام ال

االستفادة و الربط بين ما تم دراسته في المنظور و  .1

 المجاالت الفنية التي يدرسها الطالب

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -9

 هي واألسباب(
 توفير خامات وادوات للطالب تكفي لتنفيذ  المقترحات :

 الرسم الهندسي . 

 عدم توافر اإلمكانيات المادية . اسباب عدم التنفيذ : 

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة  -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

استخدام التكنولوجيا  الوسائل المستخدمة

في البحث عن   الحديثة

 المعرفة الجديدة  

خالل الفصل   

 الدراسي الثاني

 عضو هيئة التدريس 

 

 

مر          التوقيع :                       التاريخ:   /   /    اسم منسق المادة:  ا.م.د/ أمل متولي ابو ق  
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المنظور و الرسم الهندسي تقرير مقرر  

2018/     7201للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 المنظور و الرسم الهندسي اسم المقرر ورمزه الكودى -8

 تربية فنية التخصص  -9

 األولي الفرقة / المستوى -10

( عملي -( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -11  

 وضع النظام طبقا لالئحة الجامعة  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -12

(  متوافر        )   ( غير متوفر     √)   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -13  

( عضو هيئة تدريس  1)  تدريسعدد القائمين بال -14  

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -11

 166 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 157 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 (%       81.93(   بنسبة )136عدد  )  ناجح : 

 (%       18.07(   بنسبة    )30راسب:  عدد  )

لناجحين طبقا النسبة المئوية % ل -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 (  %       20.38بنسبة  )  32ممتاز :  

   (  %       22.93بنسبة  ) 36جيد جدا : 

      (  %       14.01بنسبة  )    22 جيد : 

 (  %       29.30بنسبة  )  46مقبول : 

 

 تدريس المقرر: -12

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ت ساعا

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

  2 نشأة و تطور علم المنظور . 1

 2 تطبيق قواعد المنظور في الفنون المختلفة . 2
 

 2 دراسة ألنواع المنظور و المساقط المختلفة  . 3
 

 2 الغرض من رسم المنظور ، والقواعد العامة للمنظور . 4
 

 2 منظور العناصر التي تتحكم في تحديد الشكل النهائي لل 5
 

 2 مقياس الرسم ، و مصادر التشوه و االنبعاج في المنظور . 6
 

 2 المنظور الهندسي، والمنظور الفوتوغرافي . 7
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 2 عمل تمارين و تدريبات علي انواع المنظور المختلفة . 8
 

 2 انواع المنظور حسب نقطة التالشي . 9
 

 2 عمل امتحان اعمال سنة لقياس مستوي الطالب . 10
 

 2 المفاهيم األساسية في رسم المنظور الفوتوغرافي 11
 

 2 مستويات المنظور . 12
 

 2 عمل تمارين للمنظور في مستويات النظر المختلفة . 13
 

  2 استكمال عمل التمارين  .                                               14

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -

 ساسي المقررالمحتوى األ

100%   

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

  >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

  >85  

 اسلوب المحاضرة المطورة .   أساليب التعليم والتعلم -

 . اسلوب البيان العملي 

  . اسلوب العصف الذهني 

 .استراتيجية حل المشكالت 

  المشروعات.    استراتيجية التعلم القائم على 

 . استراتيجية التعلم التعاوني 

 . استراتيجية المناقشة وحلقات البحث 

 

   طريقة تقويم الطالب -

أعمال سنة     

نظري   

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -13

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

غير متوافرة       لخاماتالمستلزمات وا -  

 ال يوجد قيود إدارية دارية وتنظيمية:د إقيو -14

( %  83.74)        نتيجة تقويم الطالب لمقرر -15  

 تجهيز قاعات لتدريس المادة بأثاث  .2 مقترحات تحسين المقرر -16

 كراسي ( –) طاوالت رسم هندسي 

 



 

 

 

 

                                                                                       

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ  

- 6 - 

 

مالحظات المراجعين الخارجيين  -17

 )إن وجدت(

 ال يوجد

 

ذه من مقترحات التطوير ما تم تنفي -18

 م السابق في العا

توفير مكتبة ) منفذ( لبيع االدوات الهندسية داخل الكلية   .2

 وتحت إشرافها لتسهيل عمل الطالب و منع استغاللهم 

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -19

 هي واألسباب(
 توفير خامات وادوات للطالب تكفي  المقترحات :

 لتنفيذ الرسم الهندسي .

 هندسي ز القاعات بأثاث ) طاوالت رسم تجهي– 

 كراسي (

 عدم توافر اإلمكانيات المادية  اسباب عدم التنفيذ :

 الوحدات التدريسية للمادة نظري فقط -

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -20

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

عملي للمقرر التطبيق ال الوحدات التدريسية  خالل الفصل    

اسي الثانيالدر  

 عضو هيئة التدريس 

 

 

 اسم منسق المادة:  ا.م.د/ أمل متولي ابو قمر          التوقيع :                       التاريخ:   /   /    
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المنظور و الرسم الهندسي تقرير مقرر  

1920/     8201للعام األكاديمي     

 

 قسم : التربية الفنية 

 

لومات اساسية مع -أ   

 المنظور و الرسم الهندسي اسم المقرر ورمزه الكودى -15

 تربية فنية التخصص  -16

 األولي الفرقة / المستوى -17

( عملي -( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -18  

الجامعة وضع النظام طبقا لالئحة  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -19  

(  متوافر        )   ( غير متوفر     √)   جية لالمتحاننظام المراجعة الخار -20  

( عضو هيئة تدريس  1)  عدد القائمين بالتدريس -21  

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -21

 211 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 

 205 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 

 نتيجة االمتحان -

 

 (%       92.19(   بنسبة )189عدد  )  : ناجح 

 (%       7.8 (   بنسبة )16راسب:  عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 (  %       13.17بنسبة  )   27ممتاز :  

   (  %         13.65  بنسبة  ) 28جيد جدا : 

       (  %       14.14 بنسبة  )    29 جيد : 

 (  %         51.21 بنسبة  ) 105ول :  مقب

 

 

 تدريس المقرر: -22

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

  2 نشأة و تطور علم المنظور . 1

 2 تطبيق قواعد المنظور في الفنون المختلفة . 2      
 

 2 ختلفة  .دراسة ألنواع المنظور و المساقط الم 3
 

 2 لمنظور ، والقواعد العامة للمنظور .الغرض من رسم ا 4
 

 2 العناصر التي تتحكم في تحديد الشكل النهائي للمنظور  5
 

عدد   الموضوع 

ساعات 

عدد  

ساعات 
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 العملي النظري

 2 مقياس الرسم ، و مصادر التشوه و االنبعاج في المنظور . 6
 

 2 ي .الفوتوغراف المنظور الهندسي، والمنظور  7
 

 2 ن و تدريبات علي انواع المنظور المختلفة .عمل تماري 8
 

 2 انواع المنظور حسب نقطة التالشي . 9
 

 2 عمل امتحان اعمال سنة لقياس مستوي الطالب . 10
 

 2 المفاهيم األساسية في رسم المنظور الفوتوغرافي 11
 

 2 مستويات المنظور . 12
 

 2 ة .تويات النظر المختلفنظور في مسعمل تمارين للم 13
 

  2 استكمال عمل التمارين  .                                               14

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -

 المحتوى األساسي المقرر

100%   

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

  >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 لمقررا

  >58  

 اسلوب المحاضرة المطورة .   التعلمأساليب التعليم و -

 . اسلوب البيان العملي 

  . اسلوب العصف الذهني 

 .استراتيجية حل المشكالت 

     .استراتيجية التعلم القائم على المشروعات 

 . استراتيجية التعلم التعاوني 

 . استراتيجية المناقشة وحلقات البحث 

 

   بطريقة تقويم الطال -

سنة   أعمال   

نظري   

 نات المتاحة التدريس :اإلمكا -23

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

غير متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -24
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( %    89.18)       نتيجة تقويم الطالب لمقرر -25  

اعداد الطالب اثناء تنفيذ  فير قاعات تتناسب معتو .3 المقرر مقترحات تحسين -26

 الهندسية.الرسومات 

 

 –رسم هندسي  )طاوالتتجهيز القاعات بأثاث  .4

 كراسي(

 

مالحظات المراجعين الخارجيين  -27

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -28

 في العام السابق 

ر في المنظو بين ما تم دراسته والربطاالستفادة  .3

 يدرسها الطالب  الفنية التي والمجاالت

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -29

 هي واألسباب(
 توفير خامات وادوات للطالب تكفي لتنفيذ  :المقترحات

 الهندسي. الرسم 

  عدم توافر اإلمكانيات المادية . :التنفيذاسباب عدم 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -30

لتطويرمجاالت ا يف التطويرتوص  مسئول عن التنفيذال توقيت التطوير   

 تنفيذ واساليباإللمام بتقنيات  التقنية

 الرسومات الهندسية

خالل الفصل الدراسي   

 الثاني

 عضو هيئة التدريس 

 

 

/       /اسم منسق المادة:  ا.م.د/ أمل متولي ابو قمر          التوقيع :                       التاريخ:     
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الهندسي والرسمالمنظور  ررتقرير مق  

2020   / 9201للعام األكاديمي     

 

التربية الفنية  قسم:  

 

معلومات اساسية  -أ   

الهندسي والرسمالمنظور  اسم المقرر ورمزه الكودى -22  

 تربية فنية التخصص  -23

 األولي الفرقة / المستوى -24

عملي (-)نظري +  (2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -25  

الجامعة وضع النظام طبقا لالئحة  الختيار لجنة االمتحانات  النظام المتبع -26  

)   ( غير متوفر            √( متوافر) نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -27  

عضو هيئة تدريس  (1) عدد القائمين بالتدريس -28  

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -31

 193 الب الملتحقين بالمقررعدد الط -

 األبحاثقاموا برفع  عدد الطالب الذين -

 منصة الجامعة على

193 

 نتيجة االمتحان -

 

        %( 96.37(   بنسبة )186)عدد ناجح: 

 %        (3.63)(   بنسبة 7)عدد راسب: 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

        ( %يوجد ال)بنسبة  ممتاز:

          % يوجد(ال )بنسبة : جدا جيد

             % (يوجد ال)بنسبة     جيد 

        % (يوجد ال) بنسبةمقبول: 

 

 سب فقطح او رابناج رات واالكتفاءيلغاء التقدإل نظرا  

 تدريس المقرر: -32

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

  2 المنظور.علم  وتطورنشأة  1

 2 المختلفة.ق قواعد المنظور في الفنون يتطب 2      
 

 2 المختلفة. والمساقطدراسة ألنواع المنظور  3
 

 2 للمنظور.والقواعد العامة  المنظور،الغرض من رسم  4
 

 2 العناصر التي تتحكم في تحديد الشكل النهائي للمنظور  5
 

 2 المنظور.في  واالنبعاجالتشوه  ومصادر الرسم،مقياس  6
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 2 الفوتوغرافي.نظور الهندسي، والمنظور الم 7
 

 2 المختلفة.انواع المنظور  على وتدريباتعمل تمارين  8
 

 2 التالشي.انواع المنظور حسب نقطة  9
 

 2 الطالب.عمل امتحان اعمال سنة لقياس مستوي  10
 

 2 المفاهيم األساسية في رسم المنظور الفوتوغرافي 11
 

 2 المنظور.ات مستوي 12
 

 2 المختلفة.نظور في مستويات النظر عمل تمارين للم 13
 

  2                                               التمارين.استكمال عمل  14

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -

 المحتوى األساسي المقرر

100%   

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

 > 85  

حان لموضوعات مدى تغطية االمت -

 لمقررا

  >85  

 م15/3/2020 يي الية الفصل الدراس الثانمن بدا أساليب التعليم والتعلم -

   المطورة.اسلوب المحاضرة 

  العملي.اسلوب البيان 

  الذهني. اسلوب العصف 

 .استراتيجية حل المشكالت 

     .استراتيجية التعلم القائم على المشروعات 

 التعاوني.تيجية التعلم استرا 

  البحث.استراتيجية المناقشة وحلقات 

 ي الثانيية الفصل الدراسالي نها م15/3/2020  من

 االجتماعيشبكات التواصل و  اإللكترونيةاستخدام المنصات 

(WhatsApp   google class room - ) 

 

   بطريقة تقويم الطال -

أعمال سنة     

الجامعة( ي منصة علرفعه تم من الطالب بحث مقدم  

Online( 

 التدريس:اإلمكانات المتاحة  -33

 بنك المعرفة المراجع العلمية   -

  بنك المعرفة    الوسائل المعينة -

غير متوافرة       المستلزمات والخامات -  
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 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -34

( %   )       نتيجة تقويم الطالب لمقرر -35  

 لألدوات األمثلالستخدام اتتضمن  تفيديوهاعرض  - المقرر حسينمقترحات ت -36

 ة يالهندس

 تطبيقات مختلفة للمنظور  -

مالحظات المراجعين الخارجيين  -37

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -38

 في العام السابق 
في المنظور  بين ما تم دراسته والربطاالستفادة  -

 الفنية التي يدرسها الطالب  والمجاالت

 الرسومات الهندسية تنفيذ ليباواساإللمام بتقنيات  -

من الفصل الدراس   ياألول أسابيعخالل الثالث 

 ةشبكمن خالل  وماتذ الرستنفواستكمال ي الثان

 WhatsAppي   التواصل االجتماع

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -39

 هي واألسباب(

قاعات تتناسب مع اعداد الطالب اثناء تنفيذ  توفير :المقترحات

 لهندسية.االرسومات 

 

 كراسي( –رسم هندسي  )طاوالتتجهيز القاعات بأثاث 

 

وانقطاع  الماديةعدم توافر اإلمكانيات  :التنفيذاسباب عدم 

 انتشار جائحة كوروناالدراسة بسبب 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -40

لتطويرمجاالت ا نفيذالمسئول عن الت توقيت التطوير توصيف التطوير   

ي تنفيذ يب الطالب علرتد التقنية

ته الهندسة من خالل رسوما

استخدام   علىيد التدرب الج

الهندسة األدوات  

خالل الفصل الدراسي   

 الثاني

 عضو هيئة التدريس 

 

 

/       /التاريخ:                       التوقيع:  أمل متولي ابو قمر           /المادة: ا.م.داسم منسق   
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 قسم : التربية الفنية
معمومات اساسية -أ   

تشريح لمفنال  اسم المقرر ورمزه الكودى -1  

 تربية فنية التخصص -2
لول اال الفرقة / المستوى -3  

( عمم  -( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -4  
 لجنة ثالثية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -5
متلوافر                نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -6  

 عضلو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس -7

معمومات متخصصة –ب   
 :اإلحصائيات -1
 188 عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -8
 184 عدد الطالب المذين أدوا االمتحان -9

 %94.57 النجاحنسبة  -11

  إحصائية بنتيجة الطالب -11

  عدد الطالب التقدير

 ممتاز
 جيد جدا

 جيد
 مقبول
 ضعيف

 ضيف جدا
 راسب الئحي

 غياب
 عذر

 حرمان

0 
16 
28 

130 
3 
0 
7 
4 
0 
2 
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 تدريس المقرر: -2

 الموضوعات التي تم تدريسيا

 .األصول الفنية والتاريخية لعلم التشريح -1 

 .كامالدراسة النسب المثالية للجسم البشري  -2

 نسب الرأسدراسة  -3

 الجذعدراسة النسب  -4

 دراسة النسب لألطراف العلوية والسفلية -5

 النسب المتباينة ألعمار المختلفة لإلنسان  -6

  كامال دراسة الهيكل العظمي  -7

 الجمجمةعظام دراسة   -8

 الجذع عظام   دراسة  -9

 والسفليةاألطراف العلوية عظام  دراسة  -11

  كامال المجموع العضلي للجسم البشريدراسة  -11

 التعبيرية للراس . عضالتدراسة ال -12

 الجذع دراسة عضالت  -13

 عضالت األطراف العلوية والسفليةدراسة  -14

 

 
 %100 لما تم تدريسو من المحتوى األساسي المقرر%  -

 %>90 مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر -

 %>95 االمتحان لموضوعات المقررمدى تغطية  -

 . اسملوب المحاضرة النظري أساليب التعميم والتعمم -
رسم التلوضيح اسملوب ال   . 
للواجب المنزل اسملوب ا   . 
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 نظري طريقة تقلويم الطالب -

 شفوي    

 اعوال فصلية

  اإلمكانات المتاحة التدريس : -3
 هتوفرة المراجع العممية  -

 هتوفرة الوسائل المعينة -

 هتوفرة المستمزمات والخامات -

 - قيود إدارية وتنظيمية: -

 %80 - نتيجة تقويم الطالب لمقرر -

 إضافة جانب عممي  - مقترحات تحسين المقرر -
 نماذج تشريحية -

 اليوجد - مالحظات المراجعين الخارجيين )إن وجدت( -

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -
 السابق

 الالئحة الجديدةتم إضافة الشق العممي في  -

 المقترحبعض تم تنفيذ  - ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما ىي واألسباب( -

 خطة التطوير لممقرر لمعام القادم:-
 لمسئول عن التنفيذا وقيت التطويرت توصيف التطوير مجاالت التطوير
الفصل الدراسي  الرسم من نموذج اإلضافة العممية

 االول
 أستاذ المادة  -

التوقيع                                                      اسم منسق المادة:                  

 .د/هختار هحوذ كوال النادي:ا.م

 رئيس مجمس القسم العممى : 
لتوقيعا                                                                 ا.د/ ميالد إبراىيم متي                                     
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( 1تصميم )تقرير مقرر   

2017/     6201للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

( 1تصميم ) اسم المقرر ورمزه الكودى -1  

 تربية فنية التخصص  -2

 االولي الفرقة / المستوى -3

( عملي 4( نظري + )  -)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -4  

 وضع النظام طبقا لالئحة الجامعة  نة االمتحانات النظام المتبع الختيار لج -5

(  متوافر        )   ( غير متوفر     √)   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -6  

( معيد 1( عضو هيئة تدريس + )  1)  عدد القائمين بالتدريس -7  

 

 

معلومات متخصص –ب   

 اإلحصائيات: -1

812 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -  

601 ب الذين أدوا االمتحانعدد الطال -  

 نتيجة االمتحان -

 

 (%        90.56(   بنسبة )96عدد  )  ناجح : 

 (%         9.4(     بنسبة  ) 10راسب:  عدد  ) 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 (  %       15.63بنسبة  )    20ممتاز :

          (  %17.97بنسبة  ) 23جيد جدا :

      (  %       24.22بنسبة  )  31جيد :

 (  %       25بنسبة   ) 32مقبول : 

 تدريس المقرر: -2

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

 4  تعريف الطالب نبذة عن اسس التصميم و عناصره و قيمه . 1

ت مبسطة باستخدام عنصر واحد من تدريب الطالب علي عمل تصميما  2

 عناصر التصميم .
 4 

 4  عمل تصميمات مبسطة باستخدام النقطة .  3

 4  عمل تصميمات مبسطة باستخدام الخط  . 4

 4  عمل تصميمات مبسطة باستخدام المساحة .  5

 4  استكمال عمل  التصميمات .  6

عنصرين او تدريب الطالب علي عمل تصميمات مبسطة باستخدام   7

 اكثر من عناصر التصميم . 
 4 

 4  استكمال عمل التصميمات . 8

  

 

 الموضوع

 

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي
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ملى  –عمل بعض التطبيقات التدريبية باستخدام األحبار " كالتدرج  9

 المساحات ......الخ " لتنفيذ التصميمات بالحبر الشيني
 4 

 4  ياس مستوي الطالب .عمل امتحان شفوي لق 10

دراسة عناصر من الطبيعة يمكن للطالب من خاللها التعرف على القيم  11

 الجمالية الطبيعية .
 4 

 4  استكمال دراسة العناصر الطبيعية . 12

دراسة الشبكيات المختلفة  والتي يمكن االستعانة بها لوضع الحلول  13

 4  التصميمية  .

 4  لبعض العناصر الطبيعية  .دراسة تحليلية خطية  14

 4  .  عمل تطبيق لهذه الدراسات باستخدام الحلول التصميمية 15

 4  أستكمال التصميمات السابقة . 16

تطبيقات متنوعة للحلول التشكيلية في التصميم باستخدام الدراسات  17

 الطبيعية  .
 4 

ل تطبيقات استكمال عمل التصميمات للعناصر الطبيعية من خالل عم 18

 متنوعة باستخدام الشبكيات المختلفة  .
 4 

 4  استكمال العمل الفني ومعالجة األخطاء . 19

عمل تصميمات بالحبر الشينى من خالل دراسة الطالب للعناصر   20

 الطبيعية و تحليلها .                                                 
 4 

 4  استكمال عمل التصميمات . 21

 4  تنفيذ التصميمات بالحبر الشيني . 22

 4                                           عمل امتحان اعمال سنة لقياس مستوي الطالب . 23

توظيف الحلول التشكيلية للدراسات الطبيعية كعناصر تصميمية في  24

 لوحات زخرفية من خالل التدريبات السابقة  . 
 4 

 4                                                    التصميمات و تنفيذها بالحبر الشينى . متابعة تطبيق 25

 12  استكمال العمل الفني ومعالجة األخطاء . 26-28

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -

 المحتوى األساسي المقرر

100%   

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

  >85  

تغطية االمتحان لموضوعات  مدى -

 المقرر

  >85  

 اسلوب المحاضرة المطورة .   أساليب التعليم والتعلم -

 . اسلوب البيان العملي 

  . اسلوب العصف الذهني 

 .استراتيجية حل المشكالت 

     .استراتيجية التعلم القائم على المشروعات 

 . استراتيجية التعلم التعاوني 

 لبحث .استراتيجية المناقشة وحلقات ا 

 

شفوي  طريقة تقويم الطالب -  

أعمال فصلية     

عملي   
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 اإلمكانات المتاحة التدريس : -3

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

غير متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -4

( %  74.97)       نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5  

توفير قاعات تتناسب مع اعداد الطالب اثناء تنفيذ  .1 مقترحات تحسين المقرر -6

 .التصميمات 

 –تجهيز القاعات بأثاث ) طاوالت رسم هندسي  .2

 ضوئية ( لتسهيل تنفيذ المشروعات ترابيزة  –كراسي 

 طاوالت بأدراج لحفظ التصميمات . .3

 األلوان .توفير احواض مياه لغسيل االدوات و فرشاة  .4

توفير مكتبة ) منفذ( لبيع االلوان و االدوات الفنية  .5

داخل الكلية وتحت إشرافها لتسهيل عمل الطالب و  

 منع استغاللهم .

مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8

 في العام السابق 

مين عمل اجتماع للجودة يضم كل األعضاء  القائ .1

بتدريس التصميم في القسم لتحديد وتقسيم المحتوي 

المراد تدريسه للطالب علي سنوات الدراسة مع  

 مراعات التدرج العلمي والفني .

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -9

 هي واألسباب(
 توفير خامات وادوات فنية للطالب تكفي  المقترحات :

 لتنفيذ كل المشروعات )التصميمات( .

  عدم توافر اإلمكانيات المادية . عدم التنفيذاسباب : 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

التقنية -الخامة   

 

التنوع في استخدام 

خامات و تقنيات مختلفة 

  

خالل العام الدراسي    عضو هيئة التدريس عضو   

اونةالهيئة المع  

 الطالب

 

 أستاذ المادة : د /  مصطفي عبد الخالق               

 

 رئيس مجلس القسم العلمى : ا.د/ ميالد ابراهيم
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( 1تصميم )تقرير مقرر   

2018/     7201للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

( 1تصميم ) اسم المقرر ورمزه الكودى -8  

ية فنيةترب التخصص  -9  

 االولي الفرقة / المستوى -10

( عملي 4( نظري + )  -)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -11  

 وضع النظام طبقا لالئحة الجامعة  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -12

(  متوافر        )   ( غير متوفر     √)   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -13  

( معيد 1( عضو هيئة تدريس + )  1)  يسعدد القائمين بالتدر -14  

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -11

 166 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

715 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -  

 نتيجة االمتحان -

 

 (%       98.73(   بنسبة )155عدد  )  ناجح : 

 (%         1.27(     بنسبة  ) 2راسب:  عدد  ) 

لمئوية % للناجحين طبقا النسبة ا -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 (  %       24.1بنسبة  )   40ممتاز : 

   (  %         25.9بنسبة  ) 43جيد جدا :

      (  %       15بنسبة  )   25جيد : 

 (  %       25.3بنسبة   ) 42مقبول : 

 تدريس المقرر: -12

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

عات سا

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

 4  تعريف الطالب نبذة عن اسس التصميم و عناصره و قيمه . 1

تدريب الطالب علي عمل تصميمات مبسطة باستخدام عنصر واحد من   2

 عناصر التصميم .
 4 

 4  عمل تصميمات مبسطة باستخدام النقطة .  3

 4  عمل تصميمات مبسطة باستخدام الخط  . 4

 4  تصميمات مبسطة باستخدام المساحة . عمل  5

 4  استكمال عمل  التصميمات .  6

تدريب الطالب علي عمل تصميمات مبسطة باستخدام عنصرين او   7

 اكثر من عناصر التصميم . 
 4 

 4  استكمال عمل التصميمات . 8

ملى  –عمل بعض التطبيقات التدريبية باستخدام األحبار " كالتدرج  9

 ......الخ " لتنفيذ التصميمات بالحبر الشيني المساحات
 4 

 4  عمل امتحان شفوي لقياس مستوي الطالب . 10

 4 دراسة عناصر من الطبيعة يمكن للطالب من خاللها التعرف على القيم  11
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 الجمالية الطبيعية .

 4  استكمال دراسة العناصر الطبيعية . 12

مكن االستعانة بها لوضع الحلول دراسة الشبكيات المختلفة  والتي ي 13

 4  التصميمية  .

 4  دراسة تحليلية خطية لبعض العناصر الطبيعية  . 14

 4  .  عمل تطبيق لهذه الدراسات باستخدام الحلول التصميمية 15

 4  أستكمال التصميمات السابقة . 16

 تطبيقات متنوعة للحلول التشكيلية في التصميم باستخدام الدراسات 17

 الطبيعية  .
 4 

استكمال عمل التصميمات للعناصر الطبيعية من خالل عمل تطبيقات  18

 متنوعة باستخدام الشبكيات المختلفة  .
 4 

 4  استكمال العمل الفني ومعالجة األخطاء . 19

عمل تصميمات بالحبر الشينى من خالل دراسة الطالب للعناصر   20

                                     الطبيعية و تحليلها .             
 4 

 4  استكمال عمل التصميمات . 21

 4  تنفيذ التصميمات بالحبر الشيني . 22

 4                                           عمل امتحان اعمال سنة لقياس مستوي الطالب . 23

مية في توظيف الحلول التشكيلية للدراسات الطبيعية كعناصر تصمي 24

 لوحات زخرفية من خالل التدريبات السابقة  . 
 4 

 4                                                    متابعة تطبيق التصميمات و تنفيذها بالحبر الشينى . 25

 12  استكمال العمل الفني ومعالجة األخطاء . 26-28

 

 

 

 

 

 

 

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -

 األساسي المقرر المحتوى

100%   

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

  >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

  >85  

 اسلوب المحاضرة المطورة .   أساليب التعليم والتعلم -

 . اسلوب البيان العملي 

 اسلوب العصف الذهني  . 

 .استراتيجية حل المشكالت 

  على المشروعات.    استراتيجية التعلم القائم 

 . استراتيجية التعلم التعاوني 

 . استراتيجية المناقشة وحلقات البحث 
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شفوي  طريقة تقويم الطالب -  

أعمال فصلية     

عملي   

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -13

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       عينةالوسائل الم -  

رة   غير متواف    المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -14

( %   83.28)        نتيجة تقويم الطالب لمقرر -15  

توفير قاعات تتناسب مع اعداد الطالب اثناء تنفيذ  .6 مقترحات تحسين المقرر -16

 .التصميمات 

 –رسم هندسي تجهيز القاعات بأثاث ) طاوالت  .7

شروعات ترابيزة ضوئية ( لتسهيل تنفيذ الم –كراسي 

. 

 طاوالت بأدراج لحفظ التصميمات . .8

 توفير احواض مياه لغسيل االدوات و فرشاة األلوان . .9

توفير مكتبة ) منفذ( لبيع االلوان و االدوات الفنية  .10

داخل الكلية وتحت إشرافها لتسهيل عمل الطالب و  

 منع استغاللهم .

حظات المراجعين الخارجيين مال -17

 )إن وجدت(

 ال يوجد

مقترحات التطوير فيذه من ما تم تن -18

 في العام السابق 

عمل اجتماع للجودة يضم كل األعضاء  القائمين  .2

بتدريس التصميم في القسم لتحديد وتقسيم المحتوي 

المراد تدريسه للطالب علي سنوات الدراسة مع  

 مراعات التدرج العلمي والفني .

لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  ما -19

 هي واألسباب(
 توفير خامات وادوات فنية للطالب تكفي  المقترحات :

 لتنفيذ كل المشروعات )التصميمات( .

 عدم توافر اإلمكانيات المادية . اسباب عدم التنفيذ : 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -20

مسئول عن التنفيذال توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير  

التقنية -الخامة  خالل العام الدراسي   م التنوع في استخدا  عضو هيئة التدريس عضو   
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مختلفة  خامات و تقنيات 

  

 الهيئة المعاونة

 الطالب

 

 أستاذ المادة : د /  مصطفي عبد الخالق               

 

 رئيس مجلس القسم العلمى : ا.د/ ميالد ابراهيم
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( 1تصميم )تقرير مقرر   

2019/     8201كاديمي   للعام األ  

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

( 1تصميم ) اسم المقرر ورمزه الكودى -15  

 تربية فنية التخصص  -16

 االولي الفرقة / المستوى -17

( عملي 4( نظري + )  -)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -18  

ظام طبقا لالئحة الجامعة وضع الن النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -19  

(  متوافر        )   ( غير متوفر     √)   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -20  

( معيد 1( عضو هيئة تدريس + )  1)  عدد القائمين بالتدريس -21  

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -21

 198 حقين بالمقررعدد الطالب الملت -

 198 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 (%        91.41(   بنسبة )181عدد  )  ناجح : 

 (%        8.59(     بنسبة  ) 17راسب:  عدد  ) 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 (  %       31.8بنسبة  )   63ممتاز : 

   (  %         36.9بنسبة  ) 73يد جدا :ج

      (  %       11.6بنسبة  )  23جيد :

 (  %       11.1بنسبة   )  22مقبول : 

 تدريس المقرر: -22

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

 4  تعريف الطالب نبذة عن اسس التصميم و عناصره و قيمه . 1

عنصر واحد من تدريب الطالب علي عمل تصميمات مبسطة باستخدام   2

 عناصر التصميم .
 4 

 4  عمل تصميمات مبسطة باستخدام النقطة .  3

 4  عمل تصميمات مبسطة باستخدام الخط  . 4

 4  عمل تصميمات مبسطة باستخدام المساحة .  5

 4  استكمال عمل  التصميمات .  6

علي عمل تصميمات مبسطة باستخدام عنصرين او تدريب الطالب   7

 عناصر التصميم .  اكثر من
 4 

 4  استكمال عمل التصميمات . 8

  

 الموضوع

 

عدد  

ساعات 

 النظري

 

عدد  

ساعات 

 العملي
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ملى  –عمل بعض التطبيقات التدريبية باستخدام األحبار " كالتدرج  9

 لشينيالمساحات ......الخ " لتنفيذ التصميمات بالحبر ا
 4 

 4  .عمل امتحان شفوي لقياس مستوي الطالب  10

دراسة عناصر من الطبيعة يمكن للطالب من خاللها التعرف على القيم  11

 الجمالية الطبيعية .
 4 

 4  استكمال دراسة العناصر الطبيعية . 12

دراسة الشبكيات المختلفة  والتي يمكن االستعانة بها لوضع الحلول  13

 4  ة  .التصميمي

 4  يعية  .دراسة تحليلية خطية لبعض العناصر الطب 14

 4  .  عمل تطبيق لهذه الدراسات باستخدام الحلول التصميمية 15

 4  أستكمال التصميمات السابقة . 16

تطبيقات متنوعة للحلول التشكيلية في التصميم باستخدام الدراسات  17

 الطبيعية  .
 4 

مات للعناصر الطبيعية من خالل عمل تطبيقات استكمال عمل التصمي 18

 باستخدام الشبكيات المختلفة  .متنوعة 
 4 

 4  استكمال العمل الفني ومعالجة األخطاء . 19

عمل تصميمات بالحبر الشينى من خالل دراسة الطالب للعناصر   20

 الطبيعية و تحليلها .                                                 
 4 

 4  استكمال عمل التصميمات . 21

 4  يمات بالحبر الشيني .تنفيذ التصم 22

 4                                           عمل امتحان اعمال سنة لقياس مستوي الطالب . 23

توظيف الحلول التشكيلية للدراسات الطبيعية كعناصر تصميمية في  24

 السابقة  . لوحات زخرفية من خالل التدريبات 
 4 

 4                                                    ذها بالحبر الشينى .متابعة تطبيق التصميمات و تنفي 25

 12  استكمال العمل الفني ومعالجة األخطاء . 26-28

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -

 المحتوى األساسي المقرر

100%   

لتدريس بمحتوى مدى التزام القائمين با -

 المقرر

  >85  

موضوعات مدى تغطية االمتحان ل -

 المقرر

  >85  

 اسلوب المحاضرة المطورة .   أساليب التعليم والتعلم -

 . اسلوب البيان العملي 

  . اسلوب العصف الذهني 

 .استراتيجية حل المشكالت 

     .استراتيجية التعلم القائم على المشروعات 

 استراتيجية التعلم التعاوني . 

 . استراتيجية المناقشة وحلقات البحث 

 

شفوي  ويم الطالبطريقة تق -  

أعمال فصلية     

عملي   
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 اإلمكانات المتاحة التدريس : -23

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

غير متوافرة       المستلزمات والخامات -  

ريةال يوجد قيود إدا قيود إدارية وتنظيمية: -24  

( % 88.24)        نتيجة تقويم الطالب لمقرر -25  

توفير قاعات تتناسب مع اعداد الطالب اثناء تنفيذ  .11 مقترحات تحسين المقرر -26

 .التصميمات 

 –تجهيز القاعات بأثاث ) طاوالت رسم هندسي  .12

ترابيزة ضوئية ( لتسهيل تنفيذ المشروعات  –كراسي 

. 

 طاوالت بأدراج لحفظ التصميمات . .13

 حواض مياه لغسيل االدوات و فرشاة األلوان .توفير ا .14

مكتبة ) منفذ( لبيع االلوان و االدوات الفنية توفير  .15

داخل الكلية وتحت إشرافها لتسهيل عمل الطالب و  

 منع استغاللهم .

مالحظات المراجعين الخارجيين  -27

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -28

 في العام السابق 

ماع للجودة يضم كل األعضاء  القائمين عمل اجت .3

يم في القسم لتحديد وتقسيم المحتوي بتدريس التصم

المراد تدريسه للطالب علي سنوات الدراسة مع  

 مراعات التدرج العلمي والفني .

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -29

 هي واألسباب(
 توفير خامات وادوات فنية للطالب تكفي  المقترحات :

 ل المشروعات )التصميمات( .لتنفيذ ك

 م توافر اإلمكانيات المادية .: عد اسباب عدم التنفيذ 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -30

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

التقنية -الخامة   

 

التنوع في استخدام 

خامات و تقنيات مختلفة 

  

خالل العام الدراسي    عضو هيئة التدريس عضو   

 الهيئة المعاونة

 الطالب

 

 تاذ المادة : د /  مصطفي عبد الخالق               أس

 

 إبراهيم: ا.د/ ميالد  العلميرئيس مجلس القسم 
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( 1) تصميم مقرر  تقرير  

2020   /1920للعام األكاديمي     

التربية الفنية قسم:  

 

معلومات اساسية  -أ   

 (1)أسس تصميم   اسم المقرر ورمزه الكودى -22

 تربية فنية التخصص  -23

 األولى قة / المستوىالفر -24

( عملي 4( نظري + )  -)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -25  

 وضع النظام طبقا لالئحة الجامعة  لجنة االمتحانات النظام المتبع الختيار  -26

(  متوافر        )   ( غير متوفر     √)   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -27  

( معيد 1هيئة تدريس + ) ( عضو  1)  عدد القائمين بالتدريس -28  

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -31

 187 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

وتسليم  مقاموا بتصميطالب الذين عدد ال -

 التصميمات

182 

 نتيجة االمتحان -

 

        %( 99.4(    بنسبة )182عدد )ناجح: 

        %( 0.6(     بنسبة )5عدد )راسب: 

% للناجحين طبقا  النسبة المئوية -

 للتقديرات الحاصلين عليها

        ( %20)بنسبة  ممتاز:

          % (60بنسبة )جيد جدا: 

             % (15)بنسبة    جيد  

        % (5) مقبول: بنسبة

 

 نظراً إللغاء التقديرات واالكتفاء بناجح او راسب فقط

 

 تدريس المقرر: -32

 الموضوعات التي تم تدريسها

 لموضوعا

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

 12  يتعرف على عناصر بناء التصميم  1أ3

 12  ر التصميم في العمل الفني يشرح أسس وعناص 2أ3

 12  يلم بتقنيات وأساليب تنفيذ التصميم وخصائص خامات األبيض واألسود   3أ3

 4  يتعرف على خصائص الخامات المستخدمة في التصميم . 4أ3

 8  كر األدوات واألجهزة المستخدمة في التصميميذ 5أ3

 4  لبنائية والحركيه يبتكر تصميمات متعددة من خالل تفهمه للنظم ا 1ب3

 4  يقترح أمثلة متنوعة ومبتكرة في تصميماتة  2ب3

 8 يستنتج رؤي إبداعية أصيلة في مجال التصميم ويحلل األعمال الفنية في  3ب3
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 عايير علمية مجال التصميم وفق م

 4  يستنبط أهم القيم والمعايير العلمية في تحليل التصميمات  4ب3

 . تحليل ورقة الشجر  ستخدامباعمل تصميمات  1ج 3

 ( 18-17من األسبوع )
 

8 

 8  ( 20-19من األسبوع )لعناصر من الطبيعة متنوعة تقنيات التحبير التنفيذ  2ج3

 .حة محددة في مساتنفيذ التصميمات السابقة 3ج3

 (                                        23-21من األسبوع ) 
 

12 

 والخلفية.ربط بين الشكل للملمسية عمل تجارب  4ج3

 ( 25-24من األسبوع )
 

8 

تساعد على التجسيم ظلية بالتحبير  باستخدام درجاتتنفيذ التصميمات  5ج3

 .العمق  وتؤكد
 

4 

 منها.صميمات واخراج المتميز االنتهاء من تنفيذ الت 1د3

 ( 28-27من األسبوع )
 

4 

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -

 المحتوى األساسي المقرر

100%   

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

  >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

  >85  

 م15/3/2020 يال يالدراس العاممن بداية ا   أساليب التعليم والتعلم -

   المطورة.اسلوب المحاضرة 

  لعملي.ااسلوب البيان 

  الذهني. اسلوب العصف 

 .استراتيجية حل المشكالت 

     .استراتيجية التعلم القائم على المشروعات 

 الي نهاية الفصل الدراسي الثاني م15/3/2020من 

استخدام المنصات اإللكترونية و شبكات التواصل االجتماعي 

(WhatsApp   google class room - ) 

  

م  15/3/2020االعمال الفنية التي تم االنتهاء منها قبل  تقييم   طريقة تقويم الطالب -

م  15/3/2020الي جانب االعمال التي تم تصميمها وتنفيذها من    
 الي نهاية الفصل الدراسي الثاني بسبب انتشار جائحة كورونا

 

 

 لتدريس:لاإلمكانات المتاحة  -33

     بنك المعرفة   العلمية   المراجع -

     لمعرفةبنك ا   الوسائل المعينة -

غير متوافرة       المستلزمات والخامات -  
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 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -34

)    ( %     نتيجة تقويم الطالب لمقرر -35  

التصميم  تتضمن تقنيات متطورة لتنفيذ تعرض فيديوها مقترحات تحسين المقرر -36

 التنقيط والمالمس ستخدام با

 

ين مالحظات المراجعين الخارجي -37

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -38

 في العام السابق 
 الفنية. تجهيز القاعات بأثاث لتسهيل تنفيذ األعمال  -

توفير خامات وادوات فنية للطالب تكفي لتنفيذ كل  -

 الفنية.األعمال 

 

قترحات )ما ما لم يتم تنفيذه من م -39

 هي واألسباب(

  :المقترحات

 الفنية. ثاث لتسهيل تنفيذ األعمال تجهيز القاعات بأ -

توفير خامات وادوات فنية للطالب تكفي لتنفيذ كل  -

 الفنية.األعمال 

وانقطاع عدم توافر اإلمكانيات المادية  :التنفيذاسباب عدم 

 .الدراسة بسبب انتشار جائحة كورونا

 

 ر للعام القادم:خطة التطوير للمقر -40

التطويرتوقيت  توصيف التطوير مجاالت التطوير  المسئول عن التنفيذ 

التقنية -الخامة   

 

تدريب الطالب علي تنفيذ 

تصميماته من خالل 

التدرب العملي الجيد في  

ومتابعة قاعات التدريس 

 المتطورة لتنفيذ التقنيات

  اللونالتصميم باستخدام 

من خالل المنصات 

 يةااللكترون

 

خالل العام الدراسي    عضو  و عضو هيئة التدريس  

ئة المعاونةالهي  

 الطالب

 

  اسم منسق المادة:

التوقيع :                      مصطفي عبد الخالق                       د /   

/       التاريخ: /   
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دراسات متحفيةتقرير مقرر   

2017/     6201للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 دراسات متحفية اسم المقرر ورمزه الكودى -1

 تربية فنية التخصص  -2

 األولي الفرقة / المستوى -3

( عملي2( نظري + ) -)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -4  

 وضع النظام طبقا لالئحة الجامعة  ر لجنة االمتحانات النظام المتبع الختيا -5

(  متوافر        )   ( غير متوفر     √)   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -6  

( معيد 1( عضو هيئة تدريس + )  1)  عدد القائمين بالتدريس -7  

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -1

 127 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 125 الطالب الذين أدوا االمتحانعدد  -

 نتيجة االمتحان -

 

 (%        98.4(   بنسبة ) 123عدد  )  ناجح : 

 (%        1.6(     بنسبة  ) 2راسب:  عدد   )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 (  %       72.66بنسبة  )  93ممتاز :  

   (  %       11.72بنسبة  ) 15جيد جدا : 

      (  %       6.25بنسبة  )    8 جيد : 

 (  %       1.6بنسبة   )   7مقبول :

 تدريس المقرر: -2

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

 2  مفهوم المتاحف وقاعات العرض المتحفي . 1

 2  تاريخ التربية المتحفية . 2

 2  اع المتاحف وتطورها.أنو 3

 2  التربية المتحفية في مصر. 4

 2  دور المتاحف والمعارض في تنمية الذوق الفني للجمهور . 5

 2  دراسة لمكونات المتحف الفني  . 6

 2  دراسة لجوانب التذوق الفني .  7

 2  دراسة ألنواع المتاحف المصرية والعالمية. 8

9 

10 

المصري الحديث وقاعة قصر الفنون باألوبرا دراسات ميدانية للمتحف 

. 
 4 

 2  تصميم وتنفيذ ماكيت لمتحف فني. 11

عدد   الموضوع 

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي
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 2  تنفيذ الماكيت والمتابعة . 12

 2  امتحان شفوي  13

 2  اعداد تقرير عن الزيارات المتحفية  و تقيمه . 14

 

ريسه من النسبة المئوية لما تم تد -

 المحتوى األساسي المقرر

100%   

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

  >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

  >85  

 اسلوب المحاضرة . - أساليب التعليم والتعلم -

 اسلوب البيان العملي . -

 اسلوب العصف الذهني .  -

  الزيارات الميدانية . -

 متحان شفوي .ا - طريقة تقويم الطالب -

 تقييم العمل الفني . -

 

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -3

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

غير متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -4

( %  78.1)        نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5  

انشاء متحف تعليمي يضم جوانب عديدة من تاريخ و  .1 ترحات تحسين المقررمق -6

اَثار بالدنا يوضح للطالب كيفية و طرق العرض 

 المتحفي و التعرف علي تاريخ بالدهم .

مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8

 في العام السابق 

لمتاحف للتعرف علي أساليب العرض  عمل زيارات لبعض ا

 . المتحفي

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -9

 هي واألسباب(

 المقترحات :

انشاء متحف تعليمي يضم جوانب عديدة من تاريخ و اَثار بالدنا 

يوضح للطالب كيفية و طرق العرض المتحفي و التعرف علي  

 تاريخ بالدهم .

 اسباب عدم التنفيذ :

 نيات .عدم وجود امكا
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 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

 

التقنية -الخامة   

 

التنوع في استخدام 

خامات و تقنيات مختلفة 

. 

عضو هيئة التدريس عضو   خالل العام الدراسي . 

 الهيئة المعاونة

 الطالب .

 

التوقيع :                       التاريخ:   /   /                         أشرف أحمد العيسوي .د ا: اسم منسق المادة:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (16نموذج رقم )

دراسات متحفيةتقرير مقرر   

2018/    7201للعام األكاديمي     

 جامعة / المنوفية

 كلية / التربية النوعية 

فنية قسم : التربية ال  

 



                                                                                                                                                    

 

 

- 4 - 

 

معلومات اساسية  -أ   

 دراسات متحفية اسم المقرر ورمزه الكودى -8

 تربية فنية التخصص  -9

 األولي الفرقة / المستوى -10

( عملي2( نظري + ) -)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -11  

 وضع النظام طبقا لالئحة الجامعة  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -12

(  متوافر        )   ( غير متوفر     √)   لالمتحان  نظام المراجعة الخارجية -13  

( معيد 1( عضو هيئة تدريس + )  1)  عدد القائمين بالتدريس -14  

 

معلومات متخصص –ب   

 اإلحصائيات: -11

 166 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 164 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 (%       96.99) (   بنسبة 161عدد  )  ناجح : 

 (%       3.01(     بنسبة  ) 5راسب:  عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 (  %       57.32بنسبة  )   94ممتاز :  

   (  %       24.37بنسبة  )  40جيد جدا : 

      (  %       7.93بنسبة  )    13  جيد : 

 (  %       8.54ة   ) بنسب 14مقبول :  

 تدريس المقرر: -12

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

 2  مفهوم المتاحف وقاعات العرض المتحفي . 1

 2  تاريخ التربية المتحفية . 2

 2  أنواع المتاحف وتطورها. 3

 2  التربية المتحفية في مصر. 4

 2  والمعارض في تنمية الذوق الفني للجمهور .دور المتاحف  5

 2  دراسة لمكونات المتحف الفني  . 6

 2  دراسة لجوانب التذوق الفني .  7

 2  دراسة ألنواع المتاحف المصرية والعالمية. 8

9 

10 

دراسات ميدانية للمتحف المصري الحديث وقاعة قصر الفنون باألوبرا 

. 
 4 

 2  متحف فني.تصميم وتنفيذ ماكيت ل 11

 2  تنفيذ الماكيت والمتابعة . 12

 2  امتحان شفوي  13

 2  اعداد تقرير عن الزيارات المتحفية  و تقيمه . 14

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -

 المحتوى األساسي المقرر

100%   

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

  >85  
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ات مدى تغطية االمتحان لموضوع -

 المقرر

  >85  

 اسلوب المحاضرة . - أساليب التعليم والتعلم -

 اسلوب البيان العملي . -

 اسلوب العصف الذهني .  -

  الزيارات الميدانية . -

 امتحان شفوي . - طريقة تقويم الطالب -

 تقييم العمل الفني . -

 

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -13

فرة    متوا    المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

غير متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -14

( %   80.64)        نتيجة تقويم الطالب لمقرر -15  

انشاء متحف تعليمي يضم جوانب عديدة من تاريخ و  .2 مقترحات تحسين المقرر -16

ب كيفية و طرق العرض اَثار بالدنا يوضح للطال

 دهم .في و التعرف علي تاريخ بالالمتح

مالحظات المراجعين الخارجيين  -17

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -18

 في العام السابق 

عمل زيارات لبعض المتاحف للتعرف     علي   -

 أساليب العرض المتحفي .

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -19

 باب(هي واألس

 

 المقترحات :

يمي يضم جوانب عديدة من تاريخ و اَثار بالدنا تحف تعلانشاء م

يوضح للطالب كيفية و طرق العرض المتحفي و التعرف علي  

 تاريخ بالدهم .

 

 اسباب عدم التنفيذ :

 عدم وجود امكانيات .

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -20

تطويرتوقيت ال توصيف التطوير مجاالت التطوير  المسئول عن التنفيذ 
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التقنية -الخامة   

 

التنوع في استخدام 

خامات و تقنيات مختلفة 

. 

عضو هيئة التدريس عضو   خالل العام الدراسي . 

 الهيئة المعاونة

 الطالب .

 

يخ:   /   /   التوقيع :                       التار                      أشرف أحمد العيسوي ا.د : اسم منسق المادة:   
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 (16نموذج رقم )

دراسات متحفيهتقرير مقرر   

2019/     8201للعام األكاديمي     

 جامعة / المنوفية

 كلية / التربية النوعية 

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 دراسات متحفيه اسم المقرر ورمزه الكودى -15

 تربية فنية التخصص  -16

 األولي الفرقة / المستوى -17

( عملي2( نظري + ) -)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -18  

 وضع النظام طبقا لالئحة الجامعة  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -19

(  متوافر        )   ( غير متوفر     √)   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -20  

( معيد 1و هيئة تدريس + ) عض(  1)  عدد القائمين بالتدريس -21  

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -21

 211 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 205 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 (%        96.68(   بنسبة )  204عدد  )  ناجح : 

 (%         3.31(     بنسبة  ) 7راسب:  عدد  ) 

للناجحين طبقا % النسبة المئوية  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 (  %       1.46بنسبة  )   3ممتاز :  

   (  %         20.48بنسبة   ) 42 جيد جدا :

      (  %        36.58بنسبة  )     75 جيد : 

 (  %   40.98بنسبة   ) 84مقبول :  

      

 تدريس المقرر: -22

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

د  عد

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

 2  مفهوم المتاحف وقاعات العرض المتحفي . 1

 2  تاريخ التربية المتحفيه. 2

 2  أنواع المتاحف وتطورها. 3

 2  التربية المتحفيه في مصر. 4

 2  دور المتاحف والمعارض في تنمية الذوق الفني للجمهور . 5

 2  .دراسة لمكونات المتحف الفني   6

 2  دراسة لجوانب التذوق الفني .  7

 2  دراسة ألنواع المتاحف المصرية والعالمية. 8

9 

10 

دراسات ميدانية للمتحف المصري الحديث وقاعة قصر الفنون باألوبرا 

. 
 4 

 2  تصميم وتنفيذ ماكيت لمتحف فني. 11
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عدد   الموضوع 

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

 2  المتابعة .و تنفيذ الماكيت 12

 2  امتحان شفوي  13

 2  اعداد تقرير عن الزيارات المتحفيه  و تقيمه . 14

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -

 المحتوى األساسي المقرر

100%   

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

  >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

  >85  

 اسلوب المحاضرة . - والتعلمم أساليب التعلي -

 اسلوب البيان العملي . -

 اسلوب العصف الذهني .  -

  الزيارات الميدانية . -

 امتحان شفوي . - طريقة تقويم الطالب -

 تقييم العمل الفني . -

 

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -23

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

غير متوافرة       اتامالمستلزمات والخ -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -24

( % 89.15)      نتيجة تقويم الطالب لمقرر -25  

انشاء متحف تعليمي يضم جوانب عديدة من تاريخ و  .3 مقترحات تحسين المقرر -26

اَثار بالدنا يوضح للطالب كيفية و طرق العرض 

 المتحفي و التعرف علي تاريخ بالدهم .

ظات المراجعين الخارجيين حمال -27

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -28

 في العام السابق 
عمل زيارات لبعض المتاحف للتعرف علي أساليب   -

 العرض المتحفي .
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ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -29

 هي واألسباب(

 

 المقترحات :

ثار بالدنا اَ انشاء متحف تعليمي يضم جوانب عديدة من تاريخ و 

يوضح للطالب كيفية و طرق العرض المتحفي و التعرف علي  

 تاريخ بالدهم .

 

 

 اسباب عدم التنفيذ :

 عدم وجود امكانيات .

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -30

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

 

التقنية -الخامة   

 

 التنوع في استخدام

امات و تقنيات مختلفة خ

 .  

عضو هيئة التدريس عضو   خالل العام الدراسي . 

 الهيئة المعاونة

 الطالب .

 

التوقيع :                       التاريخ:   /   /                       أشرف أحمد العيسوي ا.د : اسم منسق المادة:   
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 (16نموذج رقم )

دراسات متحفيهر مقرر تقري  

2020/     1920للعام األكاديمي     

 جامعة / المنوفية

 كلية / التربية النوعية 

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 دراسات متحفيه اسم المقرر ورمزه الكودى -22

 تربية فنية التخصص  -23

 األولي الفرقة / المستوى -24

( عملي2ظري + )( ن -)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -25  

 وضع النظام طبقا لالئحة الجامعة  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -26

(  متوافر        )   ( غير متوفر     √)   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -27  

( معيد 1عضو هيئة تدريس + ) (  1)  عدد القائمين بالتدريس -28  

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -31

 187 الطالب الملتحقين بالمقرر عدد -

 183 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 (%         100(   بنسبة )  183عدد  )  ناجح : 

 (%         0(     بنسبة  ) 0راسب:  عدد  ) 

% للناجحين طبقا النسبة المئوية  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 (  %       67.21بنسبة  )   123ممتاز :  

   (  %         31.69بنسبة   ) 58 جيد جدا :

      (  %        36.58بنسبة  )   1 جيد : 

 (  %   0.54بنسبة   ) 1مقبول :  

      

 تدريس المقرر: -32

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

 2  . مفهوم المتاحف وقاعات العرض المتحفي 1

 2  تاريخ التربية المتحفيه. 2

 2  أنواع المتاحف وتطورها. 3

 2  التربية المتحفيه في مصر. 4

 2  دور المتاحف والمعارض في تنمية الذوق الفني للجمهور . 5

 2  .دراسة لمكونات المتحف الفني   6

 2  دراسة لجوانب التذوق الفني .  7

 2  والعالمية.دراسة ألنواع المتاحف المصرية  8

9 

10 

دراسات ميدانية للمتحف المصري الحديث وقاعة قصر الفنون باألوبرا 

. 
 4 
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 2  تصميم وتنفيذ ماكيت لمتحف فني. 11

 2  والمتابعة . تنفيذ الماكيت 12

 2  امتحان شفوي  13

 2  اعداد تقرير عن الزيارات المتحفيه  و تقيمه . 14

 

سه من النسبة المئوية لما تم تدري -

 المحتوى األساسي المقرر

100%   

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

  >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

  >85  

 اسلوب المحاضرة . - م والتعلمأساليب التعلي -

 اسلوب البيان العملي . -

 اسلوب العصف الذهني .  -

  الزيارات الميدانية . -

 حان شفوي .امت - طريقة تقويم الطالب -

 تقييم العمل الفني . -

 

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -33

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

غير متوافرة       اماتالمستلزمات والخ -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -34

( % 89.15)      نتيجة تقويم الطالب لمقرر -35  

انشاء متحف تعليمي يضم جوانب عديدة من تاريخ و  .4 تحسين المقرر مقترحات -36

اَثار بالدنا يوضح للطالب كيفية و طرق العرض 

 المتحفي و التعرف علي تاريخ بالدهم .

حظات المراجعين الخارجيين مال -37

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -38

 في العام السابق 

حف للتعرف علي أساليب عمل زيارات لبعض المتا  -

 العرض المتحفي .

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -39

 هي واألسباب(

 

 المقترحات :

اَثار بالدنا انشاء متحف تعليمي يضم جوانب عديدة من تاريخ و 

يوضح للطالب كيفية و طرق العرض المتحفي و التعرف علي  

 . متاريخ بالده
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وانقطاع  الماديةنيات عدم توافر اإلمكا :التنفيذاسباب عدم 

  انتشار جائحة كوروناالدراسة بسبب 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -40

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

 

التقنية -الخامة   

 

 التنوع في استخدام

خامات و تقنيات مختلفة 

 .  

  عضو هيئة التدريس عضو خالل العام الدراسي . 

 الهيئة المعاونة

 الطالب .

 

التوقيع :                       التاريخ:   /   /                       أشرف أحمد العيسوي ا.د : اسم منسق المادة:   
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 تقزيز هقزر دراسي

6102/     6106للعام األكاديوي     
 قظى : انززثٛخ انفُٛخ

 

هعلوهات اساسية -أ   

  اطى انًقزر ٔريشِ انكٕدٖ -1

 رزثٛخ فُٛخ انزخظض -2

 األٔنٗ انفزقخ / انًظزٕٖ -3

( ػًه4ٙ)  ( َظز٘ + ) ػذد انٕحذاد / انظبػبد انًؼزًذح -4  

غ انُظبو ؽجقب نألحخ انجبيؼخ ٔػ انُظبو انًزجغ الخزٛبر نجُخ االيزحبَبد  -5  

( غٛز يزٕفز      (  يزٕافز     )  √) َظبو انًزاجؼخ انخبرجٛخ ناليزحبٌ -6  

( يؼٛذ 2( ػؼٕ ْٛئخ رذرٚض + )  1)  ػذد انقبئًٍٛ ثبنزذرٚض -7  

 

 

هعلوهات هتخصصة –ب   

 اإلحظبئٛبد: -1

 121 ػذد انطالة انًهزحقٍٛ ثبنًقزر -

 117 ػذد انطالة انذٍٚ أدٔا االيزحبٌ -

 َزٛجخ االيزحبٌ -

 

 (  %        18.14( ثُظجخ  ) 115ػذد)    َبجح : 

 (  %        11.15(  ثُظجخ  )  13راطت:  ػذد  ) 

انُظجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ ؽجقب  -

 نهزقذٚزاد انحبطهٍٛ ػهٛٓب

 %       17.18ثُظجخ  ( 22يًزبس :   )

   %        21.81ثُظجخ ( 37جٛذ جذا : )

      %       25.71(   ثُظجخ 33)  جٛذ : 

 %       17.87ثُظجخ ( 23يقجٕل :  )

 رذرٚض انًقزر: -2

 

 

 

 انًٕػٕػبد انزٙ رى رذرٚظٓب

 انًٕػٕع
ػذد طبػبد 

 انُظز٘

ػذد طبػبد 

 انؼًهٙ

 4  انزذرٚت ػهٗ انزطى ثبطزخذاو انقهى انزطبص 1

 4  رطى انخطٕؽ انخبرجٛخ نألشكبل انُٓذطٛخ انجظٛطخ 2

 4  انخطٕؽ انخبرجٛخ نألشكبل انُٓذطٛخ انجظٛطخرطى  3

 4  انزذرٚت ػهٗ ٔػغ انظالل نألشكبل انُٓذطٛخ انجظٛطخ 4

 4  انزذرٚت ػهٗ ٔػغ انظالل نألشكبل انُٓذطٛخ انجظٛطخ 5

ػذد انظبػبد  انًٕػٕع 

 انُظزٖ

ػذد انظبػبد 

 انؼًهٗ

 4  انزذرٚت ػهٗ ٔػغ انظالل نألشكبل انُٓذطٛخ انجظٛطخ 6

 4  انزذرٚت ػهٗ رطى انخٕؽ انخبرجٛخ نؼُبطز يٍ انطجٛؼخ انظبيزخ 7

 4  انزذرٚت ػهٗ رطى انخٕؽ انخبرجٛخ نؼُبطز يٍ انطجٛؼخ انظبيزخ 1

 4  انزذرٚت ػهٗ رطى انخٕؽ انخبرجٛخ نؼُبطز يٍ انطجٛؼخ انظبيزخ 8
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 4  انززٚت ػهٗ ػًم انظالل نؼُبطز يٍ انطجٛؼخ انظبيزخ 11

 4  ػًم انظالل نؼُبطز يٍ انطجٛؼخ انظبيزخ انززٚت ػهٗ 11

 4  رُفٛذ ػًم فُٗ ٚؼى ػُظزٍٚ يٍ ػُبطز انطجٛؼخ انظبيزخ 12

 4  رُفٛذ ػًم فُٗ ٚؼى ػُظزٍٚ يٍ ػُبطز انطجٛؼخ انظبيزخ 13

 4  رُفٛذ ػًم فُٗ ٚؼى ػُظزٍٚ يٍ ػُبطز انطجٛؼخ انظبيزخ 14

 4  انظبيزخ رُفٛذ ػًم فُٗ ٚؼى ركٍٕٚ يٍ ػُبطز انطجٛؼخ 15

 4  رُفٛذ ػًم فُٗ ٚؼى ركٍٕٚ يٍ ػُبطز انطجٛؼخ انظبيزخ 16

 4  انزذرٚت ػهٗ ػًم نٕحخ يٍ انطجٛؼخ انظبيزخ يزكبيهخ 17

 4  انزذرٚت ػهٗ ػًم نٕحخ يٍ انطجٛؼخ انظبيزخ يزكبيهخ 11

 4  انزذرٚت ػهٗ ػًم نٕحخ يٍ انطجٛؼخ انظبيزخ يزكبيهخ 18

األحجبر انظٕداء يغ األقالو فٗ رطى ٔرظهٛم  انزذرٚت ػهٗ اطزخذاو 21
 4  ػُبطز يٍ انطجٛؼخ انظبيزخ

انزذرٚت ػهٗ اطزخذاو األحجبر انظٕداء يغ األقالو فٗ رطى ٔرظهٛم  21
 4  ػُبطز يٍ انطجٛؼخ انظبيزخ

رُفٛذ ػًم فُٗ ٚؼى ركٍٕٚ يٍ ػُبطز انطجٛؼخ انظبيزخ ثبطزخذاو  22
 4  األحجبر يغ األقالو

ػًم فُٗ ٚؼى ركٍٕٚ يٍ ػُبطز انطجٛؼخ انظبيزخ ثبطزخذاو  رُفٛذ 23
 4  األحجبر يغ األقالو

 4  األخزجبر انشفٓٗ 24

رُفٛذ ػًم فُٗ يزكبيم يٍ انطجٛؼخ انظبيزخ ٚؼزًذ ػهٗ انجًغ ثٍٛ  25
 4  خبيبد األثٛغ ٔاألطٕد انًخزهفخ.

ثٍٛ رُفٛذ ػًم فُٗ يزكبيم يٍ انطجٛؼخ انظبيزخ ٚؼزًذ ػهٗ انجًغ  26
 4  خبيبد األثٛغ ٔاألطٕد انًخزهفخ.

رُفٛذ ػًم فُٗ يزكبيم يٍ انطجٛؼخ انظبيزخ ٚؼزًذ ػهٗ انجًغ ثٍٛ  27
 4  خبيبد األثٛغ ٔاألطٕد انًخزهفخ.

 4  األخزجبر انزطجٛقٗ 21

 

انُظجخ انًئٕٚخ نًب رى رذرٚظّ يٍ  -

 انًحزٕٖ األطبطٙ انًقزر

111%  

زٕٖ يذٖ انزشاو انقبئًٍٛ ثبنزذرٚض ثًح -

 انًقزر

       >15  

يذٖ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕػٕػبد  -

 انًقزر

       >15  

( يحبػزاد  √)   أطبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -  

( رذرٚت ػًهٙ √)    

( أَشطخ فظهٛخ   √)   

( يُبقشخ ٔحٕار  √)  

( شفٕ٘ √)    ؽزٚقخ رقٕٚى انطالة -  

( أػًبل فظهٛخ  √)    

( ػًهٙ √)    

 ض :اإليكبَبد انًزبحخ انزذرٚ -3

يزٕافزح        انًزاجغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافزح       انٕطبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافزح       انًظزهشيبد ٔانخبيبد -  
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 ال ٕٚجذ قٕٛد إدارٚخ قٕٛد إدارٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

( %   76.15)       َزٛجخ رقٕٚى انطالة نًقزر -5  

  يقززحبد رحظٍٛ انًقزر -6

رحهٛم ثؼغ أػًبل انًظٕرٍٚ انزٗ رُبٔنذ  -

 ٕػبد انطجٛؼخ انظبيزخ.يٕػ

 سٚبدح األَشطخ انظفٛخ. -

 رٕفٛز يزحف دائى نهززثٛخ انفُٛخ. -

 رٕفٛز انخبيبد ٔانذٔاد انالسيخ نهطالة. -

 إربحخ أيبكٍ يُبطجخ نهطالة. -

 

يالحظبد انًزاجؼٍٛ انخبرجٍٛٛ  -7

 )إٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

يب رى رُفٛذِ يٍ يقززحبد انزطٕٚز  -1

 فٙ انؼبو انظبثق

 ألَشطخ انظفٛخ.سٚبدح ا .1

يب نى ٚزى رُفٛذِ يٍ يقززحبد )يب  -8

 ْٙ ٔاألطجبة(

 

 رٕفٛز يزحف دائى نهززثٛخ انفُٛخ. -

 رٕفٛز انخبيبد ٔانذٔاد انالسيخ نهطالة. -

 إربحخ أيبكٍ يُبطجخ نهطالة. -

 ٔاألطجبة: رزجغ انٗ انحبجخ انٗ أيبكٍ ٔيٕارد يبنٛخ.

 خطخ انزطٕٚز نهًقزر نهؼبو انقبدو: -11

انزطٕٚز يجبالد  انًظئٕل ػٍ انزُفٛذ رٕقٛذ انزطٕٚز رٕطٛف انزطٕٚز 

رحهٛم ثؼغ  -

أػًبل 

انًظٕرٍٚ 

انزٗ رُبٔنذ 

يٕػٕػبد 

انطجٛؼخ 

 انظبيزخ.

قٛبو انطبنت ثزحهٛم ػًم 

فُٗ يٍ نٕحبد انزظٕٚز 

نقُبٍَٛ رُبٔنٕا يٕػؼبد 

 انطجٛؼخ انظبيزخ.

رحهٛم ػًم فُٗ ٔاحذ 

 شٓزٚب  

 

 

 

 

فٛذ انطالة يظؤنٍٛ ػٍ انزُ

ٔانًزبثؼخ يٍ انقبئى ثبنزذرٚض يغ 

 انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 

 اطى يُظق انًبدح:  أ.د/يٛالد اثزاْٛى                    انزٕقٛغ :  يٛالد اثزاْٛى                     انزبرٚخ:   /   /   
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 تقزيز هقزر دراسي

6102/     6102للعام األكاديوي     
 قظى : انززثٛخ انفُٛخ

 

هعلوهات اساسية - أ  

 رطى اطى انًقزر ٔريشِ انكٕدٖ -1

 رزثٛخ فُٛخ انزخظض -8

 األٔنٗ انفزقخ / انًظزٕٖ -11

( ػًه4ٙ)  ( َظز٘ + ) ػذد انٕحذاد / انظبػبد انًؼزًذح -11  

 ٔػغ انُظبو ؽجقب نألحخ انجبيؼخ  انُظبو انًزجغ الخزٛبر نجُخ االيزحبَبد  -12

ٕافز     ) ( غٛز يزٕفز   (  يز  √) َظبو انًزاجؼخ انخبرجٛخ ناليزحبٌ -13  

( يؼٛذ 2( ػؼٕ ْٛئخ رذرٚض + )  1)  ػذد انقبئًٍٛ ثبنزذرٚض -14  

هعلوهات هتخصصة –ب   

 اإلحظبئٛبد: -11

 166 ػذد انطالة انًهزحقٍٛ ثبنًقزر -

 157 ػذد انطالة انذٍٚ أدٔا االيزحبٌ -

 َزٛجخ االيزحبٌ -

 

 (  %       17.35( ثُظجخ  ) 145ػذد)    َبجح : 

 (  %       12.65(  ثُظجخ  ) 21ذد  ) راطت:  ػ

انُظجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ ؽجقب  -

 نهزقذٚزاد انحبطهٍٛ ػهٛٓب

 %       22.18ثُظجخ   (   31يًزبس : )

   %       23.48ثُظجخ ( 38جٛذ جذا : )

      %       22.28(   ثُظجخ 37)  جٛذ : 

 %        11.67ثُظجخ ( 31يقجٕل :  )

 :رذرٚض انًقزر -12

 

 

 

 انًٕػٕػبد انزٙ رى رذرٚظٓب

 انًٕػٕع
ػذد طبػبد 

 انُظز٘

ػذد طبػبد 

 انؼًهٙ

 4  انزذرٚت ػهٗ انزطى ثبطزخذاو انقهى انزطبص 1

 4  رطى انخطٕؽ انخبرجٛخ نألشكبل انُٓذطٛخ انجظٛطخ 2

 4  رطى انخطٕؽ انخبرجٛخ نألشكبل انُٓذطٛخ انجظٛطخ 3

 4  انُٓذطٛخ انجظٛطخ انزذرٚت ػهٗ ٔػغ انظالل نألشكبل 4

 4  انزذرٚت ػهٗ ٔػغ انظالل نألشكبل انُٓذطٛخ انجظٛطخ 5

 4  انزذرٚت ػهٗ ٔػغ انظالل نألشكبل انُٓذطٛخ انجظٛطخ 6

 4  انزذرٚت ػهٗ رطى انخٕؽ انخبرجٛخ نؼُبطز يٍ انطجٛؼخ انظبيزخ 7

 4  انزذرٚت ػهٗ رطى انخٕؽ انخبرجٛخ نؼُبطز يٍ انطجٛؼخ انظبيزخ 1

 4  انزذرٚت ػهٗ رطى انخٕؽ انخبرجٛخ نؼُبطز يٍ انطجٛؼخ انظبيزخ 8

 4  انززٚت ػهٗ ػًم انظالل نؼُبطز يٍ انطجٛؼخ انظبيزخ 11

 4  انززٚت ػهٗ ػًم انظالل نؼُبطز يٍ انطجٛؼخ انظبيزخ 11

 4  رُفٛذ ػًم فُٗ ٚؼى ػُظزٍٚ يٍ ػُبطز انطجٛؼخ انظبيزخ 12

 4  ٍ يٍ ػُبطز انطجٛؼخ انظبيزخرُفٛذ ػًم فُٗ ٚؼى ػُظزٚ 13

 4  رُفٛذ ػًم فُٗ ٚؼى ػُظزٍٚ يٍ ػُبطز انطجٛؼخ انظبيزخ 14
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 4  رُفٛذ ػًم فُٗ ٚؼى ركٍٕٚ يٍ ػُبطز انطجٛؼخ انظبيزخ 15

 4  رُفٛذ ػًم فُٗ ٚؼى ركٍٕٚ يٍ ػُبطز انطجٛؼخ انظبيزخ 16

 4  انزذرٚت ػهٗ ػًم نٕحخ يٍ انطجٛؼخ انظبيزخ يزكبيهخ 17

 4  انزذرٚت ػهٗ ػًم نٕحخ يٍ انطجٛؼخ انظبيزخ يزكبيهخ 11

 4  انزذرٚت ػهٗ ػًم نٕحخ يٍ انطجٛؼخ انظبيزخ يزكبيهخ 18

انزذرٚت ػهٗ اطزخذاو األحجبر انظٕداء يغ األقالو فٗ رطى ٔرظهٛم  21
 4  ػُبطز يٍ انطجٛؼخ انظبيزخ

طى ٔرظهٛم انزذرٚت ػهٗ اطزخذاو األحجبر انظٕداء يغ األقالو فٗ ر 21
 4  ػُبطز يٍ انطجٛؼخ انظبيزخ

رُفٛذ ػًم فُٗ ٚؼى ركٍٕٚ يٍ ػُبطز انطجٛؼخ انظبيزخ ثبطزخذاو  22
 4  األحجبر يغ األقالو

رُفٛذ ػًم فُٗ ٚؼى ركٍٕٚ يٍ ػُبطز انطجٛؼخ انظبيزخ ثبطزخذاو  23
 4  األحجبر يغ األقالو

 4  األخزجبر انشفٓٗ 24

انطجٛؼخ انظبيزخ ٚؼزًذ ػهٗ انجًغ ثٍٛ  رُفٛذ ػًم فُٗ يزكبيم يٍ 25
 4  خبيبد األثٛغ ٔاألطٕد انًخزهفخ.

رُفٛذ ػًم فُٗ يزكبيم يٍ انطجٛؼخ انظبيزخ ٚؼزًذ ػهٗ انجًغ ثٍٛ  26
 4  خبيبد األثٛغ ٔاألطٕد انًخزهفخ.

رُفٛذ ػًم فُٗ يزكبيم يٍ انطجٛؼخ انظبيزخ ٚؼزًذ ػهٗ انجًغ ثٍٛ  27
 4  ًخزهفخ.خبيبد األثٛغ ٔاألطٕد ان

 4  األخزجبر انزطجٛقٗ 21

 

 

انُظجخ انًئٕٚخ نًب رى رذرٚظّ يٍ  -

 انًحزٕٖ األطبطٙ انًقزر

111%  

يذٖ انزشاو انقبئًٍٛ ثبنزذرٚض ثًحزٕٖ  -

 انًقزر

       >15  

يذٖ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕػٕػبد  -

 انًقزر

       >15  

( يحبػزاد  √)   أطبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -  

هٙ( رذرٚت ػً √)    

( أَشطخ فظهٛخ   √)   

( يُبقشخ ٔحٕار  √)  

( شفٕ٘ √)    ؽزٚقخ رقٕٚى انطالة -  

( أػًبل فظهٛخ  √)    

( ػًهٙ √)    

 اإليكبَبد انًزبحخ انزذرٚض : -13

يزٕافزح        انًزاجغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافزح       انٕطبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافزح       انًظزهشيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚجذ قٕٛد إدارٚخ :قٕٛد إدارٚخ ٔرُظًٛٛخ -14

( %  13.15)        َزٛجخ رقٕٚى انطالة نًقزر -15  
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  يقززحبد رحظٍٛ انًقزر -16

رحهٛم ثؼغ أػًبل انًظٕرٍٚ انزٗ رُبٔنذ  -

 يٕػٕػبد انطجٛؼخ انظبيزخ.

 سٚبدح األَشطخ انظفٛخ. -

 رٕفٛز يزحف دائى نهززثٛخ انفُٛخ. -

 رٕفٛز انخبيبد ٔانذٔاد انالسيخ نهطالة. -

 بحخ أيبكٍ يُبطجخ نهطالة.إر -

 

يالحظبد انًزاجؼٍٛ انخبرجٍٛٛ  -17

 )إٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

يب رى رُفٛذِ يٍ يقززحبد انزطٕٚز  -11

 فٙ انؼبو انظبثق

 سٚبدح األَشطخ انظفٛخ. .1

يب نى ٚزى رُفٛذِ يٍ يقززحبد )يب  -18

 ْٙ ٔاألطجبة(

 رٕفٛز يزحف دائى نهززثٛخ انفُٛخ. -

 يخ نهطالة.رٕفٛز انخبيبد ٔانذٔاد انالس -

 إربحخ أيبكٍ يُبطجخ نهطالة. -

 ٔاألطجبة: رزجغ انٗ انحبجخ انٗ أيبكٍ ٔيٕارد يبنٛخ.

 خطخ انزطٕٚز نهًقزر نهؼبو انقبدو: -21

 انًظئٕل ػٍ انزُفٛذ رٕقٛذ انزطٕٚز رٕطٛف انزطٕٚز يجبالد انزطٕٚز

رحهٛم ثؼغ  -

أػًبل 

انًظٕرٍٚ 

انزٗ رُبٔنذ 

يٕػٕػبد 

انطجٛؼخ 

 انظبيزخ.

 

 

بو انطبنت ثزحهٛم ػًم قٛ

فُٗ يٍ نٕحبد انزظٕٚز 

نقُبٍَٛ رُبٔنٕا يٕػؼبد 

 انطجٛؼخ انظبيزخ.

رحهٛم ػًم فُٗ ٔاحذ 

 شٓزٚب  

انطالة يظؤنٍٛ ػٍ انزُفٛذ 

ٔانًزبثؼخ يٍ انقبئى ثبنزذرٚض يغ 

 انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 

ثزاْٛى                     انزبرٚخ:   /   /   اطى يُظق انًبدح:  أ.د/يٛالد اثزاْٛى                    انزٕقٛغ :  يٛالد ا  
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 تقزيز هقزر دراسي

6102/   6102للعام األكاديوي     
 قظى : انززثٛخ انفُٛخ

 

هعلوهات اساسية -أ   

 رطى اطى انًقزر ٔريشِ انكٕدٖ -15

 رزثٛخ فُٛخ انزخظض -16

 األٔنٗ انفزقخ / انًظزٕٖ -17

( ػًه4ٙ)  ( َظز٘ + ) ػذد انٕحذاد / انظبػبد انًؼزًذح -11  

 ٔػغ انُظبو ؽجقب نألحخ انجبيؼخ  انُظبو انًزجغ الخزٛبر نجُخ االيزحبَبد  -18

(  يزٕافز     ) ( غٛز يزٕفز     √) َظبو انًزاجؼخ انخبرجٛخ ناليزحبٌ -21  

( يؼٛذ 2( ػؼٕ ْٛئخ رذرٚض + )  1)  ػذد انقبئًٍٛ ثبنزذرٚض -21  

 

 

هعلوهات هتخصصة –ب   

 اإلحظبئٛبد: -21

 204 انطالة انًهزحقٍٛ ثبنًقزرػذد  -

 214 ػذد انطالة انذٍٚ أدٔا االيزحبٌ -

 َزٛجخ االيزحبٌ -

 

 (  %       81.67( ثُظجخ  ) 116ػذد)    َبجح : 

 (  %       1.33(  ثُظجخ  ) 17راطت:  ػذد  ) 

انُظجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ ؽجقب  -

 نهزقذٚزاد انحبطهٍٛ ػهٛٓب

 ( %        35.28 ثُظجخ  )   72يًزبس : 

   ( %        36.27 ثُظجخ  )  74جٛذ جذا : 

      ( %       12.75  ثُظجخ  )     26جٛذ : 

 ( %        7.35ثُظجخ  )   15يقجٕل : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رذرٚض انًقزر:-22

 انًٕػٕػبد انزٙ رى رذرٚظٓب

ػذد طبػبد ػذد طبػبد  انًٕػٕع
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 انؼًهٙ انُظز٘

 4  طزخذاو انقهى انزطبصانزذرٚت ػهٗ انزطى ثب 1

 4  رطى انخطٕؽ انخبرجٛخ نألشكبل انُٓذطٛخ انجظٛطخ 2

 4  رطى انخطٕؽ انخبرجٛخ نألشكبل انُٓذطٛخ انجظٛطخ 3

 4  انزذرٚت ػهٗ ٔػغ انظالل نألشكبل انُٓذطٛخ انجظٛطخ 4

 4  انزذرٚت ػهٗ ٔػغ انظالل نألشكبل انُٓذطٛخ انجظٛطخ 5

 4  ل نألشكبل انُٓذطٛخ انجظٛطخانزذرٚت ػهٗ ٔػغ انظال 6

 4  انزذرٚت ػهٗ رطى انخٕؽ انخبرجٛخ نؼُبطز يٍ انطجٛؼخ انظبيزخ 7

 4  انزذرٚت ػهٗ رطى انخٕؽ انخبرجٛخ نؼُبطز يٍ انطجٛؼخ انظبيزخ 1

 4  انزذرٚت ػهٗ رطى انخٕؽ انخبرجٛخ نؼُبطز يٍ انطجٛؼخ انظبيزخ 8

 4  انطجٛؼخ انظبيزخانززٚت ػهٗ ػًم انظالل نؼُبطز يٍ  11

 4  انززٚت ػهٗ ػًم انظالل نؼُبطز يٍ انطجٛؼخ انظبيزخ 11

 4  رُفٛذ ػًم فُٗ ٚؼى ػُظزٍٚ يٍ ػُبطز انطجٛؼخ انظبيزخ 12

 4  رُفٛذ ػًم فُٗ ٚؼى ػُظزٍٚ يٍ ػُبطز انطجٛؼخ انظبيزخ 13

 4  رُفٛذ ػًم فُٗ ٚؼى ػُظزٍٚ يٍ ػُبطز انطجٛؼخ انظبيزخ 14

 4  ًم فُٗ ٚؼى ركٍٕٚ يٍ ػُبطز انطجٛؼخ انظبيزخرُفٛذ ػ 15

 4  رُفٛذ ػًم فُٗ ٚؼى ركٍٕٚ يٍ ػُبطز انطجٛؼخ انظبيزخ 16

 4  انزذرٚت ػهٗ ػًم نٕحخ يٍ انطجٛؼخ انظبيزخ يزكبيهخ 17

 4  انزذرٚت ػهٗ ػًم نٕحخ يٍ انطجٛؼخ انظبيزخ يزكبيهخ 11

 4  زكبيهخانزذرٚت ػهٗ ػًم نٕحخ يٍ انطجٛؼخ انظبيزخ ي 18

انزذرٚت ػهٗ اطزخذاو األحجبر انظٕداء يغ األقالو فٗ رطى ٔرظهٛم  21
 4  ػُبطز يٍ انطجٛؼخ انظبيزخ

انزذرٚت ػهٗ اطزخذاو األحجبر انظٕداء يغ األقالو فٗ رطى ٔرظهٛم  21
 4  ػُبطز يٍ انطجٛؼخ انظبيزخ

و رُفٛذ ػًم فُٗ ٚؼى ركٍٕٚ يٍ ػُبطز انطجٛؼخ انظبيزخ ثبطزخذا 22
 4  األحجبر يغ األقالو

رُفٛذ ػًم فُٗ ٚؼى ركٍٕٚ يٍ ػُبطز انطجٛؼخ انظبيزخ ثبطزخذاو  23
 4  األحجبر يغ األقالو

 4  األخزجبر انشفٓٗ 24

رُفٛذ ػًم فُٗ يزكبيم يٍ انطجٛؼخ انظبيزخ ٚؼزًذ ػهٗ انجًغ ثٍٛ  25
 4  خبيبد األثٛغ ٔاألطٕد انًخزهفخ.

انطجٛؼخ انظبيزخ ٚؼزًذ ػهٗ انجًغ ثٍٛ  رُفٛذ ػًم فُٗ يزكبيم يٍ 26
 4  خبيبد األثٛغ ٔاألطٕد انًخزهفخ.

رُفٛذ ػًم فُٗ يزكبيم يٍ انطجٛؼخ انظبيزخ ٚؼزًذ ػهٗ انجًغ ثٍٛ  27
 4  خبيبد األثٛغ ٔاألطٕد انًخزهفخ.

 4  األخزجبر انزطجٛقٗ 21

 

 

 

انُظجخ انًئٕٚخ نًب رى رذرٚظّ يٍ  -

 انًحزٕٖ األطبطٙ انًقزر

111%  

يذٖ انزشاو انقبئًٍٛ ثبنزذرٚض ثًحزٕٖ  -

 انًقزر

       >15  

يذٖ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕػٕػبد  -

 انًقزر

       >15  

( يحبػزاد  √)   أطبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -  

( رذرٚت ػًهٙ √)    

( أَشطخ فظهٛخ   √)   
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( يُبقشخ ٔحٕار  √)  

( شفٕ٘ √)    ؽزٚقخ رقٕٚى انطالة -  

( أػًبل فظهٛخ  √)    

( ػًهٙ √ )   

 اإليكبَبد انًزبحخ انزذرٚض : -22

يزٕافزح        انًزاجغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافزح       انٕطبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافزح       انًظزهشيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚجذ قٕٛد إدارٚخ قٕٛد إدارٚخ ٔرُظًٛٛخ: -23

( % 18.7)        َزٛجخ رقٕٚى انطالة نًقزر -24  

  يقززحبد رحظٍٛ انًقزر -25

ؼغ أػًبل انًظٕرٍٚ انزٗ رُبٔنذ رحهٛم ث -

 يٕػٕػبد انطجٛؼخ انظبيزخ.

 سٚبدح األَشطخ انظفٛخ. -

 رٕفٛز يزحف دائى نهززثٛخ انفُٛخ. -

 رٕفٛز انخبيبد ٔانذٔاد انالسيخ نهطالة. -

 إربحخ أيبكٍ يُبطجخ نهطالة. -

 

يالحظبد انًزاجؼٍٛ انخبرجٍٛٛ  -26

 )إٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

نزطٕٚز يب رى رُفٛذِ يٍ يقززحبد ا -27

 فٙ انؼبو انظبثق

 سٚبدح األَشطخ انظفٛخ. .1

يب نى ٚزى رُفٛذِ يٍ يقززحبد )يب  -21

 ْٙ ٔاألطجبة(

 رٕفٛز يزحف دائى نهززثٛخ انفُٛخ. -

 رٕفٛز انخبيبد ٔانذٔاد انالسيخ نهطالة. -

 إربحخ أيبكٍ يُبطجخ نهطالة. -

 ٔاألطجبة: رزجغ انٗ انحبجخ انٗ أيبكٍ ٔيٕارد يبنٛخ.

 ٕٚز نهًقزر نهؼبو انقبدو:خطخ انزط -28

 انًظئٕل ػٍ انزُفٛذ رٕقٛذ انزطٕٚز رٕطٛف انزطٕٚز يجبالد انزطٕٚز
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رحهٛم ثؼغ  -

أػًبل 

انًظٕرٍٚ 

انزٗ رُبٔنذ 

يٕػٕػبد 

انطجٛؼخ 

 انظبيزخ.

 

 

قٛبو انطبنت ثزحهٛم ػًم 

فُٗ يٍ نٕحبد انزظٕٚز 

نقُبٍَٛ رُبٔنٕا يٕػؼبد 

 انطجٛؼخ انظبيزخ.

ذ رحهٛم ػًم فُٗ ٔاح

 شٓزٚب  

انطالة يظؤنٍٛ ػٍ انزُفٛذ 

ٔانًزبثؼخ يٍ انقبئى ثبنزذرٚض يغ 

 انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 

 اطى يُظق انًبدح:  أ.د/يٛالد اثزاْٛى                    انزٕقٛغ :  يٛالد اثزاْٛى                     انزبرٚخ:   /   /   
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الزسنتقزيز  هقزر   

6161/    6102للعام األكاديوي     

 قسن: التزبية الفنية

 

هعلوهات اساسية -أ   

 انزطى اطى انًقزر ٔريشِ انكٕدٖ -1

 رزثٛخ فُٛخ انزخظض -2

 األٔنٗ انفزقخ / انًظزٕٖ -3

( ػًهٙ 4( َظز٘ + )  -)  ػذد انٕحذاد / انظبػبد انًؼزًذح -4  

قب نالئحخ انجبيؼخ ٔػغ انُظبو ؽج انُظبو انًزجغ الخزٛبر نجُخ االيزحبَبد  -5  

(  يزٕافز        )   ( غٛز يزٕفز     √)   َظبو انًزاجؼخ انخبرجٛخ ناليزحبٌ -6  

( يؼٛذ 3( ػؼٕ ْٛئخ رذرٚض + )  3)  ػذد انقبئًٍٛ ثبنزذرٚض -7  

 

 

هعلوهات هتخصصة –ب   

 اإلحظبئٛبد: -1

 183 ػذد انطالة انًهزحقٍٛ ثبنًقزر -

 ػذد انطالة انذٍٚ قبيٕا ثزظًٛى ٔرظهٛى -

 انزظًًٛبد

111 

 َزٛجخ االيزحبٌ -

 

 ( %       84.4(    ثُظجخ )111ػذد )َبجح: 

 ( %       2558(     ثُظجخ )5راطت: ػذد )

انُظجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ ؽجقب  -

 نهزقذٚزاد انحبطهٍٛ ػهٛٓب

 ٕٚجذ( %        الثُظجخ )يًزبس: 

   %        ال ٕٚجذ(ثُظجخ )جٛذ جذا: 

      %        ٕٚجذ(ال ثُظجخ )   جٛذ  

 %        ال ٕٚجذ() يقجٕل: ثُظجخ

 

 َظزا  إلنغبء انزقذٚزاد ٔاالكزفبء ثُبجح أ راطت فقؾ

 

 تذريس الوقزر: -6

 انًٕػٕػبد انزٙ رى رذرٚظٓب

 انًٕػٕع

ػذد 

طبػبد 

 انُظز٘

ػذد 

طبػبد 

 انؼًهٙ

ة التدريب عمى الرسم باستخدام القمم الرصاص، رسم الخطوط الخارجي 15253
لألشكال الهندسية البسيطة، رسم الخطوط الخارجية لألشكال الهندسية 

 البسيطة

 06 

 06  (6-4) التدريب عمى وضع الظالل لألشكال الهندسية البسيطة 45556

 06 -7) التدريب عمى رسم الخوط الخارجية لعناصر من الطبيعة الصامتة 75158
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8) 

 لطبيعة الصامتةالتريب عمى عمل الظالل لعناصر من ا 11.11

 (11-11يٍ األطجٕع )
 

2 

 4  تنفيذ عمل فنى يضم عنصرين من عناصر الطبيعة الصامتة 12

 2  تنفيذ عمل فنى يضم عنصرين من عناصر الطبيعة الصامتة 13514

 4  تنفيذ عمل فنى يضم تكوين من عناصر الطبيعة الصامتة 15

 4  ػًم ايزحبٌ اػًبل طُخ نقٛبص يظزٕ٘ انطالة. 16

 2  (11-17) التدريب عمى عمل لوحة من الطبيعة الصامتة متكاممة 17511

التدريب عمى ,  التدريب عمى عمل لوحة من الطبيعة الصامتة متكاممة 21518
استخدام األحبار السوداء مع األقالم فى رسم وتظميل عناصر من 

 (21-18) الطبيعة الصامتة

 

2 

2352252

1 
بار السوداء مع األقالم فى رسم وتظميل التدريب عمى استخدام األح

 عناصر من الطبيعة الصامتة

 (                                        23-21يٍ األطجٕع ) 

 

06 

تنفيذ عمل فنى متكامل من الطبيعة الصامتة يعتمد عمى الجمع بين  24525
 (25-24) خامات األبيض واألسود المختمفة.

 
2 

امل من الطبيعة الصامتة يعتمد عمى الجمع بين تنفيذ عمل فنى متك 26
 خامات األبيض واألسود المختمفة.

 
4 

 2  االَزٓبء يٍ رُفٛذ  ٔاخزاج انًزًٛش يٍ ا|ألػًبل انفُٛخ. 21527

 

انُظجخ انًئٕٚخ نًب رى رذرٚظّ يٍ  -

 انًحزٕٖ األطبطٙ انًقزر

111%   

يذٖ انزشاو انقبئًٍٛ ثبنزذرٚض ثًحزٕٖ  -

 انًقزر

  >15  

ذٖ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕػٕػبد ي -

 انًقزر

  >15  

 م05/3/6161هن بذاية االعام الذراسي الي    أطبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

  .اطهٕة انًحبػزح انًطٕرح 

 .ٙاطهٕة انجٛبٌ انؼًه 

 .ُْٙاطهٕة انؼظف انذ 

 .اطززارٛجٛخ حم انًشكالد 

     .اطززارٛجٛخ انزؼهى انقبئى ػهٗ انًشزٔػبد 

 نهاية الفصل الذراسي الثانيالي  م05/3/6161هن 

اطزخذاو انًُظبد اإلنكززَٔٛخ ٔ شجكبد انزٕاطم االجزًبػٙ 

(WhatsApp   google class room - ) 
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و 15/3/2121رقٛٛى االػًبل انفُٛخ انزٙ رى االَزٓبء يُٓب قجم    ؽزٚقخ رقٕٚى انطالة -

و 15/3/2121انٙ جبَت االػًبل انزٙ رى رُفٛذْب يٍ   

فظم انذراطٙ انثبَٙ ثظجت اَزشبر جبئحخ كٕرَٔبانٙ َٓبٚخ ان  
 

 

 اإلهكانات الوتاحة للتذريس: -3

ثُك انًؼزفخ       انًزاجغ انؼهًٛخ  -  

ثُك انًؼزفخ       انٕطبئم انًؼُٛخ -  

غٛز يزٕافزح       انًظزهشيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚجذ قٕٛد إدارٚخ قٕٛد إدارٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

)    ( %     َزٛجخ رقٕٚى انطالة نًقزر -5  

انزظًٛى  ػزع فٛذْٕٚبد رزؼًٍ رقُٛبد يزطٕرح نزُفٛذ يقززحبد رحظٍٛ انًقزر -6

 ثبطزخذاو انهٌٕ.

 

 

يالحظبد انًزاجؼٍٛ انخبرجٍٛٛ  -7

 )إٌ ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

يب رى رُفٛذِ يٍ يقززحبد انزطٕٚز  -1

 فٙ انؼبو انظبثق
 رجٓٛش انقبػبد ثأثبس نزظٓٛم رُفٛذ األػًبل انفُٛخ. -

ادٔاد فُٛخ نهطالة ركفٙ نزُفٛذ كم رٕفٛز خبيبد ٔ -

 األػًبل انفُٛخ.

 

يب نى ٚزى رُفٛذِ يٍ يقززحبد )يب  -8

 ْٙ ٔاألطجبة(

 : الوقتزحات

 رجٓٛش انقبػبد ثأثبس نزظٓٛم رُفٛذ األػًبل انفُٛخ. -

رٕفٛز خبيبد ٔادٔاد فُٛخ نهطالة ركفٙ نزُفٛذ كم  -

 األػًبل انفُٛخ.

بد انًبدٚخ ٔاَقطبع : ػذو رٕافز اإليكبَٛاسباب عذم التنفيذ

 انذراطخ ثظجت اَزشبر جبئحخ كٕرَٔب.

 

 خطة التطويز للوقزر للعام القادم: -01

 انًظئٕل ػٍ انزُفٛذ رٕقٛذ انزطٕٚز رٕطٛف انزطٕٚز يجبالد انزطٕٚز

انزقُٛخ -انخبيخ   

 

رذرٚت انطبنت ػهٙ رُفٛذ 

ركُٕٚبرّ يٍ خالل 

انزذرة انؼًهٙ انجٛذ فٙ 

قبػبد انزذرٚض ٔيزبثؼخ 

 انًزطٕرح نزُفٛذ نزقُٛبدا

انزكٍٕٚ ثبطزخذاو اخبيبد 

األثٛغ ٔاألطٕد يٍ 

خالل انؼبو انذراطٙ   ػؼٕ ْٛئخ انزذرٚض ٔ ػؼٕ  

 انٓٛئخ انًؼبَٔخ

 انطالة
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خالل انًُظبد 

 االنكززَٔٛخ

 

 

انزٕقٛغ :                      أ. د / يٛالد إثزاْٛى يزٗ              اطى يُظق انًبدح:  

/   /    انزبرٚخ:   
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 تقرير مقرر دراسي

2017/    2016للعام األكاديمي     
 قسم : التربية الفنية

 

معلومات اساسية -أ   

 تاريخ ونظريات التربية الفينة اسم المقرر ورمزه الكودى -1

 تربية فنية التخصص -2

 االولي الفرقة / المستوى -3

( عملي -( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -4  

 وضع النظام طبقا لألحة الجامعة  ع الختيار لجنة االمتحانات النظام المتب -5

 ) نعم  (  متوافر        )   ( غير متوفر   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -6

( عضو هيئة تدريس 1) عدد القائمين بالتدريس -7  

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -1

 128 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 112 للذين أدوا االمتحانعدد الطالب ا -

 نتيجة االمتحان -

 

        %97.3              109عدد  ناجح : 

   %2.67          3راسب:  عدد 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

  % 27.34 35، جيد جدا   %18.75 ، 24ممتاز

 %26.56 ، 34 مقبول     %20،31 ، 26جيد

 مقرر:تدريس ال -2

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع
عدد ساعات 

 النظري

عدد ساعات 

 العملي

  2 مفهوم التربية الفنية و واهمية دراسة تاريخ التربية الفنية . 1

العوامل التي اثرت في تاريخ التربية الفنية والفنون التي اثرت في  2

 تاريخ التربية الفنية.ودور معلم الفن فيها.
2  

  2 لفترة االولي والثانية من فترات تاريخية للتربية الفنية.ا 3

  2 الفترة الثالثة  والرابعة من فترات تاريخية للتربية الفنية. 4

  2 الفترة الخامة والسادسة من فترات تاريخية للتربية الفنية. 5

التعرف علي اهم الرواد العرب  واالجانب الذين اثرو في تاريخ  6

 نية.التربية الف
2  

  2 امتحان شفوي 7

شرح ماهية الفلسفات التي اثرت في تاريخ التربية الفنية. التميز بين  8

الفلسفة المثالية وبين الفلسفة الواقعية. وبين الفلسفة الطبيعية والفلسفة 

 البرجماتية.

2  

التعرف علي معني النظرية وعناصرها والشروط النظرية العلمية   9

ية. ووتعدا الهم النظريات التي اثرت في تاريخ في التربية الفن

 التربية الفنية.

2  

  

 

 الموضوع

 

 

عدد ساعات 

 النظري

 

 

عدد ساعات 

 العملي

  2والوقوف علي االيجابيات والسلبيات للنظرية الملكات ودراسة  10
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نظرية المحاكاه  من الطبيعة ونظرية محاكات الجوهر في التربية 

 الفنية.

ة نقل الخبرة ونظرية المعرفة لجودانف ونظرية وشرح نظري 11

 ارنهايم االدراكية.
2  

والتعرف علي نظرية مراحل النمو في رسوم االطفال لفيكتور  12

 نولفيليد.
2  

ونظرية االنماط الجمالية في رسوم االطفال ونظرية التذوق ودور  13

 الفنان والمستمتع .
2  

  2 اسة تاريخ التربية الفنية .مفهوم التربية الفنية و واهمية در 1

العوامل التي اثرت في تاريخ التربية الفنية والفنون التي اثرت في  2

 تاريخ التربية الفنية.ودور معلم الفن فيها.
2  

  2 الفترة االولي والثانية من فترات تاريخية للتربية الفنية. 3

  2 الفنية.الفترة الثالثة  والرابعة من فترات تاريخية للتربية  4

  2 الفترة الخامة والسادسة من فترات تاريخية للتربية الفنية. 5

التعرف علي اهم الرواد العرب  واالجانب الذين اثرو في تاريخ  6

 التربية الفنية.
2  

  2 امتحان شفوي 7

شرح ماهية الفلسفات التي اثرت في تاريخ التربية الفنية. التميز بين  8

وبين الفلسفة الواقعية. وبين الفلسفة الطبيعية والفلسفة الفلسفة المثالية 

 البرجماتية.

2  

التعرف علي معني النظرية وعناصرها والشروط النظرية العلمية   9

في التربية الفنية. ووتعدا الهم النظريات التي اثرت في تاريخ 

 التربية الفنية.

2  

لكات ودراسة والوقوف علي االيجابيات والسلبيات للنظرية الم 10

نظرية المحاكاه  من الطبيعة ونظرية محاكات الجوهر في التربية 

 الفنية.

2  

وشرح نظرية نقل الخبرة ونظرية المعرفة لجودانف ونظرية  11

 ارنهايم االدراكية.
2  

والتعرف علي نظرية مراحل النمو في رسوم االطفال لفيكتور  12

 نولفيليد.
2  

ية في رسوم االطفال ونظرية التذوق ودور ونظرية االنماط الجمال 13

 الفنان والمستمتع .
2  

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -

 المحتوى األساسي المقرر

100%  

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

       >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

       >85  

ضرات نظرية )تم( محا أساليب التعليم والتعلم -  

 )تم( تدريب عملي

 )تم( دراسة حالة 

 )تم( أنشطة فصلية 

 )تم( تعليم تعاوني

 )تم( مناقشة وحوار

 )تم( بحث فردي وجماعي 
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 )تم( نظري طريقة تقويم الطالب -

 )تم( شفوي

 )تم( أعمال فصلية 

 )  ال ( عملي

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -3

متوافرة        المراجع العلمية  -  

متوافرة       لوسائل المعينةا -  

متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -4

( %76.52)     نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5  

إقامة معرض فني لالنشطة العملية التي قام بها  .1 مقترحات تحسين المقرر -6

 الطالب 

مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 دت()إن وج

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8

 في العام السابق

 . إقامة معرض فني لالنشطة العملية التي قام بها الطالب1

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -9

 هي واألسباب(

 تقديم عرض فعال ومناقشة االبحاث -1

السبب تم اقتراح عمل معرض يضم االنشطة العملية  -2

 للطالب

 للمقرر للعام القادم: خطة التطوير -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

ل زيارة للمدارس بالمراح الزيارات الميدانية

 االبتدائية

الفصل الدراسي 

 االول

 أستاذ المادة

 

التاريخ:   /   /      اسم منسق المادة:    ا.م.د/بيسة رحمة                  التوقيع :                      
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 تقرير مقرر دراسي

2018-2017للعام األكاديمي    
 قسم : التربية الفنية

 

معلومات اساسية -أ   

 تاريخ ونظريات التربية الفينة اسم المقرر ورمزه الكودى -8

 تربية فنية التخصص -9

 االولي الفرقة / المستوى -10

( عملي -( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -11  

 وضع النظام طبقا لألحة الجامعة  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -12

 ) نعم  (  متوافر        )   ( غير متوفر   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -13

( عضو هيئة تدريس 1) عدد القائمين بالتدريس -14  

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -11

 166 ررعدد الطالب الملتحقين بالمق -

 160 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 (%       86.88(    بنسبة  )139عدد  )  ناجح : 

 ( %  13.12(      بنسبة  ) 27راسب:  عدد  )

 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( %       15.63بنسبة  )            25ممتاز :عدد 

   (  %       17.50بنسبة  )        28يد جدا :عدد ج

      (  %       17.50بنسبة  )              28جيد :عدد 

 (  %       36.15بنسبة  )          58مقبول :عدد 

 تدريس المقرر: -12

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع
عدد ساعات 

 النظري

عدد ساعات 

 العملي

  2 فنية و واهمية دراسة تاريخ التربية الفنية .مفهوم التربية ال 1

العوامل التي اثرت في تاريخ التربية الفنية والفنون التي اثرت في  2

 تاريخ التربية الفنية.ودور معلم الفن فيها.
2  

  2 الفترة االولي والثانية من فترات تاريخية للتربية الفنية. 3

  2 تاريخية للتربية الفنية.الفترة الثالثة  والرابعة من فترات  4

  2 الفترة الخامة والسادسة من فترات تاريخية للتربية الفنية. 5

التعرف علي اهم الرواد العرب  واالجانب الذين اثرو في تاريخ  6

 التربية الفنية.
2  

  2 امتحان شفوي 7

شرح ماهية الفلسفات التي اثرت في تاريخ التربية الفنية. التميز بين  8

لفلسفة المثالية وبين الفلسفة الواقعية. وبين الفلسفة الطبيعية والفلسفة ا

 البرجماتية.

2  

التعرف علي معني النظرية وعناصرها والشروط النظرية العلمية   9

في التربية الفنية. ووتعدا الهم النظريات التي اثرت في تاريخ 

 التربية الفنية.

2  
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بيات للنظرية الملكات ودراسة والوقوف علي االيجابيات والسل 10

نظرية المحاكاه  من الطبيعة ونظرية محاكات الجوهر في التربية 

 الفنية.

2  

وشرح نظرية نقل الخبرة ونظرية المعرفة لجودانف ونظرية  11

 ارنهايم االدراكية.
2  

والتعرف علي نظرية مراحل النمو في رسوم االطفال لفيكتور  12

 نولفيليد.
2  

ة االنماط الجمالية في رسوم االطفال ونظرية التذوق ودور ونظري 13

 الفنان والمستمتع .
2  

  2 مفهوم التربية الفنية و واهمية دراسة تاريخ التربية الفنية . 1

العوامل التي اثرت في تاريخ التربية الفنية والفنون التي اثرت في  2

 تاريخ التربية الفنية.ودور معلم الفن فيها.
2  

  2 لفترة االولي والثانية من فترات تاريخية للتربية الفنية.ا 3

  2 الفترة الثالثة  والرابعة من فترات تاريخية للتربية الفنية. 4

  2 الفترة الخامة والسادسة من فترات تاريخية للتربية الفنية. 5

التعرف علي اهم الرواد العرب  واالجانب الذين اثرو في تاريخ  6

 نية.التربية الف
2  

  2 امتحان شفوي 7

شرح ماهية الفلسفات التي اثرت في تاريخ التربية الفنية. التميز بين  8

الفلسفة المثالية وبين الفلسفة الواقعية. وبين الفلسفة الطبيعية والفلسفة 

 البرجماتية.

2  

التعرف علي معني النظرية وعناصرها والشروط النظرية العلمية   9

في التربية الفنية. ووتعدا الهم النظريات التي اثرت في تاريخ 

 التربية الفنية.

2  

والوقوف علي االيجابيات والسلبيات للنظرية الملكات ودراسة  10

نظرية المحاكاه  من الطبيعة ونظرية محاكات الجوهر في التربية 

 لفنية.ا

2  

وشرح نظرية نقل الخبرة ونظرية المعرفة لجودانف ونظرية  11

 ارنهايم االدراكية.
2  

والتعرف علي نظرية مراحل النمو في رسوم االطفال لفيكتور  12

 نولفيليد.
2  

ونظرية االنماط الجمالية في رسوم االطفال ونظرية التذوق ودور  13

 الفنان والمستمتع .
2  

 

 

مئوية لما تم تدريسه من النسبة ال -

 المحتوى األساسي المقرر

100%  

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

       >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

       >85  

 )تم( محاضرات نظرية  أساليب التعليم والتعلم -

 )تم( تدريب عملي

 )تم( دراسة حالة 

 )تم( أنشطة فصلية 



 

 

 

 

 

                                                                                      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 6 - 

 

يم تعاوني)تم( تعل  

 )تم( مناقشة وحوار

 )تم( بحث فردي وجماعي 

 )تم( نظري طريقة تقويم الطالب -

 )تم( شفوي

 )تم( أعمال فصلية 

 )  ال ( عملي

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -13

متوافرة        المراجع العلمية  -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية دارية وتنظيمية:قيود إ -14

( %82.5)     نتيجة تقويم الطالب لمقرر -15  

إقامة معرض فني لالنشطة العملية التي قام بها  .2 مقترحات تحسين المقرر -16

 الطالب 

مالحظات المراجعين الخارجيين  -17

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -18

 في العام السابق

 رض فني لالنشطة العملية التي قام بها الطالب. إقامة مع1

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -19

 هي واألسباب(

 تقديم عرض فعال ومناقشة االبحاث -3

السبب تم اقتراح عمل معرض يضم االنشطة العملية  -4

 للطالب

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -20

ل عن التنفيذالمسئو توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير  

ل زيارة للمدارس بالمراح الزيارات الميدانية

 االبتدائية

الفصل الدراسي 

 االول

 أستاذ المادة

 

 اسم منسق المادة:    ا.م.د/بيسة رحمة                  التوقيع :                       التاريخ:   /   /   
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 تقرير مقرر دراسي

9201-2018للعام األكاديمي    
 قسم : التربية الفنية

 

معلومات اساسية -أ   

 تاريخ ونظريات التربية الفينة اسم المقرر ورمزه الكودى -15

 تربية فنية التخصص -16

 االولي الفرقة / المستوى -17

( عملي -( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -18  

ة الجامعة وضع النظام طبقا لألح النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -19  

 ) نعم  (  متوافر        )   ( غير متوفر   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -20

( عضو هيئة تدريس 1) عدد القائمين بالتدريس -21  

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -21

 211 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 205 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 (%        98,54(    بنسبة  )202عدد  )  ناجح : 

 ( %   0.49(        بنسبة  ) 1راسب:  عدد  )

    %(2.84(         بنسبة   )6غائب :  عدد )

 ( % 0.0(         بنسبة    )0ومعتذر: عدد )

 ( %0.98(     بنسبة  )2راسب الئحة عدد )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 ن عليهاللتقديرات الحاصلي

 ( %       13.86بنسبة  )            28ممتاز :عدد 

   (  %       38.12بنسبة  )         77جيد جدا :عدد 

      (  %       31.19بنسبة  )              63جيد :عدد 

 (  %       13.37بنسبة  )           27مقبول :عدد 

 تدريس المقرر: -22

 الموضوعات التي تم تدريسها

 لموضوعا
عدد ساعات 

 النظري

عدد ساعات 

 العملي

  2 مفهوم التربية الفنية و واهمية دراسة تاريخ التربية الفنية . 1

العوامل التي اثرت في تاريخ التربية الفنية والفنون التي اثرت في  2

 تاريخ التربية الفنية.ودور معلم الفن فيها.
2  

  2 خية للتربية الفنية.الفترة االولي والثانية من فترات تاري 3

  2 الفترة الثالثة  والرابعة من فترات تاريخية للتربية الفنية. 4

  2 الفترة الخامة والسادسة من فترات تاريخية للتربية الفنية. 5

التعرف علي اهم الرواد العرب  واالجانب الذين اثرو في تاريخ  6

 التربية الفنية.
2  

  2 امتحان شفوي 7

هية الفلسفات التي اثرت في تاريخ التربية الفنية. التميز بين شرح ما 8

الفلسفة المثالية وبين الفلسفة الواقعية. وبين الفلسفة الطبيعية والفلسفة 

 البرجماتية.

2  

  2التعرف علي معني النظرية وعناصرها والشروط النظرية العلمية   9
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في تاريخ في التربية الفنية. ووتعدا الهم النظريات التي اثرت 

 التربية الفنية.

والوقوف علي االيجابيات والسلبيات للنظرية الملكات ودراسة  10

نظرية المحاكاه  من الطبيعة ونظرية محاكات الجوهر في التربية 

 الفنية.

2  

وشرح نظرية نقل الخبرة ونظرية المعرفة لجودانف ونظرية  11

 ارنهايم االدراكية.
2  

ة مراحل النمو في رسوم االطفال لفيكتور والتعرف علي نظري 12

 نولفيليد.
2  

ونظرية االنماط الجمالية في رسوم االطفال ونظرية التذوق ودور  13

 الفنان والمستمتع .
2  

  2 مفهوم التربية الفنية و واهمية دراسة تاريخ التربية الفنية . 1

تي اثرت في العوامل التي اثرت في تاريخ التربية الفنية والفنون ال 2

 تاريخ التربية الفنية.ودور معلم الفن فيها.
2  

  2 الفترة االولي والثانية من فترات تاريخية للتربية الفنية. 3

  2 الفترة الثالثة  والرابعة من فترات تاريخية للتربية الفنية. 4

  2 الفترة الخامة والسادسة من فترات تاريخية للتربية الفنية. 5

ي اهم الرواد العرب  واالجانب الذين اثرو في تاريخ التعرف عل 6

 التربية الفنية.
2  

  2 امتحان شفوي 7

شرح ماهية الفلسفات التي اثرت في تاريخ التربية الفنية. التميز بين  8

الفلسفة المثالية وبين الفلسفة الواقعية. وبين الفلسفة الطبيعية والفلسفة 

 البرجماتية.

2  

ني النظرية وعناصرها والشروط النظرية العلمية  التعرف علي مع 9

في التربية الفنية. ووتعدا الهم النظريات التي اثرت في تاريخ 

 التربية الفنية.

2  

والوقوف علي االيجابيات والسلبيات للنظرية الملكات ودراسة  10

نظرية المحاكاه  من الطبيعة ونظرية محاكات الجوهر في التربية 

 الفنية.

2  

وشرح نظرية نقل الخبرة ونظرية المعرفة لجودانف ونظرية  11

 ارنهايم االدراكية.
2  

والتعرف علي نظرية مراحل النمو في رسوم االطفال لفيكتور  12

 نولفيليد.
2  

ونظرية االنماط الجمالية في رسوم االطفال ونظرية التذوق ودور  13

 الفنان والمستمتع .
2  

 

دريسه من النسبة المئوية لما تم ت -

 المحتوى األساسي المقرر

100%  

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

       >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

       >85  

 )تم( محاضرات نظرية  أساليب التعليم والتعلم -

 )تم( تدريب عملي

 )تم( دراسة حالة 
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 )تم( أنشطة فصلية 

 )تم( تعليم تعاوني

مناقشة وحوار )تم(  

 )تم( بحث فردي وجماعي 

 )تم( نظري طريقة تقويم الطالب -

 )تم( شفوي

 )تم( أعمال فصلية 

 )  ال ( عملي

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -23

متوافرة        المراجع العلمية  -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية :قيود إدارية وتنظيمية -24

( %88.55)     نتيجة تقويم الطالب لمقرر -25  

إقامة معرض فني لالنشطة العملية التي قام بها  .3 مقترحات تحسين المقرر -26

 الطالب 

مالحظات المراجعين الخارجيين  -27

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -28

 في العام السابق

 ة العملية التي قام بها الطالب. إقامة معرض فني لالنشط1

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -29

 هي واألسباب(

 تقديم عرض فعال ومناقشة االبحاث -5

السبب تم اقتراح عمل معرض يضم االنشطة العملية  -6

 للطالب

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -30

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

ل زيارة للمدارس بالمراح الزيارات الميدانية

 االبتدائية

الفصل الدراسي 

 االول

 أستاذ المادة

 

 اسم منسق المادة:    ا.م.د/بيسة رحمة                  التوقيع :                       التاريخ:   /   /   
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  لفنيةخ ونظريات التربية اتاري تقرير مقرر دراسي  

2020-2019األكاديمي للعام   
التربية الفنية قسم:  

 

اساسية معلومات-أ   

 تاريخ ونظريات التربية الفينة اسم المقرر ورمزه الكودى -22

 تربية فنية التخصص -23

 االولي الفرقة / المستوى -24

( عملي -( نظري + )  2)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -25  

ة الجامعة وضع النظام طبقا لألح النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -26  

 ) نعم  (  متوافر        )   ( غير متوفر   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -27

( عضو هيئة تدريس 1) عدد القائمين بالتدريس -28  

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -31

 187 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 187 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 (%       97.86(    بنسبة  )183عدد  )  ناجح : 

 ( %   2.13(        بنسبة  ) 4راسب:  عدد  )

    %(2.13(         بنسبة   )4غائب :  عدد )

 ( % 0.0(         بنسبة    )0ومعتذر: عدد )

 ( %00(     بنسبة  )0راسب الئحة عدد )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 ن عليهاللتقديرات الحاصلي

 ( %       0بنسبة  )          0ممتاز :عدد 

   (  %       0بنسبة  )         0 جدا: عددجيد 

      (  %       2.6بنسبة  )              5 جيد: عدد

 (  %       95بنسبة  )         178مقبول :عدد 

 تدريس المقرر: -32

 الموضوعات التي تم تدريسها

 لموضوعا
عدد ساعات 

 النظري

عدد ساعات 

 العملي

  2 مفهوم التربية الفنية و واهمية دراسة تاريخ التربية الفنية . 1

العوامل التي اثرت في تاريخ التربية الفنية والفنون التي اثرت في  2

 تاريخ التربية الفنية.ودور معلم الفن فيها.
2  

  2 خية للتربية الفنية.الفترة االولي والثانية من فترات تاري 3

  2 الفترة الثالثة  والرابعة من فترات تاريخية للتربية الفنية. 4

  2 الفترة الخامة والسادسة من فترات تاريخية للتربية الفنية. 5

التعرف علي اهم الرواد العرب  واالجانب الذين اثرو في تاريخ  6

 التربية الفنية.
2  

  2 امتحان شفوي 7

هية الفلسفات التي اثرت في تاريخ التربية الفنية. التميز بين شرح ما 8

الفلسفة المثالية وبين الفلسفة الواقعية. وبين الفلسفة الطبيعية والفلسفة 

 البرجماتية.

2  

  2التعرف علي معني النظرية وعناصرها والشروط النظرية العلمية   9
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في تاريخ في التربية الفنية. ووتعدا الهم النظريات التي اثرت 

 التربية الفنية.

والوقوف علي االيجابيات والسلبيات للنظرية الملكات ودراسة  10

نظرية المحاكاه  من الطبيعة ونظرية محاكات الجوهر في التربية 

 الفنية.

2  

وشرح نظرية نقل الخبرة ونظرية المعرفة لجودانف ونظرية  11

 ارنهايم االدراكية.
2  

ة مراحل النمو في رسوم االطفال لفيكتور والتعرف علي نظري 12

 نولفيليد.
2  

ونظرية االنماط الجمالية في رسوم االطفال ونظرية التذوق ودور  13

 الفنان والمستمتع .
2  

  2 مفهوم التربية الفنية و واهمية دراسة تاريخ التربية الفنية . 1

تي اثرت في العوامل التي اثرت في تاريخ التربية الفنية والفنون ال 2

 تاريخ التربية الفنية.ودور معلم الفن فيها.
2  

  2 الفترة االولي والثانية من فترات تاريخية للتربية الفنية. 3

  2 الفترة الثالثة  والرابعة من فترات تاريخية للتربية الفنية. 4

  2 الفترة الخامة والسادسة من فترات تاريخية للتربية الفنية. 5

ي اهم الرواد العرب  واالجانب الذين اثرو في تاريخ التعرف عل 6

 التربية الفنية.
2  

  2 امتحان شفوي 7

شرح ماهية الفلسفات التي اثرت في تاريخ التربية الفنية. التميز بين  8

الفلسفة المثالية وبين الفلسفة الواقعية. وبين الفلسفة الطبيعية والفلسفة 

 البرجماتية.

2  

ني النظرية وعناصرها والشروط النظرية العلمية  التعرف علي مع 9

في التربية الفنية. ووتعدا الهم النظريات التي اثرت في تاريخ 

 التربية الفنية.

2  

والوقوف علي االيجابيات والسلبيات للنظرية الملكات ودراسة  10

نظرية المحاكاه  من الطبيعة ونظرية محاكات الجوهر في التربية 

 الفنية.

2  

وشرح نظرية نقل الخبرة ونظرية المعرفة لجودانف ونظرية  11

 ارنهايم االدراكية.
2  

والتعرف علي نظرية مراحل النمو في رسوم االطفال لفيكتور  12

 نولفيليد.
2  

ونظرية االنماط الجمالية في رسوم االطفال ونظرية التذوق ودور  13

 الفنان والمستمتع .
2  

 

دريسه من النسبة المئوية لما تم ت -

 المحتوى األساسي المقرر

100%  

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

       >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

       >85  

 )تم( محاضرات نظرية  أساليب التعليم والتعلم -

 )تم( تدريب عملي

 )تم( دراسة حالة 
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 )تم( أنشطة فصلية 

 )تم( تعليم تعاوني

مناقشة وحوار )تم(  

 )تم( بحث فردي وجماعي 

عن التعليم   

 )تم( نظري طريقة تقويم الطالب -

 )تم( شفوي

 )تم( أعمال فصلية 

 )  ال ( عملي

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -33

متوافرة        المراجع العلمية  -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية :قيود إدارية وتنظيمية -34

( %88.55)     نتيجة تقويم الطالب لمقرر -35  

إقامة معرض فني لالنشطة العملية التي قام بها  .4 مقترحات تحسين المقرر -36

 الطالب 

مالحظات المراجعين الخارجيين  -37

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -38

 في العام السابق

 ة العملية التي قام بها الطالب. إقامة معرض فني لالنشط1

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -39

 هي واألسباب(

 تقديم عرض فعال ومناقشة االبحاث -7

السبب تم اقتراح عمل معرض يضم االنشطة العملية  -8

 للطالب

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -40

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

ل زيارة للمدارس بالمراح الزيارات الميدانية

 االبتدائية

الفصل الدراسي 

 االول

 أستاذ المادة

 

 اسم منسق المادة:    ا.م.د/بيسة رحمة                  التوقيع :                       التاريخ:   /   /   
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جامعة / المنوفیة                                                                                         كلیة / التربیة النوعیة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
رقم (16) 

تقریر مقرر دراسي 
للعام األكادیمي   2016  /   2017 

جامعة / المنوفیة 
كلیة / التربیة النوعیة 

قسم : التربیة الفنیة 

أ - معلومات اساسیة 

ب – معلومات متخصصة 

تاریخ فنون عصر النھضةاسم المقرر ورمزه الكودى1.

التربیة الفنیةالتخصص2.

األوليالفرقة / المستوى3.

( ٢ ) نظري + ( ) عمليعدد الوحدات / الساعات المعتمدة4.

وضع النظام طبقا لألحة الجامعة النظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات 5.

(   )  متوافر        (   ) غیر متوفر     نظام المراجعة الخارجیة لالمتحان6.

( ١ ) عضو ھیئة تدریس + ( ) معیدعدد القائمین بالتدریس7.

اإلحصائیات:1.
120عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-
110عدد الطالب الذین أدوا االمتحان-
ناجح :   عدد  ( 110 ) بنسبة ( 92.19 )  %       نتیجة االمتحان -

راسب:  عدد   ( 10 )  بنسبة  ( 7.81 )  %       

"  1



النسبة املئوية % للناجحني -
طبقا للتقديرات الحاصلني 

عليها

ممتاز : 5  بنسبة  ( 3.91 )  %       
جيد جدا:11 بنسبة  (8.59  )  %         

جيد :   33   بنسبة  (25.78  )  %            
مقبول : 59  بنسبة  ( 46.09 )  %       

تدریس المقرر:2.

الموضوعات التي تم تدریسھا

عدد ساعات الموضوع
النظري

مقدمة للتعریف باسباب تسمیة عصر النھضة -1
واالسباب التي أدت ألي ظھوره 

(١ - ٣)
6

القرن	الرابع	عشر	(	إرهاصات	عصر	النهضة	-4
في	إيطاليا)		

-(	-٦	٤) 
6

جیوتو (١٢٦٦-١٣٣٧ ) -7
قلب المفاھیم الفنیة . -
-( ٧ - ١٣)

14

اختبار شفوي 14

جیوفاني بیزانو - كاتدرائیة بیزا -15
نیقولو بیزانو - منبر معمودیة بیزا -
منبر كاتدرائیة سیینا  -
-( ١٥)

2

 ترایني ”انتكاسة في فن عصر النھضة ”	-16
(١٦)												2

عصر النھضة الذھبي  -17
القرن السادس عشر -
-(١٧ -١٨)

4

"  2



میكالنجلو (١٤٧٥ - ١٥٦٤ )  -19
-( ١٩)2

میكالنجلو مثاالً  -20
-( ٢٠)2

مصلي أل مدیتشي -21
-( ٢١)2

میكالنجلو مصوراً -22
-( ٢٢)2

سقف مصلي سیستینا -23
-( ٢٣)2

لوحة یوم الحساب  -24
-( ٢٤)2

رافائیل (١٤٨٣ - ١٥٢٠ ) -25
-( ٢٥)2

مدرسة أثینا  -26
-( ٢٦)2

بورتریھات رففائیل في روما  -27
-( ٢٧)2

المراجعة النھائیة -28
-( ٢٨)2

النسبة املئوية ملا تم تدريسه -
من املحتوى األساسي املقرر

100%

مدى التزام القائمني -
بالتدريس بمحتوى املقرر

85 <      

مدى تغطية االمتحان -
ملوضوعات املقرر

85 <      
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(   ) محاضرات نظرية أساليب التعليم والتعلم-
(   ) تدريب عملي
(   ) دراسة حالة 

(   ) أنشطة فصلية 
(   ) تعليم تعاوني
(   ) مناقشة وحوار

(   ) بحث فردي وجماعي 

(  ٥ ) نظريطريقة تقويم الطالب-
(  ٥ ) شفوي

(    ) أعمال فصلية 
(٤٠) تحريري

اإلمكانات المتاحة التدریس :3.

   متوافرة    املراجع العلمية -

   متوافرة   الوسائل املعينة-

   متوافرة   املستلزمات والخامات-

ال یوجد قیود إداریةقيود إدارية وتنظيمية:4.

    (   ٩٨  ) %نتيجة تقويم الطالب ملقرر5.

زيارات متحفية لبعض أماكن تواجد 1.مقترحات تحسني املقرر6.
أعمال فناني عصر النهضة في مصر

توفير مجموعة من االفالم التسجيلية 2.
لفناني عصر النهضة

توفير مجموعة من الكتب التي تشرع 3.
تاريخ فنون عصر النهضة بمكتبة 

الكلية

"  4



اسم منسق املادة: أ.م.د/حامد عباس محمود  
  التوقيع :                                                    التاريخ:      /       /   

مالحظات املراجعني 7.
الخارجيني (إن وجدت)

ال یوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات 8.
التطوير في العام السابق

1- توفير مجموعة من الكتب التي تشرع
   تاريخ فنون عصر النهضة بمكتبة الكلية

ما لم يتم تنفيذه من 9.
مقترحات (ما هي 

واألسباب)

زيارات متحفية لبعض أماكن تواجد 1.
أعمال فناني عصر النهضة في مصر

توفير مجموعة من االفالم التسجيلية 2.
لفناني عصر النهضة

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:10.
المسئول عن التنفیذتوقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر

تطبيق نظريات 
التربية الفنية من 
أجل املعرفة علي 
مقرر تاريخ فن 
عصر النهضة

- الزيارات امليدانية
- عروض توضيحية

- ابحاث تشمل 
عروض توضيحية 
من تنفيذ الطالب

اعضاء هيئة التدريس عامان دراسيان
ملادة تاريخ الفن والهيئة 

املعاونة لهم
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جامعة / المنوفیة                                                                                         كلیة / التربیة النوعیة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
رقم (16) 

تقریر مقرر دراسي 
للعام األكادیمي   2017  /   2018 

جامعة / المنوفیة 
كلیة / التربیة النوعیة 

قسم : التربیة الفنیة 

أ - معلومات اساسیة 

ب – معلومات متخصصة 

تاریخ فنون عصر النھضةاسم المقرر ورمزه الكودى1.

التربیة الفنیةالتخصص2.

األوليالفرقة / المستوى3.

( ٢ ) نظري + ( ) عمليعدد الوحدات / الساعات المعتمدة4.

وضع النظام طبقا لألحة الجامعة النظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات 5.

(   )  متوافر        (   ) غیر متوفر     نظام المراجعة الخارجیة لالمتحان6.

( ١ ) عضو ھیئة تدریس + (١) معیدعدد القائمین بالتدریس7.

اإلحصائیات:1.
166عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-
155عدد الطالب الذین أدوا االمتحان-
ناجح :   عدد  ( 149 ) بنسبة ( 89.76 )  %       نتیجة االمتحان -

راسب:  عدد   ( 17 )  بنسبة  (10.24)  %       
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النسبة املئوية % للناجحني -
طبقا للتقديرات الحاصلني 

عليها

ممتاز :  18  بنسبة  ( 10.84 )  %       
جيد جدا:15 بنسبة  (9.04  )  %         

جيد :   39  بنسبة  (23.49  )  %            
مقبول : 77  بنسبة  ( 46.39 )  %       

تدریس المقرر:2.

الموضوعات التي تم تدریسھا

عدد ساعات الموضوع
النظري

مقدمة للتعریف باسباب تسمیة عصر النھضة -1
واالسباب التي أدت ألي ظھوره 

(١ - ٣)
6

القرن	الرابع	عشر	(	إرهاصات	عصر	النهضة	-4
في	إيطاليا)		

-(	-٦	٤) 
6

جیوتو (١٢٦٦-١٣٣٧ ) -7
قلب المفاھیم الفنیة . -
-( ٧ - ١٣)

14

اختبار شفوي 14

جیوفاني بیزانو - كاتدرائیة بیزا -15
نیقولو بیزانو - منبر معمودیة بیزا -
منبر كاتدرائیة سیینا  -
-( ١٥)

2

 ترایني ”انتكاسة في فن عصر النھضة ”	-16
(١٦)												2

عصر النھضة الذھبي  -17
القرن السادس عشر -
-(١٧ -١٨)

4

"  7



میكالنجلو (١٤٧٥ - ١٥٦٤ )  -19
-( ١٩)2

میكالنجلو مثاالً  -20
-( ٢٠)2

مصلي أل مدیتشي -21
-( ٢١)2

میكالنجلو مصوراً -22
-( ٢٢)2

سقف مصلي سیستینا -23
-( ٢٣)2

لوحة یوم الحساب  -24
-( ٢٤)2

رافائیل (١٤٨٣ - ١٥٢٠ ) -25
-( ٢٥)2

مدرسة أثینا  -26
-( ٢٦)2

بورتریھات رففائیل في روما  -27
-( ٢٧)2

المراجعة النھائیة -28
-( ٢٨)2

النسبة املئوية ملا تم تدريسه -
من املحتوى األساسي املقرر

100%

مدى التزام القائمني -
بالتدريس بمحتوى املقرر

85 <      

مدى تغطية االمتحان -
ملوضوعات املقرر

85 <      
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(   ) محاضرات نظرية أساليب التعليم والتعلم-
(   ) تدريب عملي
(   ) دراسة حالة 

(   ) أنشطة فصلية 
(   ) تعليم تعاوني
(   ) مناقشة وحوار

(   ) بحث فردي وجماعي 

(  ٥ ) نظريطريقة تقويم الطالب-
(  ٥ ) شفوي

(    ) أعمال فصلية 
(٤٠) تحريري

اإلمكانات المتاحة التدریس :3.

   متوافرة    املراجع العلمية -

   متوافرة   الوسائل املعينة-

   متوافرة   املستلزمات والخامات-

ال یوجد قیود إداریةقيود إدارية وتنظيمية:4.

    (   ٩٨  ) %نتيجة تقويم الطالب ملقرر5.

زيارات متحفية لبعض أماكن تواجد 1.مقترحات تحسني املقرر6.
أعمال فناني عصر النهضة في مصر

توفير مجموعة من االفالم التسجيلية 2.
لفناني عصر النهضة

توفير مجموعة من الكتب التي تشرع 3.
تاريخ فنون عصر النهضة بمكتبة 

الكلية
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اسم منسق املادة: أ.م.د/حامد عباس محمود  
  التوقيع :                                                    التاريخ:      /       /   

   

مالحظات املراجعني 7.
الخارجيني (إن وجدت)

ال یوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات 8.
التطوير في العام السابق

1- توفير مجموعة من الكتب التي تشرع
   تاريخ فنون عصر النهضة بمكتبة الكلية

ما لم يتم تنفيذه من 9.
مقترحات (ما هي 

واألسباب)

زيارات متحفية لبعض أماكن تواجد 1.
أعمال فناني عصر النهضة في مصر

توفير مجموعة من االفالم التسجيلية 2.
لفناني عصر النهضة

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:10.
المسئول عن التنفیذتوقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر

تطبيق نظريات 
التربية الفنية من 
أجل املعرفة علي 
مقرر تاويخ فن 
عصر النهضة

- الزيارات امليدانية
- عروض توضيحية

- ابحاث تشمل 
عروض توضيحية 
من تنفيذ الطالب

اعضاء هيئة التدريس عامان دراسيان
ملادة تاريخ الفن والهيئة 

املعاونة لهم
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جامعة / المنوفیة                                                                                         كلیة / التربیة النوعیة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
رقم (16) 

تقریر مقرر دراسي 
للعام األكادیمي   2018  /   2019 

جامعة / المنوفیة 
كلیة / التربیة النوعیة 

قسم : التربیة الفنیة 

أ - معلومات اساسیة 

ب – معلومات متخصصة 

تاریخ فنون عصر النھضةاسم المقرر ورمزه الكودى1.

التربیة الفنیةالتخصص2.

األوليالفرقة / المستوى3.

( ٢ ) نظري + ( ) عمليعدد الوحدات / الساعات المعتمدة4.

وضع النظام طبقا لألحة الجامعة النظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات 5.

(   )  متوافر        (   ) غیر متوفر     نظام المراجعة الخارجیة لالمتحان6.

( ١ ) عضو ھیئة تدریس + ( ) معیدعدد القائمین بالتدریس7.

اإلحصائیات:1.
201عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-
189عدد الطالب الذین أدوا االمتحان-
ناجح :   عدد  ( 189 ) بنسبة ( 94.03 )  %       نتیجة االمتحان -

راسب:  عدد   ( 12 )  بنسبة  ( 5.97 )  %       
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النسبة املئوية % للناجحني -
طبقا للتقديرات الحاصلني 

عليها

ممتاز :  7  بنسبة  ( 3.48 )  %       
جيد جدا:18 بنسبة  (8.95  )  %         

جيد :   42   بنسبة  (20.89  )  %            
مقبول : 122  بنسبة  ( 60.69 )  %       

تدریس المقرر:2.

الموضوعات التي تم تدریسھا

عدد ساعات الموضوع
النظري

مقدمة للتعریف باسباب تسمیة عصر النھضة -1
واالسباب التي أدت ألي ظھوره 

(١ - ٣)
6

القرن	الرابع	عشر	(	إرهاصات	عصر	النهضة	-4
في	إيطاليا)		

-(	-٦	٤) 
6

جیوتو (١٢٦٦-١٣٣٧ ) -7
قلب المفاھیم الفنیة . -
-( ٧ - ١٣)

14

اختبار شفوي 14

جیوفاني بیزانو - كاتدرائیة بیزا -15
نیقولو بیزانو - منبر معمودیة بیزا -
منبر كاتدرائیة سیینا  -
-( ١٥)

2

 ترایني ”انتكاسة في فن عصر النھضة ”	-16
(١٦)												2

عصر النھضة الذھبي  -17
القرن السادس عشر -
-(١٧ -١٨)

4
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میكالنجلو (١٤٧٥ - ١٥٦٤ )  -19
-( ١٩)2

میكالنجلو مثاالً  -20
-( ٢٠)2

مصلي أل مدیتشي -21
-( ٢١)2

میكالنجلو مصوراً -22
-( ٢٢)2

سقف مصلي سیستینا -23
-( ٢٣)2

لوحة یوم الحساب  -24
-( ٢٤)2

رافائیل (١٤٨٣ - ١٥٢٠ ) -25
-( ٢٥)2

مدرسة أثینا  -26
-( ٢٦)2

بورتریھات رففائیل في روما  -27
-( ٢٧)2

المراجعة النھائیة -28
-( ٢٨)2

النسبة املئوية ملا تم تدريسه -
من املحتوى األساسي املقرر

100%

مدى التزام القائمني -
بالتدريس بمحتوى املقرر

85 <      

مدى تغطية االمتحان -
ملوضوعات املقرر

85 <      
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(   ) محاضرات نظرية أساليب التعليم والتعلم-
(   ) تدريب عملي
(   ) دراسة حالة 

(   ) أنشطة فصلية 
(   ) تعليم تعاوني
(   ) مناقشة وحوار

(   ) بحث فردي وجماعي 

(  ٥ ) نظريطريقة تقويم الطالب-
(  ٥ ) شفوي

(    ) أعمال فصلية 
(٤٠) تحريري

اإلمكانات المتاحة التدریس :3.

   متوافرة    املراجع العلمية -

   متوافرة   الوسائل املعينة-

   متوافرة   املستلزمات والخامات-

ال یوجد قیود إداریةقيود إدارية وتنظيمية:4.

    (   ٩٨  ) %نتيجة تقويم الطالب ملقرر5.

زيارات متحفية لبعض أماكن تواجد 1.مقترحات تحسني املقرر6.
أعمال فناني عصر النهضة في مصر

توفير مجموعة من االفالم التسجيلية 2.
لفناني عصر النهضة

توفير مجموعة من الكتب التي تشرع 3.
تاريخ فنون عصر النهضة بمكتبة 

الكلية

"  14



اسم منسق املادة: أ.م.د/حامد عباس محمود  
  التوقيع :                                                    التاريخ:      /       /   

   

مالحظات املراجعني 7.
الخارجيني (إن وجدت)

ال یوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات 8.
التطوير في العام السابق

1- توفير مجموعة من الكتب التي تشرع
   تاريخ فنون عصر النهضة بمكتبة الكلية

ما لم يتم تنفيذه من 9.
مقترحات (ما هي 

واألسباب)

زيارات متحفية لبعض أماكن تواجد 1.
أعمال فناني عصر النهضة في مصر

توفير مجموعة من االفالم التسجيلية 2.
لفناني عصر النهضة

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:10.
المسئول عن التنفیذتوقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر

تطبيق نظريات 
التربية الفنية من 
أجل املعرفة علي 
مقرر تاويخ فن 
عصر النهضة

- الزيارات امليدانية
- عروض توضيحية

- ابحاث تشمل 
عروض توضيحية 
من تنفيذ الطالب

اعضاء هيئة التدريس عامان دراسيان
ملادة تاريخ الفن والهيئة 

املعاونة لهم
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جامعة / المنوفیة                                                                                         كلیة / التربیة النوعیة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
رقم (16) 

تقریر مقرر دراسي 
للعام األكادیمي   2019  /   2020 

قسم : التربیة الفنیة 
أ - معلومات اساسیة 

ب – معلومات متخصصة 

تاریخ فنون عصر النھضةاسم المقرر ورمزه الكودى1.

التربیة الفنیةالتخصص2.

األوليالفرقة / المستوى3.

( ٢ ) نظري + ( ) عمليعدد الوحدات / الساعات المعتمدة4.

اختیار لجنة ثالثیة لوضع االمتحان تضم النظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات 5.
في عضویتھا استاذ المادة

(   )  متوافر        (  / ) غیر متوفر     نظام المراجعة الخارجیة لالمتحان6.

( ١ ) عضو ھیئة تدریسعدد القائمین بالتدریس7.

اإلحصائیات:1.
190عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-
190عدد الطالب الذین أدوا االمتحان-
ناجح :   عدد  (184 ) بنسبة ( 96.84 )  %       نتیجة االمتحان -

راسب:  عدد   ( 6 )  بنسبة  ( 3.16 )  %       
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النسبة املئوية % للناجحني -
طبقا للتقديرات الحاصلني 

عليها

ممتاز : 0  بنسبة  ( 0 )  %       
جيد جدا:0 بنسبة  (0  )  %         

جيد :   0   بنسبة  (0  )  %            
مقبول : 0  بنسبة  ( 0 )  %       

تدریس المقرر:2.

الموضوعات التي تم تدریسھا

عدد ساعات الموضوع
النظري

مقدمة للتعریف باسباب تسمیة عصر النھضة -1
واالسباب التي أدت ألي ظھوره 

     - االسبوع (١ - ٣)
6

القرن	الرابع	عشر	(	إرهاصات	عصر	النهضة	-4
في	إيطاليا)		

االسبوع	 (٤	-٦	)-
6

جیوتو (١٢٦٦-١٣٣٧ ) -7
قلب المفاھیم الفنیة . -
االسبوع(٧ - ١٣ )-

14

اختبار تحریري نصف الترم 14

جیوفاني بیزانو - كاتدرائیة بیزا -15
نیقولو بیزانو - منبر معمودیة بیزا -
منبر كاتدرائیة سیینا  -
االسبوع (١٥ )-

2

 ترایني ”انتكاسة في فن عصر النھضة ”	-16
2					-					االسبوع			(١٦)

عصر النھضة الذھبي  -17
القرن السادس عشر -
اال سبوع(١٧ -١٨)-

4
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میكالنجلو (١٤٧٥ - ١٥٦٤ )  -19
2االسبوع (١٩ )-

میكالنجلو مثاالً (التواصل عبر برنامج زووم ، -20
واتس أب ) بسبب تعلیق الدراسة 

االسبوع (٢٠ )-
2

مصلي أل مدیتشي (التواصل عبر برنامج زووم ، -21
واتس أب ) بسبب تعلیق الدراسة 

االسبوع (٢١ )-
2

میكالنجلو مصوراً (التواصل عبر برنامج زووم ، -22
واتس أب ) بسبب تعلیق الدراسة 

االسبوع (٢٢ )-
2

سقف مصلي سیستینا (التواصل عبر برنامج -23
زووم ، واتس أب ) بسبب تعلیق الدراسة 

االسبوع (٢٣ )-
2

لوحة یوم الحساب (التواصل عبر برنامج زووم ، -24
واتس أب ) بسبب تعلیق الدراسة 

االسبوع (٢٤ )-
2

رافائیل (١٤٨٣ - ١٥٢٠ ) (التواصل عبر -25
برنامج زووم ، واتس أب ) بسبب تعلیق الدراسة 

االسبوع (٢٥ )-
2

مدرسة أثینا (التواصل عبر برنامج زووم ، واتس -26
أب ) بسبب تعلیق الدراسة 

االسبوع (٢٦ )-
2

بورتریھات رففائیل في روما (التواصل عبر -27
برنامج زووم ، واتس أب ) بسبب تعلیق الدراسة 

االسبوع (٢٧ )-
2

المراجعة النھائیة (التواصل عبر برنامج زووم ، -28
واتس أب ) بسبب تعلیق الدراسة 

االسبوع (٢٨ )-
2

النسبة املئوية ملا تم تدريسه -
من املحتوى األساسي املقرر

% 95
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مدى التزام القائمني -
بالتدريس بمحتوى املقرر

85 <      

مدى تغطية االمتحان -
ملوضوعات املقرر

85 <      

(  / ) محاضرات نظرية أساليب التعليم والتعلم-
(   ) تدريب عملي
(  / ) دراسة حالة 

( / ) أنشطة فصلية 
(   ) تعليم تعاوني

(  / ) مناقشة وحوار
(   ) بحث فردي وجماعي 

(  5 ) نظريطريقة تقويم الطالب-
(  5 ) شفوي

(    ) أعمال فصلية 
(40) تحريري

اإلمكانات المتاحة التدریس :3.

   متوافرة    املراجع العلمية -

   متوافرة   الوسائل املعينة-

   متوافرة   املستلزمات والخامات-

وجود قصور في بعض االمكانات والتمویل قيود إدارية وتنظيمية:4.
والزیارات المیدانیة

    (   90  ) %نتيجة تقويم الطالب ملقرر5.
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اسم منسق املادة: أ.م.د/حامد عباس محمود  
  التوقيع :                                                    التاريخ:      /       /   

زيارات متحفية لبعض أماكن تواجد أعمال 1.مقترحات تحسني املقرر6.
فناني عصر النهضة في مصر

توفير مجموعة من االفالم التسجيلية لفناني 2.
عصر النهضة

توفير مجموعة من الكتب التي تشرع تاريخ 3.
فنون عصر النهضة بمكتبة الكلية

الرجوع إلي املصادر واملراجع ومواقع الشبكة 4.
العاملية لتحديث املادة العلمية للمنهج 

مالحظات املراجعني 7.
الخارجيني (إن وجدت)

ال یوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات 8.
التطوير في العام السابق

1- توفير مجموعة من الكتب التي تشرع
   تاريخ فنون عصر النهضة بمكتبة الكلية

ما لم يتم تنفيذه من 9.
مقترحات (ما هي 

واألسباب)

زيارات متحفية لبعض أماكن تواجد 1.
أعمال فناني عصر النهضة في مصر

توفير مجموعة من االفالم التسجيلية 2.
لفناني عصر النهضة

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:10.
المسئول عن التنفیذتوقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر

تطبيق نظريات 
التربية الفنية من 
أجل املعرفة علي 
مقرر تاويخ فن 
عصر النهضة

- الزيارات امليدانية
- عروض توضيحية

- ابحاث تشمل 
عروض توضيحية 
من تنفيذ الطالب

اعضاء هيئة التدريس عامان دراسيان
ملادة تاريخ الفن والهيئة 

املعاونة لهم
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 قسم :   التربية الفنية

 (16نموذج رقم )

 تقرير مقرر دراسي
2017/     2016للعام األكاديمي     

 
معلومات اساسية -أ   

(1نحت ) اسم المقرر ورمزه الكودى -1  

 تربية فنية التخصص -2
 األولى الفرقة / المستوى -3
( عملي4( نظري + )-) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -4  

 وضع النظام طبقا لألحة الجامعة  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -5

    ) ( غير متوفرمتوافر     (    √) نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -6

( معيد2عضو هيئة تدريس + ) عدد القائمين بالتدريس -7  
 

 

متخصصةمعلومات  –ب   

 اإلحصائيات: -1

طالب 128 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -  

طالب 116 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -  

 نتيجة االمتحان -
 

 (  %       93.1(    بنسبة  )108عدد  )ناجح : 
 (  %       6.9(        بنسبة  )8راسب:  عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -
 الحاصلين عليهاللتقديرات 

 ( % 17.19بنسبة  )22  ممتاز : 
 (  %       13.28بنسبة  )17 جيد جدا :

 (  %       23.44بنسبة  )   30 جيد : 
 (  %       30.47بنسبة  )39مقبول :

 تدريس المقرر: -2
 

 

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع
عدد ساعات 

 النظري
عدد ساعات 

 العملي

 4  المصطلحات حول مادة النحت.المفهوم و  1

 4  شرح نسب الجسد اآلدمى  . 2

 4  عمل مشروع لشخص جالس بأسلوب واقعى . 3

 4  التأكيد على النسب ومفهوم اإلتزان وعالقة التمثال بالقاعدة 4

 4  اإلنتهاء من العمل وعملية التقييم. 5
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 4  البدء فى عمل تمثال لعالقة بين شخصين. 6

 4  على مفهوم التناغم والترابط بين عناصر العمل. التأكيد 7

 4  اإلنتهاء من العمل والتقييم. 8

 4  البدء فى عمل تمثال لعدة عناصر وإدخال عنصر غير آدمى 9

 4  التأكيد على النسب والترابط واإلتزان وتوزيع المالمس. 10

 4  التدريب على عمل قالب للتمثال. 11

 4  ثم التقييم . اإلنتهاء 12

 4  امتحان تطبيقى.  13

 4  شرح نسب البورتريه. 14

 4  عمل مشروع للفم والتدريب عليه 15

 4  عمل مشروع للعين 16

 4  عمل مشروع لألذن 17

 4  عمل مشروع لألنف 18

 4  تعلم كيفة عمل دعامة خشبية لحمل البورتريه. 19

 4  البدء فى تمثال البورتريه. 20

 4  إستكمال العمل مع التأكيد على النسب 21

 4  اإلنتهاء من عمل التمثال والتدريب على عملية التشطيب.  22

 4  عمل قالب للتمثال فى خامة الجبس ومعرفتهم بخامات أخرى  23

 4  تشطيب القالب وصب النسخة بخامات مختلفة. 24

 4  تشطيب النسخة بعد خروجها من القالب. 25

 4  استكمال العمل النحتى ومعالجة األخطاء إن وجدت. 26

 4  استكمال العمل النحتى وعرض األعمال . 27

 4  تقييم العمل الفني وابداء الرأي .  28

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -
 المحتوى األساسي المقرر

100%  

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -
 المقرر

 >85  

االمتحان لموضوعات مدى تغطية  -
 المقرر

 >85  

( محاضرات نظرية )  أساليب التعليم والتعلم -  

( تدريب عملي)   

( دراسة حالة  -)   

( أنشطة فصلية )   

( تعليم تعاوني)   

( مناقشة وحوار)   

( بحث فردي وجماعي )   
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( نظري)  طريقة تقويم الطالب -  

( شفوي)   

( أعمال فصلية )   

( عملي)   

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -3

متوافرة        المراجع العلمية  -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -4

% (77.92) نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5  

 لتجميل الكلية تدريس مشروع جماعى .1 مقترحات تحسين المقرر -6

مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8
 في العام السابق

 زيارة للمتحف المصرى بالقاهرة.1

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -9
 هي واألسباب(

 تم تنفيذ المقترح

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

الفصل الدراسي  متاحف فنية الزيارات الميدانية
 الثاني

 أستاذ المادة و الهيئة المعاونة

 
 التوقيع :                    محمد عبد الحفيظ هارونأستاذ المادة :  أ.م.د /                  

                 

 التوقيع :             عبير عبد هللا      رئيس مجلس القسم العلمى : أ.د /                   
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 (16نموذج رقم )

 تقرير مقرر دراسي
2018/     2017للعام األكاديمي     

 
معلومات اساسية -أ   

(1نحت ) اسم المقرر ورمزه الكودى -8  

 تربية فنية التخصص -9
 األولى الفرقة / المستوى -10
( عملي4( نظري + )-) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -11  

 وضع النظام طبقا لألحة الجامعة  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -12

    ) ( غير متوفرمتوافر     (    √) نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -13

( معيد2عضو هيئة تدريس + ) عدد القائمين بالتدريس -14  
 

متخصصةمعلومات  –ب   

 اإلحصائيات: -11

عدد الطالب الملتحقين  -
 بالمقرر

طالب 166  

عدد الطالب الذين أدوا  -
 االمتحان

طالب 157  

 نتيجة االمتحان -
 

 (  %       92.36(    بنسبة  )145عدد  )ناجح : 
 (  %       7.46(     بنسبة  )12راسب:  عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين  -
الحاصلين طبقا للتقديرات 

 عليها

 ( % 24.10بنسبة  )38  ممتاز : 
 (  %       24.84بنسبة  )39 جيد جدا :

 (  %       23.57بنسبة  )   37 جيد : 
 (  %       19.75بنسبة  )31مقبول :

 تدريس المقرر: -12

 

 

 

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع
عدد ساعات 

 النظري
عدد ساعات 

 العملي

 4  المصطلحات حول مادة النحت.المفهوم و  1

 4  شرح نسب الجسد اآلدمى  . 2

 4  عمل مشروع لشخص جالس بأسلوب واقعى . 3

 4  التأكيد على النسب ومفهوم اإلتزان وعالقة التمثال بالقاعدة 4
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 4  اإلنتهاء من العمل وعملية التقييم. 5

 4  البدء فى عمل تمثال لعالقة بين شخصين. 6

 4  على مفهوم التناغم والترابط بين عناصر العمل. التأكيد 7

 4  اإلنتهاء من العمل والتقييم. 8

 4  البدء فى عمل تمثال لعدة عناصر وإدخال عنصر غير آدمى 9

 4  التأكيد على النسب والترابط واإلتزان وتوزيع المالمس. 10

 4  التدريب على عمل قالب للتمثال. 11

 4  ثم التقييم . اإلنتهاء 12

 4  امتحان تطبيقى.  13

 4  شرح نسب البورتريه. 14

 4  عمل مشروع للفم والتدريب عليه 15

 4  عمل مشروع للعين 16

 4  عمل مشروع لألذن 17

 4  عمل مشروع لألنف 18

 4  تعلم كيفة عمل دعامة خشبية لحمل البورتريه. 19

 4  البدء فى تمثال البورتريه. 20

 4  إستكمال العمل مع التأكيد على النسب 21

 4  اإلنتهاء من عمل التمثال والتدريب على عملية التشطيب.  22

عمل قالب للتمثال فى خامة الجبس ومعرفتهم بخامات  23

 أخرى 
 4 

 4  تشطيب القالب وصب النسخة بخامات مختلفة. 24

 4  تشطيب النسخة بعد خروجها من القالب. 25

 4  استكمال العمل النحتى ومعالجة األخطاء إن وجدت. 26

 4  استكمال العمل النحتى وعرض األعمال . 27

 4  تقييم العمل الفني وابداء الرأي .  28

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه  -
 من المحتوى األساسي المقرر

100%  

مدى التزام القائمين بالتدريس  -
 بمحتوى المقرر

 >85  

االمتحان مدى تغطية  -
 لموضوعات المقرر

 >85  

( محاضرات نظرية )  أساليب التعليم والتعلم -  

( تدريب عملي)   

( دراسة حالة  -)   
( أنشطة فصلية )   

( تعليم تعاوني)   
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( مناقشة وحوار)   

( بحث فردي وجماعي )   

( نظري)  طريقة تقويم الطالب -  

( شفوي)   

( أعمال فصلية )   

( عملي)   

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -13

متوافرة        المراجع العلمية  -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -14

% (80.53) نتيجة تقويم الطالب لمقرر -15  

 لتجميل الكلية تدريس مشروع جماعى .2 مقترحات تحسين المقرر -16

مالحظات المراجعين  -17
 الخارجيين )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات  -18
 التطوير في العام السابق

 زيارة للمتحف المصرى بالقاهرة.1

ما لم يتم تنفيذه من  -19
 مقترحات )ما هي واألسباب(

 تم تنفيذ المقترح

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -20

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

الفصل الدراسي  متاحف فنية الزيارات الميدانية
 الثاني

أستاذ المادة و الهيئة 
 المعاونة

 
 التوقيع :                          محمد عبد الحفيظ هارونأستاذ المادة :  أ.م.د /                  

                 

 التوقيع :           رئيس مجلس القسم العلمى : أ.د / ميالد ابراهيم متى                  
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(16نموذج رقم )  
 تقرير مقرر دراسي

2019/     2018للعام األكاديمي     
 

معلومات اساسية -أ   

(1نحت ) اسم المقرر ورمزه الكودى -15  

 تربية فنية التخصص -16
 األولى الفرقة / المستوى -17
( عملي4( نظري + )-) الوحدات / الساعات المعتمدةعدد  -18  

 وضع النظام طبقا لألحة الجامعة  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -19

    ) ( غير متوفرمتوافر     (    √) نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -20

( معيد2عضو هيئة تدريس + ) عدد القائمين بالتدريس -21  
 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -21

عدد الطالب الملتحقين  -
 بالمقرر

طالب 194  

عدد الطالب الذين أدوا  -
 االمتحان

طالب 206  

 نتيجة االمتحان -
 

 (  %       86.1(    بنسبة  )167عدد  )ناجح : 
 (  %       13.9(        بنسبة  )27راسب:  عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين  -
طبقا للتقديرات الحاصلين 

 عليها

 ( % 4.6بنسبة  )9  ممتاز : 
 (  %       10.3بنسبة  )20 جيد جدا :

 (  %       24.2بنسبة  )   47 جيد : 
 (  %       46.9بنسبة  )91مقبول :

 تدريس المقرر: -22

 

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع
عدد ساعات 

 النظري
عدد ساعات 

 العملي

 4  النحت.المفهوم و المصطلحات حول مادة  1

 4  شرح نسب الجسد اآلدمى  . 2

 4  عمل مشروع لشخص جالس بأسلوب واقعى . 3

التأكيد على النسب ومفهوم اإلتزان وعالقة التمثال  4

 بالقاعدة
 4 

 4  اإلنتهاء من العمل وعملية التقييم. 5
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 4  البدء فى عمل تمثال لعالقة بين شخصين. 6

 4  والترابط بين عناصر العمل.التأكيد على مفهوم التناغم  7

 4  اإلنتهاء من العمل والتقييم. 8

 4  البدء فى عمل تمثال لعدة عناصر وإدخال عنصر غير آدمى 9

 4  التأكيد على النسب والترابط واإلتزان وتوزيع المالمس. 10

 4  التدريب على عمل قالب للتمثال. 11

 4  اإلنتهاء ثم التقييم . 12

 4  تطبيقى. امتحان  13

 4  شرح نسب البورتريه. 14

 4  عمل مشروع للفم والتدريب عليه 15

 4  عمل مشروع للعين 16

 4  عمل مشروع لألذن 17

 4  عمل مشروع لألنف 18

 4  تعلم كيفة عمل دعامة خشبية لحمل البورتريه. 19

 4  البدء فى تمثال البورتريه. 20

 4  العمل مع التأكيد على النسب إستكمال 21

 4  اإلنتهاء من عمل التمثال والتدريب على عملية التشطيب.  22

عمل قالب للتمثال فى خامة الجبس ومعرفتهم بخامات  23

 أخرى 
 4 

 4  تشطيب القالب وصب النسخة بخامات مختلفة. 24

 4  تشطيب النسخة بعد خروجها من القالب. 25

 4  استكمال العمل النحتى ومعالجة األخطاء إن وجدت. 26

 4  استكمال العمل النحتى وعرض األعمال . 27

 4  تقييم العمل الفني وابداء الرأي .  28

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه  -
 من المحتوى األساسي المقرر

100%  

مدى التزام القائمين بالتدريس  -
 بمحتوى المقرر

 >85  

االمتحان مدى تغطية  -
 لموضوعات المقرر

 >85  

( محاضرات نظرية )  أساليب التعليم والتعلم -  

( تدريب عملي)   

( دراسة حالة  -)   

( أنشطة فصلية )   

( تعليم تعاوني)   

( مناقشة وحوار)   
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( بحث فردي وجماعي )   

( نظري)  طريقة تقويم الطالب -  

( شفوي)   

( أعمال فصلية )   

( عملي)   

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -23

متوافرة        المراجع العلمية  -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -24

% (86.67) نتيجة تقويم الطالب لمقرر -25  

 لتجميل الكلية تدريس مشروع جماعى .3 مقترحات تحسين المقرر -26

مالحظات المراجعين  -27
 الخارجيين )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات  -28
 التطوير في العام السابق

 زيارة للمتحف المصرى بالقاهرة.1

ما لم يتم تنفيذه من  -29
 مقترحات )ما هي واألسباب(

 تم تنفيذ المقترح

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -30

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

الفصل الدراسي  متاحف فنية الزيارات الميدانية
 الثاني

أستاذ المادة و الهيئة 
 المعاونة

 
 التوقيع :                          محمد عبد الحفيظ هارونأستاذ المادة :  أ.م.د /                  

                 

 التوقيع :           رئيس مجلس القسم العلمى : أ.د / ميالد ابراهيم متى                  
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 (16نموذج رقم )

 تقرير مقرر دراسي
2020/     2019للعام األكاديمي     

 
معلومات اساسية -أ   

(1نحت ) اسم المقرر ورمزه الكودى -22  

 تربية فنية التخصص -23
 األولى الفرقة / المستوى -24
( عملي4( نظري + )-) الوحدات / الساعات المعتمدةعدد  -25  

 وضع النظام طبقا لألحة الجامعة  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -26

    ) ( غير متوفرمتوافر     (    √) نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -27

( معيد2عضو هيئة تدريس + ) عدد القائمين بالتدريس -28  
 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -31

طالب 200 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -  

طالب 195 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -  

 نتيجة االمتحان -
 

 (  %       97.4(    بنسبة  )190عدد  )ناجح : 
 (  %       6.9(        بنسبة  )5راسب:  عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -
 عليهاللتقديرات الحاصلين 

 ( %   بنسبة  ) 0  ممتاز : 
 (  %         بنسبة  ) 0  جيد جدا :

 (  %         بنسبة  ) 0 جيد : 
 (  %         بنسبة  ) 7 مقبول :

 تدريس المقرر: -32

 

 

 

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع
عدد ساعات 

 النظري
عدد ساعات 

 العملي

 4  النحت.المفهوم و المصطلحات حول مادة  1

 4  شرح نسب الجسد اآلدمى  . 2

 4  عمل مشروع لشخص جالس بأسلوب واقعى . 3

 4  التأكيد على النسب ومفهوم اإلتزان وعالقة التمثال بالقاعدة 4

 4  اإلنتهاء من العمل وعملية التقييم. 5
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 4  البدء فى عمل تمثال لعالقة بين شخصين. 6

 4  والترابط بين عناصر العمل.التأكيد على مفهوم التناغم  7

 4  اإلنتهاء من العمل والتقييم. 8

 4  البدء فى عمل تمثال لعدة عناصر وإدخال عنصر غير آدمى 9

 4  التأكيد على النسب والترابط واإلتزان وتوزيع المالمس. 10

 4  التدريب على عمل قالب للتمثال. 11

 4  اإلنتهاء ثم التقييم . 12

 4  تطبيقى. امتحان  13

 4  شرح نسب البورتريه. 14

 4  عمل مشروع للفم والتدريب عليه 15

 4  عمل مشروع للعين 16

 4  عمل مشروع لألذن 17

 4  عمل مشروع لألنف 18

 4  تعلم كيفة عمل دعامة خشبية لحمل البورتريه. 19

 4  البدء فى تمثال البورتريه. 20

 4  العمل مع التأكيد على النسب إستكمال 21

 4  اإلنتهاء من عمل التمثال والتدريب على عملية التشطيب.  22

 4  عمل قالب للتمثال فى خامة الجبس ومعرفتهم بخامات أخرى  23

 4  تشطيب القالب وصب النسخة بخامات مختلفة. 24

 4  تشطيب النسخة بعد خروجها من القالب. 25

 4  استكمال العمل النحتى ومعالجة األخطاء إن وجدت. 26

 4  استكمال العمل النحتى وعرض األعمال . 27

 4  تقييم العمل الفني وابداء الرأي .  28

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -
 المحتوى األساسي المقرر

100%  

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -
 المقرر

 >85  

االمتحان لموضوعات مدى تغطية  -
 المقرر

 >85  

( محاضرات نظرية )  أساليب التعليم والتعلم -  

( تدريب عملي)   

( دراسة حالة  -)   

( أنشطة فصلية )   

( تعليم تعاوني)   

( مناقشة وحوار)   

( بحث فردي وجماعي )   
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( نظري)  طريقة تقويم الطالب -  

( شفوي)   

( أعمال فصلية )   

( عملي)   

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -33

متوافرة        المراجع العلمية  -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -34

% (85.92) نتيجة تقويم الطالب لمقرر -35  

 لتجميل الكلية تدريس مشروع جماعى .4 مقترحات تحسين المقرر -36

مالحظات المراجعين الخارجيين  -37
 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -38
 في العام السابق

 زيارة للمتحف المصرى بالقاهرة.1

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -39
 هي واألسباب(

 تم تنفيذ المقترح

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -40

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

الفصل الدراسي  متاحف فنية الزيارات الميدانية
 الثاني

 أستاذ المادة و الهيئة المعاونة

 
 التوقيع :                          محمد عبد الحفيظ هارونأستاذ المادة :  أ.م.د /                  

                 

 التوقيع :           رئيس مجلس القسم العلمى : أ.د / ميالد ابراهيم متى                  

 

 



                                                                                       
تقریر مقرر دراسي 

للعام األكادیمي   2016  /   2017 
قسم : التربیة الفنیة 

أ - معلومات اساسیة 

ب – معلومات متخصصة 

نسجیات یدویة اسم المقرر ورمزه الكودى1.

تربیة فنیةالتخصص2.

االوليالفرقة / المستوى3.

( - ) نظري + ( 4 ) عمليعدد الوحدات / الساعات المعتمدة4.

وضع النظام طبقا لألحة الجامعةالنظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات 5.

    متوافر           نظام المراجعة الخارجیة لالمتحان6.

عضو ھیئة تدریس + 2 معیدعدد القائمین بالتدریس7.

اإلحصائیات:1.

128عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

114عدد الطالب اللذین أدوا االمتحان-

ناجح : عدد  102         89.5%        نتیجة االمتحان -
راسب:  عدد 12          10.5%  

النسبة المئویة % للناجحین طبقا -
للتقدیرات الحاصلین علیھا

ممتاز 42 بسنبة  %32.81    
جید جدا24 بنسبة  %18.75   
جید 15 بنسبة  %11.72      

مقبول21 بنسبة  %16.41

  تدریس المقرر: 2.

الموضوعات التي تم تدریسھا-



                                                                                       
الموضوع عدد ساعات النظري عدد ساعات العملي 

1 مفھوم النسیج الیدوي و المصطلحات النسجیة .  4 
2 التطور التاریخي للنسیج الیدوي عبر العصور ( المصري القدیم – الیوناني الروماني ) .  4 
3 التطور التاریخي للنسیج الیدوي عبر العصور (الفن القبطي – الفن اإلسالمي ) .  4 

4 الخامات النسجیة الطبیعیة و خواصھا ( القطن ) .  4 
5 الخامات النسجیة الطبیعیة و خواصھا ( الكتان – الجوت  ) .  4 

 الموضوع عدد ساعات النظري عدد ساعات العملي 
6 الخامات النسجیة الصناعیة .  4 

7 التراكیب النسجیة البسیطة ( السادة ومشتقاتھ ) وطریقة رسمھ علي ورق المربع 
ت .  4 

8 التراكیب النسجیة البسیطة ( المبرد ومشتقاتھ ) وطریقة رسمھ علي ورق المربعات .  4 
9 التراكیب النسجیة البسیطة ( األطلس ومشتقاتھ ) وطریقة رسمھ علي ورق المربعات .  4 

10 األنوال الیدویة وكیفیة التعامل معھا ( نول الكرتون –  نول البرواز ) .  4 
11 األنوال الیدویة وكیفیة التعامل معھا ( نول المنضدة ) .  4 
12 األنوال الیدویة وكیفیة التعامل معھا ( نول السجاد ) .  4 

13 امتحان شفوي   4 
14 تطبیق تقنیة  ( السادة ومشتقاتھ ) علي نول البرواز .  4 

15 تطبیق تقنیة  ( الجوبالن - السوماك ) علي نول البرواز 
 4  .

16 تطبیق تقنیة  ( السجاد و الفوطة ) علي نول البرواز .  4 
17 تطبیق تقنیة  ( السلسلة و المبرد ) علي نول البرواز .  4 

18 تصمیم  عمل نسجي في مساحة 7 سم ×7سم باستخدام عناصر زخرفیة بسیطة   .  4 
19 تنفیذ العمل النسجي باستخدام التراكیب النسجیة التي تعلمھا ال 

الب .  4 
20 تصمیم عمل نسجي فني مساحة 40 سم ×60 سم للتنفیذ علي نول البرواز .  4 

21 استكمال التصمیم وتصحیح األخطاء .  4 
22 تلوین التصمیم النسجي باأللوان المائیة .  4 

23 توزیع التقنیات النسجیة التي درسھا الطالب علي التصمیم .  4 
24 تجھیز نول البرواز ( التسدیة ) و نسج الحبكة .  4 

25 تنفیذ التصمیم باستخدام التراكیب النسجیة المختلفة.  4 
26 استكمال العمل الفني ومعالجة األخطاء .  4 
27 استكمال العمل الفني ومعالجة األخطاء .  4 

28 تقییم العمل الفني وابداء الرأي   4 

% لما تم تدریسھ من المحتوى -
األساسي المقرر

100%

مدى التزام القائمین بالتدریس -
بمحتوى المقرر

85 <      

مدى تغطیة االمتحان لموضوعات -
المقرر

85 <      



                                                                                       

اسم منسق المادة:                      التوقیع :                       التاریخ:   /   /    
د/ ایمان فتحي 

   محاضرات نظریة          أسالیب التعلیم والتعلم-
تدریب عملي 
أنشطة صفیة 

  نظري طریقة تقویم الطالب-
شفوي 

اعمال فصلیة 
عملي  

اإلمكانات المتاحة التدریس :3.

   متوافرة    المراجع العلمیة -

   متوافرة   الوسائل المعینة-

   متوافرة   المستلزمات والخامات-

قیود إداریة وتنظیمیة:4.

       77.16   %نتیجة تقویم الطالب لمقرر5.

إقامة معرض فني ألعمال الطالب 1.مقترحات تحسین المقرر6.

مالحظات المراجعین الخارجیین 7.
(إن وجدت)

ال یوجد 

ما تم تنفیذه من مقترحات التطویر 8.
في العام السابق

1.تم إقامة معرض فني للطالب بقاعة العرض بالكلیة

ما لم یتم تنفیذه من مقترحات (ما ھي 9.
واألسباب)

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:10.

المسئول عن التنفیذتوقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر

زیارة قریة ساقیة أبو الزیارات المیدانیة
شعرة

أستاذ المادة و الھیئة المعاونةالفصل الدراسي االول



                                                                                       
تقریر مقرر دراسي 

للعام األكادیمي   2017  /   2018 
قسم : التربیة الفنیة 

أ - معلومات اساسیة 

ب – معلومات متخصصة 

نسجیات یدویة اسم المقرر ورمزه الكودى8.

تربیة فنیةالتخصص9.

االوليالفرقة / المستوى10.

( - ) نظري + ( 4 ) عمليعدد الوحدات / الساعات المعتمدة11.

وضع النظام طبقا لألحة الجامعةالنظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات 12.

    متوافر           نظام المراجعة الخارجیة لالمتحان13.

عضو ھیئة تدریس + 2 معیدعدد القائمین بالتدریس14.

اإلحصائیات:11.

166عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

156عدد الطالب اللذین أدوا االمتحان-

ناجح : عدد  150        90.36%        نتیجة االمتحان -
راسب:  عدد 16         9.64%  

النسبة المئویة % للناجحین طبقا -
للتقدیرات الحاصلین علیھا

ممتاز : 40     بنسبة   %24.10    
جید جدا  : 43    بنسبة  %25.9   

جید    : 25   بنسبة      %15.06      
مقبول :  42    بنسبة   %25.3

تدریس المقرر: 12.

الموضوعات التي تم تدریسھا-



                                                                                       
الموضوع عدد ساعات النظري عدد ساعات العملي 

1 مفھوم النسیج الیدوي و المصطلحات النسجیة .  4 
2 التطور التاریخي للنسیج الیدوي عبر العصور ( المصري القدیم – الیوناني الروماني ) .  4 

3 التطور التاریخي للنسیج الیدوي عبر العصور (الفن القبطي – 
الفن اإلسالمي ) .  4 

4 الخامات النسجیة الطبیعیة و خواصھا ( القطن ) .  4 
 الموضوع عدد ساعات النظري عدد ساعات العملي 

5 الخامات النسجیة الطبیعیة و خواصھا ( الكتان – الجوت  ) .  4 
6 الخامات النسجیة الصناعیة .  4 

7 التراكیب النسجیة البسیطة  
 السادة ومشتقاتھ ) وطریقة رسمھ علي ورق المربعات .  4 

8 التراكیب النسجیة البسیطة ( المبرد ومشتقاتھ ) وطریقة رسمھ علي ورق المربعات .  4 
9 التراكیب النسجیة البسیطة ( األطلس ومشتقاتھ ) وطریقة رسمھ علي ورق المربعات .  4 

10 األنوال الیدویة وكیفیة التعامل معھا ( نول ا 
كرتون –  نول البرواز ) .  4 

11 األنوال الیدویة وكیفیة التعامل معھا ( نول المنضدة ) .  4 
12 األنوال الیدویة وكیفیة التعامل معھا ( نول السجاد ) .  4 

13 امتحان شفوي   4 
14 تطبیق تقنیة  ( السادة ومشتقاتھ ) علي نول البرواز .  4 

15 تطبیق 
تقنیة  ( الجوبالن - السوماك ) علي نول البرواز .  4 

16 تطبیق تقنیة  ( السجاد و الفوطة ) علي نول البرواز .  4 
17 تطبیق تقنیة  ( السلسلة و المبرد ) علي نول البرواز .  4 

18 تصمیم  عمل نسجي في مساحة 7 سم ×7سم باستخدام عناصر زخرفیة بسیطة   .   
19 تنفیذ العمل ا 

نسجي باستخدام التراكیب النسجیة التي تعلمھا الطالب .  4 
20 تصمیم عمل نسجي فني مساحة 40 سم ×60 سم للتنفیذ علي نول البرواز .  4 

21 استكمال التصمیم وتصحیح األخطاء .  4 
22 تلوین التصمیم النسجي باأللوان المائیة .  4 

23 توزیع التقنیات النسجیة التي درسھا الطالب علي التصمیم .  4 
24 تجھیز نول البرواز ( التسدیة ) و نسج الحبكة .  4 

25 تنفیذ التصمیم باستخدام التراكیب النسجیة المختلفة.  4 
26 استكمال العمل الفني ومعالجة األخطاء .  4 
27 استكمال العمل الفني ومعالجة األخطاء .  4 

28 تقییم العمل الفني وابداء الرأي   4 

% لما تم تدریسھ من المحتوى -
األساسي المقرر

100%

مدى التزام القائمین بالتدریس -
بمحتوى المقرر

85 <      



                                                                                       

اسم منسق المادة:                      التوقیع :                       التاریخ:   /   /    
د/ ایمان فتحي 

مدى تغطیة االمتحان لموضوعات -
المقرر

85 <      

   محاضرات نظریة          أسالیب التعلیم والتعلم-
تدریب عملي 
أنشطة صفیة 

  نظري طریقة تقویم الطالب-
شفوي 

اعمال فصلیة 
عملي  

اإلمكانات المتاحة التدریس :13.

   متوافرة    المراجع العلمیة -

   متوافرة   الوسائل المعینة-

   متوافرة   المستلزمات والخامات-

ال یوجدقیود إداریة وتنظیمیة:14.

       83.47   %نتیجة تقویم الطالب لمقرر15.

إقامة معرض فني ألعمال الطالب 2.مقترحات تحسین المقرر16.

مالحظات المراجعین الخارجیین 17.
(إن وجدت)

ال یوجد 

ما تم تنفیذه من مقترحات التطویر 18.
في العام السابق

1.تم إقامة معرض فني للطالب بقاعة العرض بالكلیة

ما لم یتم تنفیذه من مقترحات (ما ھي 19.
تم تنفیذ المقترحواألسباب)

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:20.

المسئول عن التنفیذتوقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر

زیارة قریة ساقیة أبو الزیارات المیدانیة
شعرة

أستاذ المادة و الھیئة المعاونةالفصل الدراسي االول



                                                                                       
تقریر مقرر دراسي 

للعام األكادیمي   2018  /   2019 
قسم : التربیة الفنیة 

أ - معلومات اساسیة 

ب – معلومات متخصصة 

نسجیات یدویة اسم المقرر ورمزه الكودى15.

تربیة فنیةالتخصص16.

االوليالفرقة / المستوى17.

( - ) نظري + ( 4 ) عمليعدد الوحدات / الساعات المعتمدة18.

النظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات 19.

    متوافر           نظام المراجعة الخارجیة لالمتحان20.

عضو ھیئة تدریس + 2 معیدعدد القائمین بالتدریس21.

اإلحصائیات:21.

211عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

199عدد الطالب اللذین أدوا االمتحان-

ناجح : عدد  183        91.96%        نتیجة االمتحان -
راسب:  عدد 16         8.04%  

النسبة المئویة % للناجحین طبقا -
للتقدیرات الحاصلین علیھا

ممتاز  42      %21.1    
جید جدا 62   %31.2   

جید  39      %19.6      
مقبول 40  %20.1

تدریس المقرر: 22.

الموضوعات التي تم تدریسھا-



                                                                                       
الموضوع عدد ساعات النظري عدد ساعات العملي 

1 مفھوم النسیج الیدوي و المصطلحات النسجیة .  4 
2 التطور التاریخي للنسیج الیدوي عبر العصور ( المصري القدیم – الیوناني الروماني ) .  4 

 الموضوع عدد ساعات النظري عدد ساعات العملي 
3 التطور التاریخي للنسیج الیدوي عبر العصور (الفن القبطي – الفن اإلسالمي ) .  4 

4 الخامات النسجیة الطبیعیة و خواصھا ( القطن ) .  4 
5 الخامات النسجیة الطبیعیة و خواصھا ( الكتان – الجوت  ) .  4 

6 الخامات النسجیة الصناعیة .  4 
7 التراكیب النسجیة البسیطة ( السادة ومشتقاتھ ) وطریقة رسمھ علي ورق المربعات .  4 
8 التراكیب النسجیة البسیطة ( المبرد ومشتقاتھ ) وطریقة رسمھ علي ورق المربعات .  4 
9 التراكیب النسجیة البسیطة ( األطلس ومشتقاتھ ) وطریقة رسمھ علي ورق المربعات .  4 

10 األنوال الیدویة وكیفیة التعامل معھا ( نول الكرتون –  نول البرواز ) .  4 
11 األنوال الیدویة وكیفیة التعامل معھا ( نول المنضدة ) .  4 
12 األنوال الیدویة وكیفیة التعامل معھا ( نول السجاد ) .  4 

13 امتحان شفوي   4 
14 تطبیق تقنیة  ( السادة ومشتقاتھ ) علي نول البرواز .  4 
15 تطبیق تقنیة  ( الجوبالن - السوماك ) علي نول البرواز .  4 
16 تطبیق تقنیة  ( السجاد و الفوطة ) علي نول البرواز .  4 
17 تطبیق تقنیة  ( السلسلة و المبرد ) علي نول البرواز .  4 

18 تصمیم  عمل نسجي في مساحة 7 سم ×7سم باستخدام عناصر زخرفیة بسیطة   .  4 
19 تنفیذ العمل النسجي باستخدام التراكیب النسجیة التي تعلمھا الطالب .  4 

20 تصمیم عمل نسجي فني مساحة 40 سم ×60 سم للتنفیذ علي نول البرواز .  4 
21 استكمال التصمیم وتصحیح األخطاء .  4 

22 تلوین التصمیم النسجي باأللوان المائیة .  4 
23 توزیع التقنیات النسجیة التي درسھا الطالب علي التصمیم .  4 

24 تجھیز نول البرواز ( التسدیة ) و نسج الحبكة .  4 
25 تنفیذ التصمیم باستخدام التراكیب النسجیة المختلفة.  4 

26 استكمال العمل الفني ومعالجة األخطاء .  4 
27 استكمال العمل الفني ومعالجة األخطاء .  4 

28 تقییم العمل الفني وابداء الرأي   4 

% لما تم تدریسھ من المحتوى -
األساسي المقرر

100%

مدى التزام القائمین بالتدریس -
بمحتوى المقرر

85 <      

مدى تغطیة االمتحان لموضوعات -
المقرر

85 <      

   محاضرات نظریة          أسالیب التعلیم والتعلم-
تدریب عملي 
أنشطة صفیة 



                                                                                       

اسم منسق المادة:                      التوقیع :                       التاریخ:   /   /    
د/ ایمان فتحي 

  نظري طریقة تقویم الطالب-
شفوي 

اعمال فصلیة 
عملي  

اإلمكانات المتاحة التدریس :23.

   متوافرة    المراجع العلمیة -

   متوافرة   الوسائل المعینة-

   متوافرة   المستلزمات والخامات-

   ال یوجد   قیود إداریة وتنظیمیة:24.

      %89.23نتیجة تقویم الطالب لمقرر25.

إقامة معرض فني ألعمال الطالب 3.مقترحات تحسین المقرر26.

مالحظات المراجعین الخارجیین 27.
(إن وجدت)

ال یوجد 

ما تم تنفیذه من مقترحات التطویر 28.
في العام السابق

1.تم إقامة معرض فني للطالب بقاعة العرض بالكلیة

ما لم یتم تنفیذه من مقترحات (ما ھي 29.
تم تنفیذ المقترحواألسباب)

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:30.

المسئول عن التنفیذتوقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر

زیارة قریة ساقیة أبو الزیارات المیدانیة
شعرة

أستاذ المادة و الھیئة المعاونةالفصل الدراسي االول



                                                                                       

تقریر مقرر دراسي 
للعام األكادیمي   2019  /  2020 

قسم : التربیة الفنیة 
أ - معلومات اساسیة 

ب – معلومات متخصصة 

نسجیات یدویة اسم المقرر ورمزه الكودى15.

تربیة فنیةالتخصص16.

االوليالفرقة / المستوى17.

( - ) نظري + ( 4 ) عمليعدد الوحدات / الساعات المعتمدة18.

النظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات 19.

    متوافر           نظام المراجعة الخارجیة لالمتحان20.

عضو ھیئة تدریس + 2 معیدعدد القائمین بالتدریس21.

اإلحصائیات:21.

193عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

193عدد الطالب اللذین أدوا االمتحان-

ناجح : عدد 188       97.4%        نتیجة االمتحان -
راسب:  عدد 5         2.6%  

النسبة المئویة % للناجحین طبقا -
للتقدیرات الحاصلین علیھا

ممتاز0   %    
جید جدا 0  %   

جید 0  %      
مقبول %0

تدریس المقرر: 22.

الموضوعات التي تم تدریسھا-



                                                                                       
الموضوع عدد ساعات النظري عدد ساعات العملي 

1 مفھوم النسیج الیدوي و المصطلحات النسجیة .  4 
2 التطور التاریخي للنسیج الیدوي عبر العصور ( المصري القدیم – الیوناني الروماني ) .  4 

 الموضوع عدد ساعات النظري عدد ساعات العملي 
3 التطور التاریخي للنسیج الیدوي عبر العصور (الفن القبطي – الفن اإلسالمي ) .  4 

4 الخامات النسجیة الطبیعیة و خواصھا ( القطن ) .  4 
5 الخامات النسجیة الطبیعیة و خواصھا ( الكتان – الجوت  ) .  4 

6 الخامات النسجیة الصناعیة .  4 
7 التراكیب النسجیة البسیطة ( السادة ومشتقاتھ ) وطریقة رسمھ علي ورق المربعات .  4 
8 التراكیب النسجیة البسیطة ( المبرد ومشتقاتھ ) وطریقة رسمھ علي ورق المربعات .  4 
9 التراكیب النسجیة البسیطة ( األطلس ومشتقاتھ ) وطریقة رسمھ علي ورق المربعات .  4 

10 األنوال الیدویة وكیفیة التعامل معھا ( نول الكرتون –  نول البرواز ) .  4 
11 األنوال الیدویة وكیفیة التعامل معھا ( نول المنضدة ) .  4 
12 األنوال الیدویة وكیفیة التعامل معھا ( نول السجاد ) .  4 

13 امتحان شفوي   4 
14 تطبیق تقنیة  ( السادة ومشتقاتھ ) علي نول البرواز .  4 
15 تطبیق تقنیة  ( الجوبالن - السوماك ) علي نول البرواز .  4 
16 تطبیق تقنیة  ( السجاد و الفوطة ) علي نول البرواز .  4 
17 تطبیق تقنیة  ( السلسلة و المبرد ) علي نول البرواز .   

التواصل من خالل منصات التواصل بسبب تعلیق الدراسة  
18 تصمیم  عمل نسجي في مساحة 7 سم ×7سم باستخدام عناصر زخرفیة بسیطة   .  4 

19 تنفیذ العمل النسجي باستخدام التراكیب النسجیة التي تعلمھا الطالب .  4 
20 تصمیم عمل نسجي فني مساحة 40 سم ×60 سم للتنفیذ علي نول البرواز .  4 

21 استكمال التصمیم وتصحیح األخطاء .  4 
22 تلوین التصمیم النسجي باأللوان المائیة .  4 

23 توزیع التقنیات النسجیة التي درسھا الطالب علي التصمیم .  4 
24 تجھیز نول البرواز ( التسدیة ) و نسج الحبكة .  4 

25 تنفیذ التصمیم باستخدام التراكیب النسجیة المختلفة.  4 
26 استكمال العمل الفني ومعالجة األخطاء .  4 
27 استكمال العمل الفني ومعالجة األخطاء .  4 

28 تقییم العمل الفني وابداء الرأي   4 

% لما تم تدریسھ من المحتوى -
األساسي المقرر

100%

مدى التزام القائمین بالتدریس -
بمحتوى المقرر

85 <      

مدى تغطیة االمتحان لموضوعات -
المقرر

85 <      



                                                                                       

اسم منسق المادة:                      التوقیع :                       التاریخ:   /   /    
د/ ایمان فتحي 

   محاضرات نظریة          أسالیب التعلیم والتعلم-
تدریب عملي 
أنشطة صفیة 

  نظري طریقة تقویم الطالب-
شفوي 

اعمال فصلیة 
عملي  

اإلمكانات المتاحة التدریس :23.

   متوافرة    المراجع العلمیة -

   متوافرة   الوسائل المعینة-

   متوافرة   المستلزمات والخامات-

   ال یوجد   قیود إداریة وتنظیمیة:24.

      %89.23نتیجة تقویم الطالب لمقرر25.

إقامة معرض فني ألعمال الطالب 3.مقترحات تحسین المقرر26.

مالحظات المراجعین الخارجیین 27.
(إن وجدت)

ال یوجد 

ما تم تنفیذه من مقترحات التطویر 28.
في العام السابق

1.تم إقامة معرض فني للطالب بقاعة العرض بالكلیة

ما لم یتم تنفیذه من مقترحات (ما ھي 29.
تم تنفیذ المقترحواألسباب)

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:30.

المسئول عن التنفیذتوقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر

أستاذ المادة و الھیئة المعاونةالفصل الدراسي االولزیارة قریة ساقیة أبو شعرةالزیارات المیدانیة


