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قسم : التربية الفنية     

أ - معلومات أساسية
تقرير مقرر2018 - 2019

مناهج بحث وإحصاءاسم املقرر ورمزه الكودى1.

تربية فنيةالتخصص2.

أولي ( دبلوم )الفرقة / املستوى3.

( 3 ) نظري عدد الوحدات / الساعات املعتمدة4.

النظام املتبع الختيار لجنة 5.
االمتحانات 

    متوافر           نظام املراجعة الخارجية لالمتحان6.

عضو هيئة تدريس عدد القائمني بالتدريس7.

اإلحصائيات:1.

عدد الطالب امللتحقني -
باملقرر

14

عدد الطالب اللذين أدوا -
االمتحان

12

ناجح : عدد  11         91,7%       نتيجة االمتحان	-
راسب:  عدد 1         8,3%  

النسبة املئوية % -
للناجحني طبقا 

للتقديرات الحاصلني 
عليها

ممتاز        %8,3   
جيد جد      %25  

جيد        %33,3     
مقبول       25 %



الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

تدريس املقرر: املوضوعات التي تم تدريسها	2.

األسبوع 
عدد الساعات  املوضوع

النظري  
2 طرق تحصيل املعرفة 1

خطوات المنھج العلمي 2 2
مفاھیم أساسیة في مناھج البحث 2 3

المتغیر تعریفة وأنواعھ 2 4
مفھوم التعریفات وأنواعھا 2 5

طرق تصنیف البحوث  2 6
البحث التجریبي 2 7

التصمیمات التمھیدیة  8
2 

التصمیمات التجریبیة الحقیقیة  11 , 10 ,9
6 

التصمیمات شبھ التجریبیة 4 13 , 12
البحوث الوصفیة ( منھج البحث المسحي ) 2 14

منھج البحث التطوري 2 15
منھج بحث دراسة الحالة والبحث االرتباطي 2   16
المنھج السببي المقارن و تحلیل المحتوي 2   17

منھج البحث الوثائقي والبحث الحقلي  2 18
البحث التاریخي 2 19

2 طرق أدوات جمع املعلومات ( املالحظة ) 20
االستبیان 2 21

المقابلة 2 22
2 االختبارات الشخصية 23

2 العينات 24
4 مكونات خطة البحث  26, 25

4 التدريب علي كيفية كتابه بحث علمي  28 , 27

% ملا تم تدريسه من -
املحتوى األساسي املقرر

100%

 !2



الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

مدى التزام القائمني -
بالتدريس بمحتوى املقرر

85 <      

مدى تغطية االمتحان -
ملوضوعات املقرر

85 <      

أساليب التعليم والتعلم-
المحاضرة المطورة ∽
املناقشة والحوار ∽
إستراتیجیة التعلم الذاتي ∽
تدریبات عملیة ∽

االمتحان التحریري. ∽طريقة تقويم الطالب-
االمتحان الشفوي ∽
أعمال السنة. ∽

اإلمكانات املتاحة التدريس :3.

   متوافرة    املراجع العلمية -

   متوافرة   الوسائل املعينة-

املستلزمات -
والخامات

   متوافرة   

قيود إدارية 4.
وتنظيمية:

نتيجة تقويم الطالب 5.
ملقرر

%          

مقترحات تحسني 6.
املقرر

ال يوجد

مالحظات املراجعني 7.
الخارجيني (إن 

وجدت)

ال يوجد

 !3



الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

ب – معلومات متخصصة
اسم منسق املادة:                      التوقيع :                       التاريخ:   /   /  2019 

  أ .د / إیناس مصطفي شحاتھ

   

ما تم تنفيذه من 8.
مقترحات التطوير 
في العام السابق

ال يوجد

ما لم يتم تنفيذه من 9.
مقترحات (ما هي 

واألسباب)

خطة التطوير للمقرر للعام القادم:10.

مجاالت 
التطوير

توصيف 
التطوير

توقيت 
املسئول عن التنفيذالتطوير

 !4



الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

قسم : التربية الفنية     
أ - معلومات أساسية

تقرير مقرر 2019- 2020

مناهج بحث وإحصاءاسم املقرر ورمزه الكودى1.

تربية فنيةالتخصص2.

أولي ( دبلوم )الفرقة / املستوى3.

( 3 ) نظري عدد الوحدات / الساعات املعتمدة4.

النظام املتبع الختيار لجنة 5.
االمتحانات 

    متوافر           نظام املراجعة الخارجية لالمتحان6.

عضو هيئة تدريس عدد القائمني بالتدريس7.

اإلحصائيات:1.

عدد الطالب امللتحقني -
باملقرر

10

عدد الطالب اللذين أدوا -
االمتحان

10

ناجح : عدد  10         100%       نتيجة االمتحان	-
راسب:  عدد 0         0% 

النسبة املئوية % -
للناجحني طبقا 

للتقديرات الحاصلني 
عليها

ممتاز    5    %50   
جيد جد  3   %30  
جيد    1   %10     
مقبول   1    10 %

 !5



الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

تدريس املقرر: املوضوعات التي تم تدريسها	2.

األسبوع 
عدد الساعات  املوضوع

النظري  
2 طرق تحصيل املعرفة 1

خطوات المنھج العلمي 2 2
مفاھیم أساسیة في مناھج البحث 2 3

المتغیر تعریفة وأنواعھ 2 4
مفھوم التعریفات وأنواعھا 2 5

طرق تصنیف البحوث  2 6
البحث التجریبي 2 7

التصمیمات التمھیدیة  8
2 

التصمیمات التجریبیة الحقیقیة  11 , 10 ,9
6 

التصمیمات شبھ التجریبیة 4 13 , 12
البحوث الوصفیة ( منھج البحث المسحي ) 2 14

منھج البحث التطوري 2 15
منھج بحث دراسة الحالة والبحث االرتباطي 2   16
المنھج السببي المقارن و تحلیل المحتوي 2   17

منھج البحث الوثائقي والبحث الحقلي  2 18
البحث التاریخي 2 19

2 طرق أدوات جمع املعلومات ( املالحظة ) 20
االستبیان 2 21

المقابلة 2 22
2 االختبارات الشخصية 23

2 العينات 24
4 مكونات خطة البحث  26, 25

4 التدريب علي كيفية كتابه بحث علمي  28 , 27

% ملا تم تدريسه من -
املحتوى األساسي املقرر

100%

 !6



الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

مدى التزام القائمني -
بالتدريس بمحتوى املقرر

85 <      

مدى تغطية االمتحان -
ملوضوعات املقرر

85 <      

أساليب التعليم والتعلم-
المحاضرة المطورة ∽
املناقشة والحوار ∽
إستراتیجیة التعلم الذاتي ∽
تدریبات عملیة ∽

االمتحان التحریري. ∽طريقة تقويم الطالب-
االمتحان الشفوي ∽
أعمال السنة. ∽

اإلمكانات املتاحة التدريس :3.

   متوافرة    املراجع العلمية -

   متوافرة   الوسائل املعينة-

املستلزمات -
والخامات

   متوافرة   

قيود إدارية 4.
وتنظيمية:

نتيجة تقويم الطالب 5.
ملقرر

%          

مقترحات تحسني 6.
املقرر

ال يوجد

مالحظات املراجعني 7.
الخارجيني (إن 

وجدت)

ال يوجد

 !7



الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

ب – معلومات متخصصة
اسم منسق املادة:                      التوقيع :                       التاريخ:   /   /  2019 

  أ .د / إیناس مصطفي شحاتھ

   

ما تم تنفيذه من 8.
مقترحات التطوير 
في العام السابق

ال يوجد

ما لم يتم تنفيذه من 9.
مقترحات (ما هي 

واألسباب)

خطة التطوير للمقرر للعام القادم:10.

مجاالت 
التطوير

توصيف 
التطوير

توقيت 
املسئول عن التنفيذالتطوير

 !8
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 قسم : التربية الفنية

معلومات اساسية -أ   

 دراسات في األشغال المعدنية اسم المقرر ورمزه الكودى -1

 تربية فنية التخصص -2

 ثانية  دبلومة الفرقة / المستوى -3

( عملي 2( نظري + )  1)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -4  

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -5

متوافر                خارجية لالمتحاننظام المراجعة ال -6  

 عضو هيئة تدريس عدد القائمين بالتدريس -7

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -1

 20 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 19 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 %        100              19عدد  ناجح : 

 %   0                    0راسب:  عدد 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 %    5.26       ممتاز

 %  57.89   جيد جدا

 %     36.84جيد 

 %0مقبول 

 تدريس المقرر: -2

 شرح مفهوم التشكيل بالمينا الحرارية  الموضوعات التي تم تدريسها -

 مات في يتعرف على األدوات واألجهزة وخصائص الخا

 العمل الفني

 .شرح لمفهوم التشكيل بالمينا الحرارية 

  يتعرف الطالب علي خصائص المشغولة المعدنية.مدركا

 المعايير العلمية للقيم الفنية والجمالية 

  تصميم علي الورق لمشغوالت معدنيه وظيفيه بالمينا

 الحرارية

 التعرف علي وسائل األمان وأدواتها أثناء التنفيذ 

 ي المخاطر واالحتياطات الواجب اتخاذهاالتعرف عل 

 التشكيل المبتكر لعمل مشغوالت معدنيه بالمينا الحرارية 

  التشكيل المبتكر لعمل مفردات معدنيه بطرق القطع

 الخارجي بالمنشار االركت

  التشكيل المبتكر لعمل مفردات معدنيه بطرق القطع

 الداخلي والخارجي بالمنشار االركت

 عمل مفردات معدنيه بطرق القطع التشكيل المبتكر ل

المختلفة بالمنشار االركت مع البرد للحواف والحذف 

 واإلضافة.

  التشكيل المبتكر لعمل مشغوالت معدنيه مستوحاة من الفن

 الشعبي. تصلح للعمل بها كمشروع صغير.

  والتعرف علي مصادر تمويل المتاحة لإلقامة

 المشروعات الصغيرة
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  جماليا تحليل األعمال المعدنية 

  تشطيب األعمال المعدنية 

 إخراج األعمال الفني 

  تقيم الطالب ألعمال زمالئهم 

  تقيم نهائي ألعمال المعدنية 

  عمل مشروع يشرح فيه التطور التاريخي لفن أشغال

 المعادن عبر العصور الفنية. 

  التعرف علي استخدام موارد البيئة في بناء مشغولة

 ئصها.معدنية . والوقوف علي اهم خصا

  عمل مشروع يعالج فيه المعالجات السطحية للمشغولة

 المعدنية  

  يتعرف علي األدوات واألجهزة الخاصة بمعالجة السطح 

  .يبتكر تصميمات علي الورق للتشكيل بالمالمس 

  تصميم علي الورق لمشغوالت معدنيه مستوحاه من فن

 الشعبي

  التشكيل بتقنية الشق علي معدن 

 لمختلفة المناسبة لتوظيف المشغولة دراسة طرق الوصل ا

 المعدنية

  التشكيل المبتكر لعمل مشغوالت معدنيه منفذة بأكثر من

 تقنية في المشغولة المعدنية.

  لحام القصدير والفضة للمفردات المعدنية 

  التجميع للمفردات المعدنية للمشغولة المعدنية 

  تحلل األعمال المعدنية جماليا 

 ة تشطيب األعمال المعدني 

  إخراج األعمال الفنية 

 تقيم الطالب ألعمال زمالئهم وإبداء الرأي 

% لما تم تدريسه من المحتوى األساسي  -

 المقرر

100%  

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

 >95  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

 >95  

 محاضرات نظرية          أساليب التعليم والتعلم -

عمليتدريب   

 أنشطة صفية 

 نظري طريقة تقويم الطالب -

 شفوي

 اعمال فصلية

 عملي  

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -3

متوافرة        المراجع العلمية  -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  
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متوافرة       المستلزمات والخامات -  

  قيود إدارية وتنظيمية: -4

%           نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5  

 إقامة معرض فني ألعمال الطالب .1 مقترحات تحسين المقرر -6

مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8

 في العام السابق

 .تم إقامة معرض فني للطالب بقاعة العرض بالكلية1

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -9

 هي واألسباب(

 

 

 لمقرر للعام القادم:خطة التطوير ل -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

ورش المعادن بمنطقة  الزيارات الميدانية

 االزهر

الفصل الدراسي 

 االول والثاني

 أستاذ المادة

    /اسم منسق المادة:                      التوقيع :                       التاريخ:   /   

 ا.م .د/ بيسة عبدهللا رحمة
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 تقرير مقرر دراسي

  2017/   2016للعام األكاديمي   

 

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 دراسات في النسيج والطباعة  اسم المقرر ورمزه الكودى -1

 تربية فنية التخصص  -2

 أولي دبلوم خاص  الفرقة / المستوى -3

( عملي 3) ( نظري +  1)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -4  

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

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

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

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -1

                        24                                                    الطالب الملتحقين بالمقررعدد  -

               

                 18 عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان -

 نتيجة اإلمتحان -

 

 (  %       37(        بنسبة  )9عدد  )  ناجح : 

 (  %       63(        بنسبة  )15راسب:  عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 (  %       -بنسبة  )(  -ممتاز :     )

   (  %       -بنسبة  )( -جيد جدا :   )

      (  %       11(  بنسبة  )1)      جيد : 

 (  %       89بنسبة  )(  8مقبول :    )

 تدريس المقرر: -2

 أن يجيد تنفيذ اسلوب المونوتيب . -

 أن يجيد تنفيذ اسلوب السكب . -

 أن يبتكر مطبوعات تجمع بين اسلوب المونوتيب والسكب .  -

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع
عدد ساعات  

 النظري

عدد ساعات  

 العملي

التعريف باألساليب التي سوف يتم تدرسها في المنهج وهي  1

المونوتيب والسكب من حيث أنواعها وكيفية تنفذها واألدوات 

المستخدمة وأهم الفنانيين الذين مارسوها في أعمالهم ، وتحليل هذه 

 األعمال وتوضيح مميزات وعيوب كل أسلوب .

2 6 

 9 3 ممارسة تجريبية السلوب المونوتيبعمل  2

 9 3 عمل ممارسة تجريبية السلوب السكب 3

 9 3 تجارب السلوب المونوتيب وأختيار األنجح . 4

 9 3 تجارب السلوب السكب وأختيار األنجح 5

 6 2لشرح قواعد التصميم وعناصره وشروط التصميم الجيد وكيفية  6
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 عمل فني واحد . التوليف بين أسلوبين طباعيين في 

 12 4 عمل تصميمات مصغرة تجمع بين أسلوبى المونوتيب والسكب . 7

تحليل هذه األعمال الطباعية المنفذه وأختيار األجزاء الناجحة في   8

كل تجربة لتنفذها في المشروع النهائي وتوضيح مواطن القوة 

 والضعف بها مع أختيار مجموعة لونية ناجحة.

2 6 

 9 3 تعديل التصميمات والتغلب على مواطن الضعف مرة أخرى .  9

 6 2 تقييم المشروعات الطباعية المنفذه 10

 3 1 عمل معرض لهذه األعمال الطباعية . 11

              

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 -

 )√( تدريب عملي

 )   ( دراسة حالة  

 )   ( أنشطة فصلية  

 )   ( تعليم تعاوني

 ) √( مناقشة وحوار

 ) √( بحث فردي وجماعي 

 )√( 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

( % 95)       نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5  

 إقامة معرض فني ألعمال الطالب .1 مقترحات تحسين المقرر -6
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مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8

 في العام السابق 

 . تم إقامة معرض فني للطالب بقاعة العرض بالكلية 1

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -9

 واألسباب(هي 

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

 التدريب العملي

 

إقامة ورش لتدريب 

الطالب علي التقنيات 

الحديثة لتنفيذ و إخراج 

 األعمال 

الفصل الدراسي  

 االول

المادة أستاذ   

 

إسم منسق المادة  د/ هبة محمد تجريدة                                                                                                

 رئيس القسم : أ. د/ميالد ابراهيم متى
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 تقرير مقرر دراسي

2018/     2017للعام األكاديمي     

 

الفنية قسم : التربية   

 

معلومات اساسية  -أ   

 دراسات في النسيج والطباعة  اسم المقرر ورمزه الكودى -8

 تربية فنية التخصص  -9

 أولي دبلوم خاص  الفرقة / المستوى -10

( عملي 3( نظري + )  1)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -11  

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

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

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

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -11

                         19                                                   الملتحقين بالمقررعدد الطالب  -

                          

 13 عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان -

 نتيجة اإلمتحان -

 

 (  %       63(        بنسبة  ) 12عدد  )  ناجح : 

 (  %       37(        بنسبة  )  7راسب:  عدد  ) 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 (  %        -بنسبة  ) (   -ممتاز :     )

   (  %        58بنسبة  ) ( 7جيد جدا :   )

      (  %        17(  بنسبة  ) 2)      جيد : 

 (  %        25بنسبة  ) (  3مقبول :    )

 تدريس المقرر: -12

 

أن يتعرف علي مفهوم النسيج اليدوي و المصطلحات النسجية  ويدرس التطور التاريخي للنسيج اليدوي عبر  

تنفيذ إسلوب الترخيم   العصور وتصميم وتنفيذ معلقة نسجية علي نول البرواز متعددة المستويات  وأن يجيد

سائط لتنمية المهارات إلبتكار عمل طباعى  الطباعى بإسلوب بحثي تعاوني و اإللمام بالتكنيك الطباعى بمختلف الو

. 

 

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع
عدد ساعات  

 النظري

عدد ساعات  

 العملي

 6 2 مفهوم النسيج اليدوي و المصطلحات النسجية 1

 6 2 التطور التاريخي للنسيج اليدوي عبر العصور  .  2

 6 2 الجديد في مجال النسيج اليدوي المعاصر 3

 6 2 الخامات النسجية الطبيعية و الصناعية 4

 6 2 التراكيب النسجية البسيطة 5

تصميم وتنفيذ معلقة نسجية علي نول البرواز متعددة المستويات و  6

 اتجاهات خيوط السداء
4 12 
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 6 2 التعرف على إسلوب الترخيم الطباعى بإسلوب بحثى تعاونى 7

اإللمام بمصطلحاته الفنية و ماهية الترخيم كإسلوب طباعى و  8

 العلمية
2 6 

 6 2 نبذة تاريخية للطباعة بإسلوب الترخيم 9

التجريب باأللوان و الخامات واآلالت المستخدمة و المناعات  10

 المختلفة للطباعة بالترخيم 
4 12 

اإللمام بالتكنيك الطباعى بمختلف الوسائط لتنمية المهارات البتكار  11

 ابداعى عمل طباعى 
3 9 

 3 1 مناقشة الجانب النظرى للبحث و تقييمه 12

    

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 -

 )√( تدريب عملي

 )   ( دراسة حالة  

 )   ( أنشطة فصلية  

 )   ( تعليم تعاوني

 ) √( 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

)     ( %     نتيجة تقويم الطالب لمقرر -15  

 إقامة معرض فني ألعمال الطالب .2 مقترحات تحسين المقرر -16
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المراجعين الخارجيين مالحظات  -17

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -18

 في العام السابق 

 . تم إقامة معرض فني للطالب بقاعة العرض بالكلية 1

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -19

 هي واألسباب(

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -20

التطويرتوقيت  توصيف التطوير مجاالت التطوير  المسئول عن التنفيذ 

 التدريب العملي

 

إقامة ورش لتدريب 

الطالب علي التقنيات 

الحديثة لتنفيذ و إخراج 

 األعمال 

الفصل الدراسي  

 االول

أ.د/ أيمن العربي  المادة :أستاذ 

 , د/ كريمان مصطفي بيومي

 

إسم منسق المادة : أ.د/ أيمن العربي                         د/ كريمان مصطفي بيومي                                   رئيس 

 القسم : أ. د/ عبيرعبد هللا شعبان 
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قرير مقرر دراسيت  

 

1920/     1820عام األكاديمي   لل  

 

 

 

 

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 دراسات في النسيج والطباعة  اسم المقرر ورمزه الكودى -15

 تربية فنية التخصص  -16

 أولي دبلوم خاص  الفرقة / المستوى -17

( عملي 3( نظري + )  1)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -18  

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

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

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

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -21

                         14                                                   عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

                         

 11 عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان -

 نتيجة اإلمتحان -

 

 (  %       79(        بنسبة  )11عدد  )  ناجح : 

 (  %       21(        بنسبة  )3راسب:  عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 (  %       82بنسبة  )(  9ممتاز :     )

   (  %       18بنسبة  )( 2جيد جدا :   )

      (  %       --(  بنسبة  )--)      جيد : 

 (  %       --بنسبة  )(  --مقبول :    )

 تدريس المقرر: -22

 

أن يتعرف علي مفهوم النسيج اليدوي و المصطلحات النسجية  ويدرس التطور التاريخي للنسيج اليدوي عبر  

تنفيذ إسلوب الترخيم   العصور وتصميم وتنفيذ معلقة نسجية علي نول البرواز متعددة المستويات  وأن يجيد

سائط لتنمية المهارات إلبتكار عمل طباعى  الطباعى بإسلوب بحثي تعاوني و اإللمام بالتكنيك الطباعى بمختلف الو

. 

 

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع
عدد ساعات  

 النظري

عدد ساعات  

 العملي

 6 2 مفهوم النسيج اليدوي و المصطلحات النسجية 1

 6 2 التطور التاريخي للنسيج اليدوي عبر العصور  .  2
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 6 2 الجديد في مجال النسيج اليدوي المعاصر 3

 6 2 الخامات النسجية الطبيعية و الصناعية 4

 6 2 التراكيب النسجية البسيطة 5

تصميم وتنفيذ معلقة نسجية علي نول البرواز متعددة المستويات و  6

 اتجاهات خيوط السداء
4 12 

 6 2 التعرف على إسلوب الترخيم الطباعى بإسلوب بحثى تعاونى 7

اإللمام بمصطلحاته الفنية و ماهية الترخيم كإسلوب طباعى و  8

 العلمية
2 6 

 6 2 نبذة تاريخية للطباعة بإسلوب الترخيم 9

التجريب باأللوان و الخامات واآلالت المستخدمة و المناعات  10

 المختلفة للطباعة بالترخيم 
4 12 

اإللمام بالتكنيك الطباعى بمختلف الوسائط لتنمية المهارات البتكار  11

 ابداعى عمل طباعى 
3 9 

 3 1 مناقشة الجانب النظرى للبحث و تقييمه 12

    

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 -

 )√( تدريب عملي

 )   ( دراسة حالة  

 )   ( أنشطة فصلية  

 )   ( تعليم تعاوني

 ) √( مناقشة وحوار

 ) √( 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
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)     ( %     نتيجة تقويم الطالب لمقرر -25  

 إقامة معرض فني ألعمال الطالب .3 مقترحات تحسين المقرر -26

المراجعين الخارجيين مالحظات  -27

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -28

 في العام السابق 

 . تم إقامة معرض فني للطالب بقاعة العرض بالكلية 1

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -29

 هي واألسباب(

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -30

التطويرتوقيت  توصيف التطوير مجاالت التطوير  المسئول عن التنفيذ 

 التدريب العملي

 

إقامة ورش لتدريب 

الطالب علي التقنيات 

الحديثة لتنفيذ و إخراج 

 األعمال 

الفصل الدراسي  

 االول

أ.د/ جمعة حسين  المادة :أستاذ 

عبد الجواد , د/ كريمان 

 مصطفي بيومي

 

إسم منسق المادة : أ.د/ جمعه حسين                             د/ كريمان مصطفي بيومي                                   

 رئيس القسم : أ. د/ ميالد ابراهيم متي 
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قرير مقرر دراسيت  

 

2020/     1920عام األكاديمي   لل  

 

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 دراسات في النسيج والطباعة  اسم المقرر ورمزه الكودى -22

 تربية فنية التخصص  -23

 أولي دبلوم خاص  الفرقة / المستوى -24

( عملي 3( نظري + )  1)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -25  

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

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

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

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -31

                         12                                                   عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

                         

 12 عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان -

 نتيجة اإلمتحان -

 

 (  %       92 (        بنسبة  )11عدد  )  ناجح : 

 (  %       8 (        بنسبة  )1راسب:  عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 (  %        25بنسبة  )(  3ممتاز :     )

   %       ( 25بنسبة  )( 3جيد جدا :   )

      (  %       25(  بنسبة  )3)      جيد : 

 (  % 17بنسبة  )(  2مقبول :    )

    %  (8بنسبة )  ( 1ضعيف :   )

 تدريس المقرر: -32

 

أن يتعرف علي مفهوم النسيج اليدوي و المصطلحات النسجية  ويدرس التطور التاريخي للنسيج اليدوي عبر  

تنفيذ إسلوب الترخيم   العصور وتصميم وتنفيذ معلقة نسجية علي نول البرواز متعددة المستويات  وأن يجيد

سائط لتنمية المهارات إلبتكار عمل طباعى  الطباعى بإسلوب بحثي تعاوني و اإللمام بالتكنيك الطباعى بمختلف الو

. 

 

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع
عدد ساعات  

 النظري

عدد ساعات  

 العملي
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 6 2 مفهوم النسيج اليدوي و المصطلحات النسجية 1

 6 2 التطور التاريخي للنسيج اليدوي عبر العصور  .  2

 6 2 الجديد في مجال النسيج اليدوي المعاصر 3

 6 2 الخامات النسجية الطبيعية و الصناعية 4

 6 2 التراكيب النسجية البسيطة 5

تصميم وتنفيذ معلقة نسجية علي نول البرواز متعددة المستويات و  6

 اتجاهات خيوط السداء
4 12 

 6 2 التعرف على إسلوب الترخيم الطباعى بإسلوب بحثى تعاونى 7

اإللمام بمصطلحاته الفنية و ماهية الترخيم كإسلوب طباعى و  8

 العلمية
2 6 

 6 2 نبذة تاريخية للطباعة بإسلوب الترخيم 9

التجريب باأللوان و الخامات واآلالت المستخدمة و المناعات  10

 المختلفة للطباعة بالترخيم 
4 12 

اإللمام بالتكنيك الطباعى بمختلف الوسائط لتنمية المهارات البتكار  11

 ابداعى عمل طباعى 
3 9 

 3 1 مناقشة الجانب النظرى للبحث و تقييمه 12

    

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 -

 )√( تدريب عملي

 )   ( دراسة حالة  

 )   ( أنشطة فصلية  

 )   ( تعليم تعاوني

 ) √( مناقشة وحوار

 ) √( بحث فردي وجماعي 

 )√( نظري طريقة تقويم الطالب -

 )   ( شفوي

 )   ( أعمال فصلية  

 ) √( عملي

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -33

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

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

)     ( %     نتيجة تقويم الطالب لمقرر -35  

 إقامة معرض فني ألعمال الطالب .4 مقترحات تحسين المقرر -36

المراجعين الخارجيين مالحظات  -37

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -38

 في العام السابق 

 . تم إقامة معرض فني للطالب بقاعة العرض بالكلية 1

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -39

 هي واألسباب(

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -40

التطويرتوقيت  توصيف التطوير مجاالت التطوير  المسئول عن التنفيذ 

 التدريب العملي

 

إقامة ورش لتدريب 

الطالب علي التقنيات 

الحديثة لتنفيذ و إخراج 

 األعمال 

الفصل الدراسي  

 االول

أ.د/ جمعة حسين  المادة :أستاذ 

عبد الجواد , د/ كريمان 

 مصطفي بيومي

 

إسم منسق المادة : أ.د/ جمعه حسين                             د/ كريمان مصطفي بيومي                                   

 رئيس القسم : أ. د/ ميالد ابراهيم متي 

 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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أشغال فنية )اختياري(تقرير مقرر   

2017/     6201للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 أشغال فنية)اختياري( اسم المقرر ورمزه الكودى -1

 تربية فنية التخصص  -2

 الثانية دبلوم خاص الفرقة / المستوى -3

( عملي 3( نظري + )  1)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -4  

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

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

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

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 :اإلحصائيات -1

 3 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 3 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 (%       100(   بنسبة )3عدد  )  ناجح : 

 (% 0(    بنسبة )0راسب:  عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 % ( %        3.33بنسبة  )  ممتاز :    

   %         %  ( 3.33)  بنسبة  جدا : جيد 

      %       %(  3.33)  بنسبة       جيد : 

 (  %        %  -    بنسبة   )مقبول :   

 تدريس المقرر: -2

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

1-2  6 2 عمل تصميمات فنية للمشغولة الفنية .  

3-4 وضع تصورات مبدئية تحقق عوامل االبتكار تمهيدا الختيار التصميم   

 المناسب .
2 6 

5-6-7  9 3 دراسة مركزة للتصميم المقترح لتنفيذ المشغولة الفنية . 

8-9-10  9 3 يستخدم التكنولوجيا والمصادر المختلفة في الحصول على المعلومات . 

11-12 الخامة وكيفية االشتغال بها  .    2 6 

13-14-15  9 3 تنفيذ مجموعة من التقنيات الفنية بخامات فنية مبتكرة  

16-17-18  9 3 تنفيذ المشغولة الفنية . 

19-20-21 استكمال تنفيذ المشغولة الفنية بالخامات المختلفة و التقنيات الالزمة و  

 تنويعها و تقسيمها .

3 9 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 2 - 

 

22-23-24 غال الفنية.تقويم المشغولة الفنية إلثراء مجال االش   3 9 

25- 26  6 2 يربط بين المعرفة النظرية والجانب التطبيقي . 

27-28  6 2 يبتكر تصميمات فنية لتنفيذ المشغولة .  

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من المحتوى  -

 األساسي المقرر

100%   

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

  >85  

85<   ضوعات المقررمدى تغطية االمتحان لمو -  

 المحاضرة المطورة أساليب التعليم والتعلم -

 استراتيجية حل المشكالت.

استراتيجية التعلم القائم على  

 المشروعات.     

 العصف الذهني .

 استراتيجية التعلم التعاوني .

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث .

 استراتيجية البيان العملي .

 اتي . استراتيجية التعلم الذ

 أعمال سنة  طريقة تقويم الطالب -

تطبيقي   

 نظري

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -3

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

غير متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -4

( %    )      نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5  

 إقامة معرض فني ألعمال الطالب . .1 مقترحات تحسين المقرر -6

مالحظات المراجعين الخارجيين )إن  -7

 وجدت(

 ال يوجد

 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 3 - 

 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في   -8

 العام السابق

 تم إقامة معرض فني للطالب بقاعة العرض بالكلية .  .1

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما هي  -9

 واألسباب(
 توفير خامات و ادوات فنية للباحثين  رحاتالمقت :

 للمساهمة في استكمال اعمالهم الفنية بشكل جيد .

 عدم توافر اإلمكانيات المادية . اسباب عدم التنفيذ : 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

  التدريب العملي

 

مة ورش لتدريب الطالب إقا

علي التقنيات الحديثة لتنفيذ و 

 إخراج األعمال 

خالل العام   

 الدراسي  

 عضو هيئة التدريس 

 

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

 

 

 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 4 - 

 

 

               

أشغال فنية )اختياري(تقرير مقرر   

2020/     9201للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 أشغال فنية)اختياري( اسم المقرر ورمزه الكودى -8

 تربية فنية التخصص  -9

 الثانية دبلوم خاص الفرقة / المستوى -10

( عملي 3( نظري + )  1)  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 -( عضو هيئة تدريس + )  1)  عدد القائمين بالتدريس -14  

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -11

 ال يوجد طالب ين بالمقررعدد الطالب الملتحق -

 ال يوجد طالب  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 (%       0)(   بنسبة 0عدد  )  ناجح : 

 (% 0(    بنسبة )0راسب:  عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( %        0بنسبة  )  ممتاز :    

   %         .(0)  بنسبة   جيد جدا :

      %        0)  بنسبة       جيد : 

 (  %        0  بنسبة   )مقبول :   

 تدريس المقرر: -12

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

1-2  6 2 عمل تصميمات فنية للمشغولة الفنية .  

3-4 ق عوامل االبتكار تمهيدا الختيار التصميم وضع تصورات مبدئية تحق  

 المناسب .
2 6 

5-6-7  9 3 دراسة مركزة للتصميم المقترح لتنفيذ المشغولة الفنية . 

8-9-10  9 3 يستخدم التكنولوجيا والمصادر المختلفة في الحصول على المعلومات . 

11-12 الخامة وكيفية االشتغال بها  .    2 6 

13-14-15 ة من التقنيات الفنية بخامات فنية مبتكرة تنفيذ مجموع   3 9 

16-17-18  9 3 تنفيذ المشغولة الفنية . 

19-20-21  9 3استكمال تنفيذ المشغولة الفنية بالخامات المختلفة و التقنيات الالزمة و  



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 5 - 

 

 تنويعها و تقسيمها .

22-23-24  9 3 تقويم المشغولة الفنية إلثراء مجال االشغال الفنية. 

25- 62  6 2 يربط بين المعرفة النظرية والجانب التطبيقي . 

27-28  6 2 يبتكر تصميمات فنية لتنفيذ المشغولة .  

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من المحتوى  -

 األساسي المقرر

100%   

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

  >85  

85<   مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -  

 المحاضرة المطورة اليب التعليم والتعلمأس -

 استراتيجية حل المشكالت.

استراتيجية التعلم القائم على  

 المشروعات.     

 العصف الذهني .

 استراتيجية التعلم التعاوني .

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث .

 استراتيجية البيان العملي .

 استراتيجية التعلم الذاتي . 

 أعمال سنة  البطريقة تقويم الط -

تطبيقي   

 نظري

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -13

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

غير متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -14

)     ( %     نتيجة تقويم الطالب لمقرر -15  

 إقامة معرض فني ألعمال الطالب . .2 المقرر مقترحات تحسين -16



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 6 - 

 

مالحظات المراجعين الخارجيين )إن  -17

 وجدت(

 ال يوجد

 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في   -18

 العام السابق

 تم إقامة معرض فني للطالب بقاعة العرض بالكلية .  .2

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما هي  -19

 واألسباب(
 دوات فنية للباحثين : توفير خامات و ا المقترحات

 للمساهمة في استكمال اعمالهم الفنية بشكل جيد .

 عدم توافر اإلمكانيات المادية :  اسباب عدم التنفيذ

 .وانقطاع الدراسة بسبب انتشار جائحة كورونا

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -20

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

تدريب العمليال   

 

إقامة ورش لتدريب الطالب 

علي التقنيات الحديثة لتنفيذ و 

 إخراج األعمال 

العام   من بداية

حتي  الدراسي 

م15/3/2020  

 عضو هيئة التدريس 

 

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

 

 

                                         



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 7 - 

 

 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 8 - 

 

                                         



 

 
 

 تقرير مقرر دراسي

2020/     2019للعام األكاديمي     
 قسم : التربية الفنية

 

معلومات اساسية -أ   

 الرسم والتصوير اسم المقرر ورمزه الكودى -1

 تربية فنية التخصص -2

 أولى دبلوم الفرقة / المستوى -3

( عملي 3( نظري + )  1)  الوحدات / الساعات المعتمدةعدد  -4  

 لجنة ثالثية  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -5

متوافر                نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -6  

 عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس -7

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -1

 13 بالمقررعدد الطالب الملتحقين  -

 12 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 %98      10عدد  ناجح : 

 % 2         2راسب:  عدد 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 %   50       5ممتاز    عدد 

 %  30         3جيد جدا  عدد 

 %  10        1جيد    عدد  

 %  10        1مقبول  عدد 

 تدريس المقرر -2

 الموضوعات التى تم تدريسها:

 الموضوع

عدد 

ساعات 

 النظري

عدد 

ساعات 

 العملي
 مالحظات

  12 1 دراسة نظرية  للتراث االسطوري فى الحضارات المصريه القديمة 1

   1 دراسة نظرية لفن المواد المستهلكة .  2

  3  دمى .اسكتشات إلنفعاالت الوجه اآل –بالقلم الرصاص  -دراسة تطبيقية  3

  3  اسكتش لبورترية الدارس. –بالقلم الرصاص  -دراسة تطبيقية 4

  6  تطبيق االسكتش بالخامات المستهلكه على التوال .  5

   1  نية  .مقارنة بين امكانيات األلوان داخل الصدفة اللو –دراسة نظرية  6

يص استلهام لوحات تجريدية معاصره قائمة على تشخ -دراسة تطبيقية  7

 العالقات اللونية القائمه على الصدفة . 
 15  

ور لفاددراسة نظرية للسريالية من خالل المنطلقات التشكيلية للفنان س 8

 دالى .
1   

بالقلم الرصاص اسكتش )أ( مستوحى من واقع الحياه الشعورية او  9

 االشعورية الذاتية الخاصة بالدارس .
 3  

بالقلم الرصاص اسكتش )ب( دراسة كل عنصر مما  –دراسة تطبيقية  10

 سبق من منطلق سريالية سلفادور دالى 
 3  

 تجميع العناصر الخاصة بذات الدارس والمعالجه –دراسة تطبيقية  11

 بمنطلقات التشكيل لسلفادور دالى فى تكوين .
 3  

  9  باأللوان الزيتية أو األلوان األكريلك .  –دراسة تطبيقية  12

  3  تقييم الجانب التطبيقى  13

   3  امتحان النظرى  14
% لما تم تدريسه من 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.   -

المحاضرات التفاعلية بين المحاضر و الطالب  -
  Zoomباستخدام برنامج 

 مجموعات الوتس آب -

نظري  طريقة تقويم الطالب -
 شفوي

اعمال  
ه فصلي

 عملى 

 الينأون 

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -3

متوافرة        المراجع العلمية  -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

متوافرة       المستلزمات والخامات -  

  قيود إدارية وتنظيمية: -4

%           نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5  

 إقامة معرض فني ألعمال الطالب .1 مقترحات تحسين المقرر -6

 

المراجعين الخارجيين مالحظات  -7

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8

 في العام السابق

 .تم إقامة معرض فني للطالب بقاعة العرض بالكلية1

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -9

 هي واألسباب(

 

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -10

التطويرتوقيت  توصيف التطوير مجاالت التطوير  المسئول عن التنفيذ 

الفصل الدراسي  المعارض الفنية الزيارات الميدانية

 االول

 أستاذ المادة  

 أستاذ المادة :د/ أمل محروس عبد الغنى                                    التوقيع :

 التوقيع:                    .د/ ميالد إبراهيم متي رئيس مجلس القسم العلمى : ا



 

 
 

 

 

2020/     2019للعام األكاديمي     
 قسم : التربية الفنية

 

معلومات اساسية -أ   

 الرسم والتصوير اسم المقرر ورمزه الكودى -8

 تربية فنية التخصص -9

 أولى دبلوم الفرقة / المستوى -10

( عملي 3( نظري + )  1)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -11  

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -12

متوافر                نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -13  

 عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس -14

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -11

 9 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 6 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 %98      10عدد   ناجح :

 % 2         2راسب:  عدد 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 %   50       5ممتاز    عدد 

 %  30         3جيد جدا  عدد 

 %  10        1جيد    عدد  

 %  10        1مقبول  عدد 

 تدريس المقرر -12

 الموضوعات التى تم تدريسها:

 الموضوع

عدد 

ساعات 

 النظري

عدد 

ساعات 

 العملي
 مالحظات

  12 1 دراسة نظرية  للتراث االسطوري فى الحضارات المصريه القديمة 1

   1 دراسة نظرية لفن المواد المستهلكة .  2

  3  دمى .اسكتشات إلنفعاالت الوجه اآل –بالقلم الرصاص  -دراسة تطبيقية  3

  3  اسكتش لبورترية الدارس. –الرصاص بالقلم  -دراسة تطبيقية 4

  6  تطبيق االسكتش بالخامات المستهلكه على التوال .  5

   1  نية  .مقارنة بين امكانيات األلوان داخل الصدفة اللو –دراسة نظرية  6

يص استلهام لوحات تجريدية معاصره قائمة على تشخ -دراسة تطبيقية  7

 العالقات اللونية القائمه على الصدفة . 
 15  

ور لفاددراسة نظرية للسريالية من خالل المنطلقات التشكيلية للفنان س 8

 دالى .
1   

بالقلم الرصاص اسكتش )أ( مستوحى من واقع الحياه الشعورية او  9

 الذاتية الخاصة بالدارس .االشعورية 
 3  

بالقلم الرصاص اسكتش )ب( دراسة كل عنصر مما  –دراسة تطبيقية  10

 سبق من منطلق سريالية سلفادور دالى 
 3  

 تجميع العناصر الخاصة بذات الدارس والمعالجه –دراسة تطبيقية  11

 بمنطلقات التشكيل لسلفادور دالى فى تكوين .
 3  

  9  باأللوان الزيتية أو األلوان األكريلك .  –دراسة تطبيقية  12

  3  تقييم الجانب التطبيقى  13

  3  امتحان النظرى  14

  



 

 
 

% لما تم تدريسه من 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.   -

المحاضرات التفاعلية بين المحاضر و الطالب  -
  Zoomباستخدام برنامج 

 مجموعات الوتس آب -

نظري  طريقة تقويم الطالب -
 شفوي

اعمال  
ه فصلي

 عملى 

 الينأون 

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -13

متوافرة        المراجع العلمية  -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

متوافرة       المستلزمات والخامات -  

  قيود إدارية وتنظيمية: -14

%           نتيجة تقويم الطالب لمقرر -15  

 إقامة معرض فني ألعمال الطالب .2 مقترحات تحسين المقرر -16

 

المراجعين الخارجيين مالحظات  -17

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -18

 في العام السابق

 .تم إقامة معرض فني للطالب بقاعة العرض بالكلية1

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -19

 هي واألسباب(

 

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -20

التطويرتوقيت  توصيف التطوير مجاالت التطوير  المسئول عن التنفيذ 

الفصل الدراسي  المعارض الفنية الزيارات الميدانية

 االول

 أستاذ المادة  

 أستاذ المادة :د/ أمل محروس عبد الغنى                                    التوقيع :

 التوقيع:                    .د/ ميالد إبراهيم متي رئيس مجلس القسم العلمى : ا



 

 
 

 

 تقرير مقرر دراسي

2020/     2019للعام األكاديمي     
 

 قسم : التربية الفنية

 

معلومات اساسية -أ   

 الرسم والتصوير اسم المقرر ورمزه الكودى -15

 تربية فنية التخصص -16

 أولى دبلوم الفرقة / المستوى -17

( عملي 3( نظري + )  1)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -18  

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -19

متوافر                نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -20  

 عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس -21

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -21

 10 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 7 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 %98      10عدد  : ناجح 

 % 2         2راسب:  عدد 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 %   50       5ممتاز    عدد 

 %  30         3جيد جدا  عدد 

 %  10        1جيد    عدد  

 %  10        1مقبول  عدد 

 تدريس المقرر -22

 الموضوعات التى تم تدريسها:

 الموضوع

عدد 

ساعات 

 النظري

عدد 

ساعات 

 العملي
 مالحظات

  12 1 دراسة نظرية  للتراث االسطوري فى الحضارات المصريه القديمة 1

   1 دراسة نظرية لفن المواد المستهلكة .  2

  3  دمى .اسكتشات إلنفعاالت الوجه اآل –بالقلم الرصاص  -دراسة تطبيقية  3

  3  اسكتش لبورترية الدارس. –الرصاص بالقلم  -دراسة تطبيقية 4

  6  تطبيق االسكتش بالخامات المستهلكه على التوال .  5

   1  نية  .مقارنة بين امكانيات األلوان داخل الصدفة اللو –دراسة نظرية  6

يص استلهام لوحات تجريدية معاصره قائمة على تشخ -دراسة تطبيقية  7

 العالقات اللونية القائمه على الصدفة . 
 15  

ور لفاددراسة نظرية للسريالية من خالل المنطلقات التشكيلية للفنان س 8

 دالى .
1   

بالقلم الرصاص اسكتش )أ( مستوحى من واقع الحياه الشعورية او  9

 الذاتية الخاصة بالدارس .االشعورية 
 3  

بالقلم الرصاص اسكتش )ب( دراسة كل عنصر مما  –دراسة تطبيقية  10

 سبق من منطلق سريالية سلفادور دالى 
 3  

 تجميع العناصر الخاصة بذات الدارس والمعالجه –دراسة تطبيقية  11

 بمنطلقات التشكيل لسلفادور دالى فى تكوين .
 3  

  9  باأللوان الزيتية أو األلوان األكريلك .  –دراسة تطبيقية  12

  3  تقييم الجانب التطبيقى  13

  3  امتحان النظرى  14
 



 

 
 

% لما تم تدريسه من 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.   -

المحاضرات التفاعلية بين المحاضر و الطالب  -
  Zoomباستخدام برنامج 

 مجموعات الوتس آب -

نظري  طريقة تقويم الطالب -
 شفوي

اعمال  
ه فصلي
،  عملى

 أون الين

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -23

متوافرة        المراجع العلمية  -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

متوافرة       المستلزمات والخامات -  

  قيود إدارية وتنظيمية: -24

%           نتيجة تقويم الطالب لمقرر -25  

 إقامة معرض فني ألعمال الطالب .3 مقترحات تحسين المقرر -26

 

مالحظات المراجعين الخارجيين  -27

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -28

 في العام السابق

 .تم إقامة معرض فني للطالب بقاعة العرض بالكلية1

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -29

 هي واألسباب(

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -30

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

الفصل الدراسي  المعارض الفنية الزيارات الميدانية

 االول

 أستاذ المادة  

 التوقيع :                      أستاذ المادة :د/ أمل محروس عبد الغنى              

  التوقيع:                                     لمى : ا.د/ ميالد إبراهيم متيرئيس مجلس القسم الع



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 1 - 

 

دراسات في األشغال الفنية و الشعبيةتقرير مقرر   

2017/     6201للعام األكاديمي     

 

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 دراسات في األشغال الفنية و الشعبية اسم المقرر ورمزه الكودى -1

 تربية فنية التخصص  -2

 الثانية دبلوم خاص الفرقة / المستوى -3

( عملي 3( نظري + )  1)  ت المعتمدةعدد الوحدات / الساعا -4  

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

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

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

 

 

خصصةمعلومات مت –ب   

 اإلحصائيات: -1

 3 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 3 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 (%       100(   بنسبة )3عدد  )  ناجح : 

 (% 0(    بنسبة )0راسب:  عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( %       %  3.33بنسبة  )  ممتاز :    

   %         %  ( 3.33)  بنسبة  جيد جدا : 

      %       %(  3.33)  بنسبة       جيد : 

 (  %        %  -    بنسبة   )مقبول :   

 تدريس المقرر: -2

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

1-2-3 ويشتمل على الخامات المكملة وطرق  التعريف بمقرر االشغال الفنية 

 9 3 التشغيل الخاصة بكل منها 

4-5-6 التعريف بتقنيات التشكيل على خامة الجلود الطبيعية والخامات المكملة  

 9 3 لها .

7-8  عمل تصميمات فنية للمشغولة الفنية . 
2 6 

9-10  6 2وضع تصورات مبدئية تحقق عوامل االبتكار تمهيدا الختيار التصميم  



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 2 - 

 

 المناسب .

11-12  الخامة وكيفية االشتغال بها والتدريب عليها . 
2 6 

13-14  6 2 تنفيذ مجموعة تقنيات فنية تساعد على العمل في تنفيذ المشغولة الفنية . 

15-16  6 2 دراسة مركزة للتصميم المقترح لتنفيذ المشغولة الفنية . 

 3 1 لتنفيذ العمل الفني . معرفة االدوات والخامات والتقنيات الالزمة 17

18-19 كيفية الربط بين التقنيات الفنية والحدات الزخرفية المستخدمة في   

 صيانة المشغوالت الفنية .

2 6 

20-21  6 2 تنفيذ المشغولة الفنية من خالل التوليف بين الخامات الفنية . 

22- 23  6 2 بداخله .تقويم المشروع وابراز اهم سمات العمل الفني من قيم فنيه  

24-25 26  9 3 اشكال تنفيذ المشغولة الفنية . 

27-28  6 2 تقييم العمل الفني  

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -

 المحتوى األساسي المقرر

100%   

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

  >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

  >85  

 المحاضرة المطورة م والتعلمأساليب التعلي -

 استراتيجية حل المشكالت.

استراتيجية التعلم القائم على  

 المشروعات.     

 العصف الذهني .

 استراتيجية التعلم التعاوني .

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث .

 استراتيجية البيان العملي .

 استراتيجية التعلم الذاتي . 

نة أعمال س طريقة تقويم الطالب -  

تطبيقي   

 نظري

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -3



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 3 - 

 

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

غير متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -4

)     ( %     نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5  

 مة معرض فني ألعمال الطالب .إقا .1 مقترحات تحسين المقرر -6

مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 )إن وجدت(

 ال يوجد

 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8

 في العام السابق 

 تم إقامة معرض فني للطالب بقاعة العرض بالكلية .  .1

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -9

 هي واألسباب(
 لباحثين للمساهمة : توفير خامات و ادوات فنية ل المقترحات

 في استكمال اعمالهم الفنية بشكل جيد .

 عدم توافر اإلمكانيات المادية . اسباب عدم التنفيذ : 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

  التدريب العملي

 

إقامة ورش لتدريب الطالب 

الحديثة لتنفيذ و  علي التقنيات

 إخراج األعمال 

خالل العام   

 الدراسي  

 عضو هيئة التدريس 

 

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

 

 

 

 

 

 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 4 - 

 

 

 

دراسات في األشغال الفنية و الشعبيةتقرير مقرر   

8012/     7201للعام األكاديمي     

 

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 دراسات في األشغال الفنية و الشعبية اسم المقرر ورمزه الكودى -8

 تربية فنية التخصص  -9

 الثانية دبلوم خاص الفرقة / المستوى -10

( عملي 3( نظري + )  1)  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 -( عضو هيئة تدريس + )  1)  عدد القائمين بالتدريس -14  

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -11

 3 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 3 متحانعدد الطالب الذين أدوا اال -

 نتيجة االمتحان -

 

 (%       100(   بنسبة )3عدد  )  ناجح : 

 (% 0(    بنسبة )0راسب:  عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 % ( %        3.33بنسبة  )  ممتاز :    

   %         %  ( 3.33)  بنسبة  جيد جدا : 

      %       %(  3.33)  بنسبة       جيد : 

 (  %        %  -    بنسبة   )مقبول :   

 تدريس المقرر: -12

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

1-2-3 التعريف بمقرر االشغال الفنية ويشتمل على الخامات المكملة وطرق  

 9 3 التشغيل الخاصة بكل منها 

4-5-6 ف بتقنيات التشكيل على خامة الجلود الطبيعية والخامات المكملة التعري 

 9 3 لها .

7-8  عمل تصميمات فنية للمشغولة الفنية . 
2 6 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 5 - 

 

9-10 وضع تصورات مبدئية تحقق عوامل االبتكار تمهيدا الختيار التصميم  

 6 2 المناسب .

11-12  الخامة وكيفية االشتغال بها والتدريب عليها . 
2 6 

13-14  6 2 تنفيذ مجموعة تقنيات فنية تساعد على العمل في تنفيذ المشغولة الفنية . 

15-16  6 2 دراسة مركزة للتصميم المقترح لتنفيذ المشغولة الفنية . 

 3 1 معرفة االدوات والخامات والتقنيات الالزمة لتنفيذ العمل الفني . 17

18-19 زخرفية المستخدمة في  كيفية الربط بين التقنيات الفنية والحدات ال 

 صيانة المشغوالت الفنية .

2 6 

20-21  6 2 تنفيذ المشغولة الفنية من خالل التوليف بين الخامات الفنية . 

22- 23  6 2 تقويم المشروع وابراز اهم سمات العمل الفني من قيم فنيه بداخله . 

24-25 26  9 3 اشكال تنفيذ المشغولة الفنية . 

27-28 الفني  تقييم العمل   2 6 

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -

 المحتوى األساسي المقرر

100%   

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

  >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

  >85  

 المحاضرة المطورة أساليب التعليم والتعلم -

 استراتيجية حل المشكالت.

على   استراتيجية التعلم القائم

 المشروعات.     

 العصف الذهني .

 استراتيجية التعلم التعاوني .

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث .

 استراتيجية البيان العملي .

 استراتيجية التعلم الذاتي . 

 أعمال سنة  طريقة تقويم الطالب -

تطبيقي   

 نظري

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -13



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 6 - 

 

   متوافرة      المراجع العلمية   -

متوافرة       الوسائل المعينة -  

غير متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -14

)     ( %     نتيجة تقويم الطالب لمقرر -15  

 إقامة معرض فني ألعمال الطالب . .2 مقترحات تحسين المقرر -16

مالحظات المراجعين الخارجيين  -17

 )إن وجدت(

 ال يوجد

 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -18

 في العام السابق 

 تم إقامة معرض فني للطالب بقاعة العرض بالكلية .  .2

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -19

 هي واألسباب(
 توفير خامات و ادوات فنية للباحثين للمساهمة  المقترحات :

 في استكمال اعمالهم الفنية بشكل جيد .

 دم توافر اإلمكانيات المادية .: ع اسباب عدم التنفيذ 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -20

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

  التدريب العملي

 

إقامة ورش لتدريب الطالب 

علي التقنيات الحديثة لتنفيذ و 

 إخراج األعمال 

خالل العام   

 الدراسي  

 عضو هيئة التدريس 

 

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

 

 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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دراسات في األشغال الفنية و الشعبيةتقرير مقرر   

2019/     2018للعام األكاديمي     

 

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 دراسات في األشغال الفنية و الشعبية اسم المقرر ورمزه الكودى -15

 تربية فنية التخصص  -16

 الثانية دبلوم خاص الفرقة / المستوى -17

( عملي 3( نظري + )  1)  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 -( عضو هيئة تدريس + )  1)  عدد القائمين بالتدريس -21  

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -21

 8 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 8 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 (%       100(   بنسبة )8عدد  )  ناجح : 

 (% 0(    بنسبة )0عدد  )  راسب:

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 % ( %        3.33بنسبة  )  ممتاز :    

   %         %  ( 3.33)  بنسبة  جيد جدا : 

      %       %(  3.33)  بنسبة       جيد : 

 (  %        %  -    بنسبة   )مقبول :   

 مقرر:تدريس ال -22

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

1-2-3 التعريف بمقرر االشغال الفنية ويشتمل على الخامات المكملة وطرق  

 9 3 التشغيل الخاصة بكل منها 

4-5-6 التعريف بتقنيات التشكيل على خامة الجلود الطبيعية والخامات المكملة  

 9 3 لها .

7-8  عمل تصميمات فنية للمشغولة الفنية . 
2 6 

9-10  6 2وضع تصورات مبدئية تحقق عوامل االبتكار تمهيدا الختيار التصميم  



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 8 - 

 

 المناسب .

11-12  الخامة وكيفية االشتغال بها والتدريب عليها . 
2 6 

13-14  6 2 تنفيذ مجموعة تقنيات فنية تساعد على العمل في تنفيذ المشغولة الفنية . 

15-16  6 2 دراسة مركزة للتصميم المقترح لتنفيذ المشغولة الفنية . 

 3 1 معرفة االدوات والخامات والتقنيات الالزمة لتنفيذ العمل الفني . 17

18-19 كيفية الربط بين التقنيات الفنية والحدات الزخرفية المستخدمة في   

 صيانة المشغوالت الفنية .

2 6 

20-21  6 2 الفنية من خالل التوليف بين الخامات الفنية . تنفيذ المشغولة 

22- 23  6 2 تقويم المشروع وابراز اهم سمات العمل الفني من قيم فنيه بداخله . 

24-25 26  9 3 اشكال تنفيذ المشغولة الفنية . 

27-28  6 2 تقييم العمل الفني  

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -

 المحتوى األساسي المقرر

001%   

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

  >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

  >85  

 المحاضرة المطورة أساليب التعليم والتعلم -

 استراتيجية حل المشكالت.

استراتيجية التعلم القائم على  

 المشروعات.     

 العصف الذهني .

 استراتيجية التعلم التعاوني .

 تيجية المناقشة وحلقات البحث .استرا

 استراتيجية البيان العملي .

 استراتيجية التعلم الذاتي . 

 أعمال سنة  طريقة تقويم الطالب -

تطبيقي   

 نظري

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -23



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 9 - 

 

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

   غير متوافرة     المستلزمات والخامات -

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -24

)     ( %     نتيجة تقويم الطالب لمقرر -25  

 إقامة معرض فني ألعمال الطالب . .3 مقترحات تحسين المقرر -26

مالحظات المراجعين الخارجيين  -27

 )إن وجدت(

 ال يوجد

 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -28

 في العام السابق 

 طالب بقاعة العرض بالكلية . تم إقامة معرض فني لل .3

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -29

 هي واألسباب(
 توفير خامات و ادوات فنية للباحثين للمساهمة  المقترحات :

 في استكمال اعمالهم الفنية بشكل جيد .

 عدم توافر اإلمكانيات المادية . اسباب عدم التنفيذ : 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -30

ت التطويرمجاال  المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير 

  التدريب العملي

 

إقامة ورش لتدريب الطالب 

علي التقنيات الحديثة لتنفيذ و 

 إخراج األعمال 

خالل العام   

 الدراسي  

 عضو هيئة التدريس 

 

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

 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 10 - 

 

 

 

دراسات في األشغال الفنية و الشعبيةتقرير مقرر   

2020/     9201للعام األكاديمي     

 

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 دراسات في األشغال الفنية و الشعبية اسم المقرر ورمزه الكودى -22

 تربية فنية التخصص  -23

دبلوم خاصالثانية  الفرقة / المستوى -24  

( عملي 3( نظري + )  1)  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 -+ )  ( عضو هيئة تدريس 1)  عدد القائمين بالتدريس -28  

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -31

 11 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 11 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 (%       100(   بنسبة )11عدد  )  ناجح : 

 (% 0(    بنسبة )0راسب:  عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 عليهاللتقديرات الحاصلين  

 % ( %        3.33بنسبة  )  ممتاز :    

   %         %  ( 3.33)  بنسبة  جيد جدا : 

      %       %(  2.33)  بنسبة       جيد : 

 (  %        %  1.33    بنسبة   )مقبول :   

 تدريس المقرر: -32

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 يالعمل

1-2-3 التعريف بمقرر االشغال الفنية ويشتمل على الخامات المكملة وطرق  

 9 3 التشغيل الخاصة بكل منها 

4-5-6 التعريف بتقنيات التشكيل على خامة الجلود الطبيعية والخامات المكملة  

 9 3 لها .

7-8  عمل تصميمات فنية للمشغولة الفنية . 
2 6 
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9-10 وامل االبتكار تمهيدا الختيار التصميم وضع تصورات مبدئية تحقق ع 

 6 2 المناسب .

11-12  الخامة وكيفية االشتغال بها والتدريب عليها . 
2 6 

13-14  6 2 تنفيذ مجموعة تقنيات فنية تساعد على العمل في تنفيذ المشغولة الفنية . 

15-16  6 2 دراسة مركزة للتصميم المقترح لتنفيذ المشغولة الفنية . 

 3 1 فة االدوات والخامات والتقنيات الالزمة لتنفيذ العمل الفني .معر 17

18-19 كيفية الربط بين التقنيات الفنية والحدات الزخرفية المستخدمة في   

 صيانة المشغوالت الفنية .

2 6 

20-21  6 2 تنفيذ المشغولة الفنية من خالل التوليف بين الخامات الفنية . 

22- 23  6 2 راز اهم سمات العمل الفني من قيم فنيه بداخله .تقويم المشروع واب 

24-25 26  9 3 اشكال تنفيذ المشغولة الفنية . 

27-28  6 2 تقييم العمل الفني  

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -

 المحتوى األساسي المقرر

100%   

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

  >85  

لموضوعات  مدى تغطية االمتحان -

 المقرر

  >85  

 المحاضرة المطورة أساليب التعليم والتعلم -

 استراتيجية حل المشكالت.

استراتيجية التعلم القائم على  

 المشروعات.     

 العصف الذهني .

 استراتيجية التعلم التعاوني .

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث .

 استراتيجية البيان العملي .

 الذاتي .  استراتيجية التعلم

 أعمال سنة  طريقة تقويم الطالب -

تطبيقي   

 نظري

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -33
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متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

غير متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -34

)     ( %     نتيجة تقويم الطالب لمقرر -35  

 إقامة معرض فني ألعمال الطالب . .4 مقترحات تحسين المقرر -36

مالحظات المراجعين الخارجيين  -37

 )إن وجدت(

 ال يوجد

 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -38

 في العام السابق 

 تم إقامة معرض فني للطالب بقاعة العرض بالكلية .  .4

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -39

 هي واألسباب(
 توفير خامات و ادوات فنية للباحثين للمساهمة  لمقترحاتا :

 في استكمال اعمالهم الفنية بشكل جيد .

 وانقطاع عدم توافر اإلمكانيات المادية :  اسباب عدم التنفيذ

 ..الدراسة بسبب انتشار جائحة كورونا

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -40

طويرتوقيت الت توصيف التطوير مجاالت التطوير  المسئول عن التنفيذ 

  التدريب العملي

 

إقامة ورش لتدريب الطالب 

علي التقنيات الحديثة لتنفيذ و 

 إخراج األعمال 

العام   من بداية

حتي  الدراسي 

م15/3/2020  

 عضو هيئة التدريس 

 

/   /      اسم منسق المادة:  ا.د/ أشرف أحمد العيسوي       التوقيع :                       التاريخ:   
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دراسات في التصميمتقرير مقرر   

2017/     6201للعام األكاديمي     

 

معلومات اساسية  -أ   

 دراسات في التصميم  اسم المقرر ورمزه الكودى -1

 تربية فنية التخصص  -2

 أولي دبلوم خاص  الفرقة / المستوى -3

( عملي 3( نظري + )  1)  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 -( عضو هيئة تدريس + )  1)  عدد القائمين بالتدريس -7  

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -1

 24 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 18 لطالب الذين أدوا االمتحانعدد ا  -

 نتيجة االمتحان -

 

 (%       100(   بنسبة )18عدد  )  ناجح : 

 (%       0(     بنسبة  )0راسب:  عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 (  %       %5.56بنسبة  )(   1ممتاز : )

          (  %%   50.00بنسبة  )( 9جيد جدا : )

      (  %       %4.44(   بنسبة  )8) جيد : 

 (  %       %  0بنسبة   )( 0مقبول :  )

 تدريس المقرر: -2

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

 3 1 تعريف الطالب نبذة  عن المفردة  وأنواعها و دالالتها . 1

ون و الحضارات التي أتسمت بظهور مفردات تشكيلية اإللمام بالفن 3,  2

 متنوعة .
2 6 

 6 2 استخالص المفردات التشكيلية من فنون الحضارات القديمة   5,  4

 6 2 دراسة أنواع التراكيب في الطبيعة و التنظيم البصري لألشكال .  7,  6

ت القياس دراسة األسس البنائية للشبكيات المختلفة و المتضمنة لوحدا 9,  8

 والتي يمكن االستعانة بها لوضع الحلول التصميمية  .

 

2 6 

 6 2تدريب الطالب علي عمل تصميمات باستخدام التكرار المتماثل  11,  10
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 للمفردات التشكيلية مع التغيير في أوضاعها الحركية . 

 6 2 استكمال عمل التصميمات . 13,  12

أستخدمها الفنان في بناء المفردة  دراسة للمداخل المختلفة التي 15,  14

 التشكيلية داخل العمل الفني . 

2 6 

 6 2 دراسة النظم التبادلية بين الشكل و األرضية  17,  16

 6 2 دراسة لقوانين التماثل و الترابط بين الشكل الفكرة و البناء    19,  18

ادلية بين إنتاج اعمال تصميمية متنوعة من خالل تطبيق النظم التب 21,  20

 الشكل و األرضية  

2 6 

22  ,23 

 

 6 2 دراسة تطبيقية للدالالت التعبيرية واإلمكانات التشكيلية للمفردة  

عمل تصميمات مبتكرة تحقق القيم الفنية و التشكيلية من خالل دمج  25,  24

 المفردات التشكيلية في الممارسات الحديثة .

2 6 

26 ,27   

28 

 ات .استكمال عمل التصميم
3 9 

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -

 المحتوى األساسي المقرر

100%   

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

  >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

  >85  

 المحاضرة المطورة أساليب التعليم والتعلم -

 استراتيجية حل المشكالت.

ى  استراتيجية التعلم القائم عل

 المشروعات.     

 العصف الذهني .

 استراتيجية التعلم التعاوني .

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث .

 استراتيجية البيان العملي .

 استراتيجية التعلم الذاتي . 

 أعمال سنة  طريقة تقويم الطالب -

تطبيقي   

 نظري

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -3

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  
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غير متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -4

)     ( %     نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5  

توفير مكتبة ) منفذ( لبيع االلوان و االدوات الفنية  .1 مقترحات تحسين المقرر -6

و منع  العمل داخل الكلية وتحت إشرافها لتسهيل

 االستغالل .

مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 )إن وجدت(

 ال يوجد

 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8

 في العام السابق 

عمل اجتماع للجودة يضم كل األعضاء  القائمين  .1

بتدريس التصميم في القسم لتحديد وتقسيم المحتوي 

 .المراد تدريسه مع مراعات التدرج العلمي والفني 

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -9

 هي واألسباب(
 توفير خامات و ادوات فنية للباحثين  المقترحات :

 للمساهمة في استكمال اعمالهم الفنية بشكل جيد .

 عدم توافر اإلمكانيات المادية . اسباب عدم التنفيذ : 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -10

وقيت التطويرت توصيف التطوير مجاالت التطوير  المسئول عن التنفيذ 

 التدريب العملي

 

التقنية –الخامة   

 

 

إقامة ورش لتدريب الطالب  -

علي التقنيات الحديثة لتنفيذ و 

 إخراج األعمال  

التنوع في استخدام خامات و  -

 تقنيات مختلفة  

خالل العام   

 الدراسي  

 عضو هيئة التدريس 

 

لي ابو قمر          التوقيع :                       التاريخ:   /   /    اسم منسق المادة:  ا.م.د/ أمل متو  
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دراسات في التصميمتقرير مقرر   

2018/     7201للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 دراسات في التصميم  اسم المقرر ورمزه الكودى -8

 تربية فنية التخصص  -9

 أولي دبلوم خاص  المستوىالفرقة /   -10

( عملي 3( نظري + )  1)  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 -ضو هيئة تدريس + ) ( ع 1)  عدد القائمين بالتدريس -14  

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -11

 9 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 6 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 (%       83.33(   بنسبة )5عدد  )  ناجح : 

 (%        16.67(     بنسبة  )1راسب:  عدد  )

طبقا النسبة المئوية % للناجحين  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 %(  %        0( بنسبة  )0ممتاز :   )

   (  %       %   33.33بنسبة  ) (2جيد جدا : )

      (  %       %50.00(   بنسبة  )3) جيد : 

 (  %       % 0بنسبة   )( 0مقبول :  )

 تدريس المقرر: -12

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 ظريالن

عدد  

ساعات 

 العملي

 3 1 تعريف الطالب نبذة  عن المفردة  وأنواعها و دالالتها . 1

اإللمام بالفنون و الحضارات التي أتسمت بظهور مفردات تشكيلية  3,  2

 متنوعة .
2 6 

 6 2 استخالص المفردات التشكيلية من فنون الحضارات القديمة   5,  4

 6 2 الطبيعة و التنظيم البصري لألشكال .دراسة أنواع التراكيب في   7,  6

دراسة األسس البنائية للشبكيات المختلفة و المتضمنة لوحدات القياس  9,  8

 والتي يمكن االستعانة بها لوضع الحلول التصميمية  .
2 6 

تدريب الطالب علي عمل تصميمات باستخدام التكرار المتماثل  11,  10

 ر في أوضاعها الحركية . للمفردات التشكيلية مع التغيي

2 6 
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 6 2 استكمال عمل التصميمات . 13,  12

دراسة للمداخل المختلفة التي أستخدمها الفنان في بناء المفردة  15,  14

 التشكيلية داخل العمل الفني . 

2 6 

 6 2 دراسة النظم التبادلية بين الشكل و األرضية  17,  16

 6 2 الترابط بين الشكل الفكرة و البناء  دراسة لقوانين التماثل و   19,  18

إنتاج اعمال تصميمية متنوعة من خالل تطبيق النظم التبادلية بين  21,  20

 الشكل و األرضية  

2 6 

22  ,23 

 

 6 2 دراسة تطبيقية للدالالت التعبيرية واإلمكانات التشكيلية للمفردة  

التشكيلية من خالل دمج  عمل تصميمات مبتكرة تحقق القيم الفنية و 25,  24

 المفردات التشكيلية في الممارسات الحديثة .

2 6 

26 ,27   

28 

 استكمال عمل التصميمات .
3 9 

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من المحتوى  -

 األساسي المقرر

100%   

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

  >85  

85<   رمدى تغطية االمتحان لموضوعات المقر -  

 المحاضرة المطورة أساليب التعليم والتعلم -

 استراتيجية حل المشكالت.

استراتيجية التعلم القائم على  

 المشروعات.     

 العصف الذهني .

 استراتيجية التعلم التعاوني .

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث .

 استراتيجية البيان العملي .

 استراتيجية التعلم الذاتي . 

 أعمال سنة  ويم الطالبة تقطريق -

تطبيقي   

 نظري

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -13

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

غير متوافرة       المستلزمات والخامات -  
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 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -14

)     ( %     يم الطالب لمقررنتيجة تقو -15  

إقامة ورش لتدريب الطالب علي التقنيات الحديثة لتنفيذ و  .2 حات تحسين المقررترمق -16

 إخراج األعمال . 

 إقامة معرض فني للطالب بقاعة العرض بالكلية . .3

توفير خامات و ادوات فنية للباحثين للمساهمة في   .4

 استكمال اعمالهم الفنية بشكل جيد .

لمراجعين الخارجيين )إن مالحظات ا -17

 وجدت(

 وجدال ي

 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في   -18

 العام السابق

توفير مكتبة ) منفذ( لبيع االلوان و االدوات الفنية داخل   .2

 و منع االستغالل . الكلية وتحت إشرافها لتسهيل العمل

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما هي  -19

 واألسباب(
 اهمة في خامات و ادوات فنية للباحثين للمس : توفير المقترحات

 كل جيد .استكمال اعمالهم الفنية بش

 عدم توافر اإلمكانيات المادية . اسباب عدم التنفيذ : 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -20

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

 التدريب العملي

 

التقنية –الخامة   

 

 

إقامة ورش لتدريب الطالب علي  -

ج التقنيات الحديثة لتنفيذ و إخرا

 األعمال 

التنوع في استخدام خامات و تقنيات  -

 مختلفة  

خالل العام   

 الدراسي  

 عضو هيئة التدريس 

 

/     اسم منسق المادة:  ا.م.د/ أمل متولي ابو قمر          التوقيع :                       التاريخ:   /   
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ي التصميمات ف دراستقرير مقرر   

2019/     8201للعام األكاديمي     

 

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 دراسات في التصميم  اسم المقرر ورمزه الكودى -15

 تربية فنية التخصص  -16

 أولي دبلوم خاص  الفرقة / المستوى -17

( عملي 3ري + ) ( نظ 1)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -18  

 وضع النظام طبقا لالئحة الجامعة  حانات النظام المتبع الختيار لجنة االمت -19

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

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

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -21

 10 ين بالمقرردد الطالب الملتحقع -

 7 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 (%       100(   بنسبة )7عدد  )  ناجح : 

 (%       0(     بنسبة  )0راسب:  عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 %(  %        0بنسبة  ) (  0ممتاز :  )

   (  %       %   42.86سبة  )( بن3) جيد جدا : 

      (  %       %28.57(     بنسبة  )2)جيد : 

 (  %       %  28.57بنسبة   )(  2مقبول :  )

 تدريس المقرر: -22

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

 3 1 عها و دالالتها .تعريف الطالب نبذة  عن المفردة  وأنوا 1

اإللمام بالفنون و الحضارات التي أتسمت بظهور مفردات تشكيلية  3,  2

 متنوعة .
2 6 

 6 2 استخالص المفردات التشكيلية من فنون الحضارات القديمة   5,  4

 6 2 دراسة أنواع التراكيب في الطبيعة و التنظيم البصري لألشكال .  7,  6

لمختلفة و المتضمنة لوحدات القياس بنائية للشبكيات ادراسة األسس ال 9,  8

 والتي يمكن االستعانة بها لوضع الحلول التصميمية  .

 

2 6 



 

 

 

 

 

 كلية / التربية النوعية                                                    جامعة / المنوفية                                     

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

- 8 - 

 

 
 

تدريب الطالب علي عمل تصميمات باستخدام التكرار المتماثل  11,  10

 للمفردات التشكيلية مع التغيير في أوضاعها الحركية . 

2 6 

 6 2 استكمال عمل التصميمات . 13,  12

سة للمداخل المختلفة التي أستخدمها الفنان في بناء المفردة درا 15,  14

 التشكيلية داخل العمل الفني . 

2 6 

 6 2 دراسة النظم التبادلية بين الشكل و األرضية  17,  16

 6 2 دراسة لقوانين التماثل و الترابط بين الشكل الفكرة و البناء    19,  18

من خالل تطبيق النظم التبادلية بين ل تصميمية متنوعة إنتاج اعما 21,  20

 الشكل و األرضية  

2 6 

22  ,23 

 

 6 2 دراسة تطبيقية للدالالت التعبيرية واإلمكانات التشكيلية للمفردة  

عمل تصميمات مبتكرة تحقق القيم الفنية و التشكيلية من خالل دمج  25,  24

 يثة .المفردات التشكيلية في الممارسات الحد

2 6 

26 ,27   

28 

 استكمال عمل التصميمات .
3 9 

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -

 المحتوى األساسي المقرر

100%   

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

  >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

  >85  

 المحاضرة المطورة أساليب التعليم والتعلم -

 حل المشكالت. استراتيجية

راتيجية التعلم القائم على  است

 المشروعات.     

 العصف الذهني .

 استراتيجية التعلم التعاوني .

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث .

 استراتيجية البيان العملي .

 استراتيجية التعلم الذاتي . 

 أعمال سنة  طريقة تقويم الطالب -

تطبيقي   

 نظري

 تدريس :اإلمكانات المتاحة ال -23

متوافرة        العلمية  المراجع  -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  
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غير متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -24

)     ( %     نتيجة تقويم الطالب لمقرر -25  

مة في  توفير خامات و ادوات فنية للباحثين للمساه .5 مقترحات تحسين المقرر -26

 الهم الفنية بشكل جيد .استكمال اعم

مالحظات المراجعين الخارجيين  -27

 )إن وجدت(

 ال يوجد

 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -28

 في العام السابق 

إقامة ورش لتدريب الطالب علي التقنيات الحديثة لتنفيذ و  .3

 إخراج األعمال 

 إقامة معرض فني للطالب بقاعة العرض بالكلية . .4

رحات )ما يتم تنفيذه من مقتما لم  -29

 هي واألسباب(
 توفير خامات و ادوات فنية للباحثين للمساهمة  المقترحات :

 في استكمال اعمالهم الفنية بشكل جيد .

 عدم توافر اإلمكانيات المادية . اسباب عدم التنفيذ : 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -30

ويرتوقيت التط توصيف التطوير مجاالت التطوير تنفيذالمسئول عن ال   

 التدريب العملي

 

التقنية –الخامة   

 

 

إقامة ورش لتدريب الطالب  -

علي التقنيات الحديثة لتنفيذ و 

 إخراج األعمال  

التنوع في استخدام خامات و  -

 تقنيات مختلفة  

خالل العام   

 الدراسي  

 عضو هيئة التدريس 

 

ع :                       التاريخ:   /   /    ر          التوقياسم منسق المادة:  ا.م.د/ أمل متولي ابو قم  
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دراسات في التصميمتقرير مقرر   

2020/     9201للعام األكاديمي     

 

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 دراسات في التصميم  اسم المقرر ورمزه الكودى -22

 تربية فنية التخصص  -23

 أولي دبلوم خاص  الفرقة / المستوى -24

( عملي 3ري + ) ( نظ 1)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -25  

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

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

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

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -31

 10 دد الطالب الملتحقين بالمقررع -

 10 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 (%       90(   بنسبة )9عدد  )  ناجح : 

 (%       10(     بنسبة  )1راسب:  عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 اللتقديرات الحاصلين عليه

 (  %       %20بنسبة  ) (  2ممتاز :  )

   (  %       %  40( بنسبة  )4) جيد جدا : 

      (  %       %0(     بنسبة  )0)جيد : 

 (  %       %30بنسبة   )(  3مقبول :  )

 تدريس المقرر: -32

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

 3 1 عها و دالالتها .لطالب نبذة  عن المفردة  وأنواتعريف ا 1

اإللمام بالفنون و الحضارات التي أتسمت بظهور مفردات تشكيلية  3,  2

 متنوعة .
2 6 

 6 2 استخالص المفردات التشكيلية من فنون الحضارات القديمة   5,  4

 6 2 ل .دراسة أنواع التراكيب في الطبيعة و التنظيم البصري لألشكا  7,  6

بنائية للشبكيات المختلفة و المتضمنة لوحدات القياس دراسة األسس ال 9,  8

 والتي يمكن االستعانة بها لوضع الحلول التصميمية  .
2 6 
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تدريب الطالب علي عمل تصميمات باستخدام التكرار المتماثل  11,  10

 للمفردات التشكيلية مع التغيير في أوضاعها الحركية . 

2 6 

 6 2 استكمال عمل التصميمات . 13,  12

دراسة للمداخل المختلفة التي أستخدمها الفنان في بناء المفردة  15,  14

 التشكيلية داخل العمل الفني . 

2 6 

 6 2 دراسة النظم التبادلية بين الشكل و األرضية  17,  16

 6 2 ناء  دراسة لقوانين التماثل و الترابط بين الشكل الفكرة و الب  19,  18

ل تصميمية متنوعة من خالل تطبيق النظم التبادلية بين إنتاج اعما 21,  20

 الشكل و األرضية  

2 6 

22  ,23 

 

 6 2 دراسة تطبيقية للدالالت التعبيرية واإلمكانات التشكيلية للمفردة  

عمل تصميمات مبتكرة تحقق القيم الفنية و التشكيلية من خالل دمج  25,  24

 يثة .ت التشكيلية في الممارسات الحدالمفردا

2 6 

26 ,27   

28 

 استكمال عمل التصميمات .
3 9 

 

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 يالالدراس  العامية من بدا مأساليب التعليم والتعل -

 المحاضرة المطورة

 استراتيجية حل المشكالت.

  ىة التعلم القائم علاستراتيجي

 مشروعات.     ال

 الذهني.العصف 

 التعاوني.استراتيجية التعلم 

 البحث.استراتيجية المناقشة وحلقات 

 العملي.استراتيجية البيان 

 الذاتي. استراتيجية التعلم 

 ي الثانيية الفصل الدراسالي نها م15/3/2020  من

 االجتماعيشبكات التواصل و  اإللكترونيةاستخدام المنصات 

(WhatsApp   google class room - ) 

 

 أعمال سنة  طريقة تقويم الطالب -

تطبيقي   

 نظري
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 تدريس :اإلمكانات المتاحة ال -33

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

غير متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -34

)     ( %     نتيجة تقويم الطالب لمقرر -35  

مة في  توفير خامات و ادوات فنية للباحثين للمساه .6 مقترحات تحسين المقرر -36

 استكمال اعمالهم الفنية بشكل جيد .

لخارجيين مالحظات المراجعين ا -37

 )إن وجدت(

 ال يوجد

 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -38

 في العام السابق 

إقامة ورش لتدريب الطالب علي التقنيات الحديثة لتنفيذ و  .5

 إخراج األعمال 

 إقامة معرض فني للطالب بقاعة العرض بالكلية . .6

يتم تنفيذه من مقترحات )ما ما لم  -39

 هي واألسباب(
 ات و ادوات فنية للباحثين للمساهمة : توفير خام المقترحات

 في استكمال اعمالهم الفنية بشكل جيد .

 ع وانقطا: عدم توافر اإلمكانيات المادية  اسباب عدم التنفيذ

 ..انتشار جائحة كوروناالدراسة بسبب 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -40

ويرتوقيت التط توصيف التطوير مجاالت التطوير فيذالمسئول عن التن   

 التدريب العملي

 

التقنية –الخامة   

 

 

إقامة ورش لتدريب الطالب  -

علي التقنيات الحديثة لتنفيذ و 

 إخراج األعمال  

التنوع في استخدام خامات و  -

 تقنيات مختلفة  

العام   من بداية 

حتي  الدراسي 

م15/3/2020  

 عضو هيئة التدريس 

 

التوقيع :                       التاريخ:   /   /              راسم منسق المادة:  ا.م.د/ أمل متولي ابو قم  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقریر مقررالمادة االختیاریة (الرسم والتصویر) 

للعام األكادیمي   2016  /   2017 

قسم : التربیة الفنیة 

أ - معلومات اساسیة 

ب – معلومات متخصصة 

المادة االختیاریة (الرسم والتصویر)اسم المقرر ورمزه الكودى1.

تربیة فنیةالتخصص2.

ثانیة دبلوم خاصالفرقة / المستوى3.

( 1 ) نظري + ( 3 ) عمليعدد الوحدات / الساعات المعتمدة4.

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

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

( 1 ) عضو ھیئة تدریس + ( - ) معیدعدد القائمین بالتدریس7.

اإلحصائیات:1.

3عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

3عدد الطالب الذین أدوا االمتحان-

ناجح :   عدد  ( 3 )  بنسبة (%100)          نتیجة االمتحان -
راسب:  عدد  ( 0 )   بنسبة  (0%)         

النسبة المئویة % للناجحین طبقا -
للتقدیرات الحاصلین علیھا

ممتاز :    بنسبة  (100%)          
جید جدا : بنسبة  (0%)            

جید :      بنسبة  (0 %)               
مقبول :   بنسبة   (0 %)        

تدریس المقرر:2.

الموضوعات التي تم تدریسھا

الموضوع
عدد 

ساعات 
النظري

عدد 
ساعات 
العملي
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13دراسة نظریة للمدرسة الكالسیكیة  في الفن المعاصر.1

دراسة تطبیقیة – بالقلم الرصاص لعمل فنى مستوحى من المدرسة 2 ، 3
الكالسیكیة  في الفن المعاصر.

2 6

دراسة تطبیقیة باأللوان لعمل فنى مستوحى من للمدرسة الكالسیكیة  في 4 ، 5
الفن المعاصر.

26

26انھاء واخراج العمل .6 ، 7

26دراسة نظریة للمدرسة التكعیبیة في الفن المعاصر..8 ، 9

13امتحان شفوي لقیاس مھارات التحلیل والعرض والمناقشة .10

دراسة تطبیقیة  بالقلم الرصاص لعمل فنى مستوحى من المدرسة 11 
التكعیبیة في الفن .

13

دراسة تطبیقیة باأللوان لعمل فنى مستوحى من المدرسة التكعیبیة في 12 ، 13
الفن المعاصر .

26

26انھاء واخراج العمل .14 ، 15

دراسة تطبیقیة – بالقلم الرصاص لعمل فنى مستوحى من المدرسة 16
المستقبلیة في الفن المعاصر .

13

دراسة تطبیقیة باأللوان لعمل فنى مستوحى من المدرسة المستقبلیة في 17
الفن المعاصر .

13

26انھاء واخراج العمل .18 ، 19

13دراسة نظریة لفن الخداع البصري في الفن المعاصر .20

دراسة تطبیقیة – بالقلم الرصاص لعمل فنى مستوحى من فن الخداع 21
البصري .

13

26دراسة تطبیقیة باأللوان لعمل فنى مستوحى  من فن الخداع البصري .22 ، 23

26انھاء واخراج العمل .24 ، 25

13 دراسة تطبیقیة – بالقلم الرصاص لعمل فنى مستوحى من البوب آرت .26

13دراسة تطبیقیة باأللوان لعمل فنى مستوحى من البوب آرت 27

13 انھاء واخراج العمل .28
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النسبة المئویة لما تم تدریسھ من المحتوى -

األساسي المقرر
100% 

مدى التزام القائمین بالتدریس بمحتوى -
المقرر

85 < 

 > 85مدى تغطیة االمتحان لموضوعات المقرر-

المحاضرة المطورة أسالیب التعلیم والتعلم-
استراتیجیة حل المشكالت. 

استراتیجیة التعلم القائم على المشروعات.      
العصف الذھني . 

استراتیجیة التعلم التعاوني . 
استراتیجیة المناقشة وحلقات البحث . 

استراتیجیة البیان العملي . 
استراتیجیة التعلم الذاتي . 

أعمال سنة طریقة تقویم الطالب-
 تطبیقي 
نظري

اإلمكانات المتاحة التدریس :3.

   متوافرة    المراجع العلمیة -

   متوافرة   الوسائل المعینة-

   غیر متوافرة   المستلزمات والخامات-

ال یوجد قیود إداریةقیود إداریة وتنظیمیة:4.

    (     ) %نتیجة تقویم الطالب لمقرر5.

توفیر مكتبة ( منفذ) لبیع االدوات و الخامات الفنیة 1.مقترحات تحسین المقرر6.
داخل الكلیة وتحت إشرافھا و لمنع استغالل الباحثین و 

تسھیل عملھم.

مالحظات المراجعین الخارجیین (إن 7.
وجدت)

ال یوجد 
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اسم منسق المادة: د : أماني ابراھیم فرغل                   التوقیع :                       التاریخ:   /   /    

ما تم تنفیذه من مقترحات التطویر 8.
في العام السابق

عمل اجتماع للجودة یضم كل األعضاء  القائمین 1.
بتدریس الرسم و التصویر في القسم لتحدید وتقسیم 

المحتوي المراد تدریسھ مع مراعات التدرج العلمي 
والفني. 

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

المقترحات : توفیر خامات و ادوات فنیة للباحثین للمساھمة ∽
في استكمال اعمالھم الفنیة بشكل جید . 

اسباب عدم التنفیذ : عدم توافر اإلمكانیات المادیة .∽

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:10.

المسئول عن التنفیذتوقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر

إقامة ورش فنیة لتدریب   التدریب العملي
الطالب علي التقنیات الحدیثة 

لتنفیذ و إخراج األعمال .

عضو ھیئة التدریس  خالل العام الدراسي 
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تقریر مقررالمادة االختیاریة (الرسم والتصویر) 

للعام األكادیمي   2017  /   2018 
یة 

قسم : التربیة الفنیة 

أ - معلومات اساسیة 

ب – معلومات متخصصة 

المادة االختیاریة (الرسم والتصویر)اسم المقرر ورمزه الكودى8.

تربیة فنیةالتخصص9.

ثانیة دبلوم خاصالفرقة / المستوى10.

( 1 ) نظري + ( 3 ) عمليعدد الوحدات / الساعات المعتمدة11.

وضع النظام طبقا لالئحة الجامعة النظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات 12.

(  √ )  متوافر        (   ) غیر متوفر    نظام المراجعة الخارجیة لالمتحان13.

( 1 ) عضو ھیئة تدریس + ( - ) معیدعدد القائمین بالتدریس14.

اإلحصائیات:11.

2عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

2عدد الطالب الذین أدوا االمتحان-

ناجح :   عدد  ( 2 )  بنسبة (%100)          نتیجة االمتحان -
راسب:  عدد  ( 0 )   بنسبة  (0%)         

النسبة المئویة % للناجحین طبقا -
للتقدیرات الحاصلین علیھا

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

جید :      بنسبة  (0 %)               
مقبول :   بنسبة   (100 %)        

تدریس المقرر:12.

الموضوعات التي تم تدریسھا

الموضوع
عدد 

ساعات 
النظري

عدد 
ساعات 
العملي
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13دراسة نظریة للمدرسة الكالسیكیة  في الفن المعاصر.1

دراسة تطبیقیة – بالقلم الرصاص لعمل فنى مستوحى من المدرسة 2 ، 3
الكالسیكیة  في الفن المعاصر.

2 6

دراسة تطبیقیة باأللوان لعمل فنى مستوحى من للمدرسة الكالسیكیة  4 ، 5
في الفن المعاصر.

26

26انھاء واخراج العمل .6 ، 7

26دراسة نظریة للمدرسة التكعیبیة في الفن المعاصر..8 ، 9

13امتحان شفوي لقیاس مھارات التحلیل والعرض والمناقشة .10

دراسة تطبیقیة  بالقلم الرصاص لعمل فنى مستوحى من المدرسة 11 
التكعیبیة في الفن .

13

دراسة تطبیقیة باأللوان لعمل فنى مستوحى من المدرسة التكعیبیة 12 ، 13
في الفن المعاصر .

26

26انھاء واخراج العمل .14 ، 15

دراسة تطبیقیة – بالقلم الرصاص لعمل فنى مستوحى من المدرسة 16
المستقبلیة في الفن المعاصر .

13

دراسة تطبیقیة باأللوان لعمل فنى مستوحى من المدرسة المستقبلیة 17
في الفن المعاصر .

13

26انھاء واخراج العمل .18 ، 19

13دراسة نظریة لفن الخداع البصري في الفن المعاصر .20

دراسة تطبیقیة – بالقلم الرصاص لعمل فنى مستوحى من فن الخداع 21
البصري .

13

دراسة تطبیقیة باأللوان لعمل فنى مستوحى  من فن الخداع البصري 22 ، 23
.

26

26انھاء واخراج العمل .24 ، 25

 دراسة تطبیقیة – بالقلم الرصاص لعمل فنى مستوحى من البوب26
 آرت .

13

13دراسة تطبیقیة باأللوان لعمل فنى مستوحى من البوب آرت 27

13 انھاء واخراج العمل .28
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!  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النسبة المئویة لما تم تدریسھ من المحتوى -

األساسي المقرر
100% 

مدى التزام القائمین بالتدریس بمحتوى -
المقرر

85 < 

 > 85مدى تغطیة االمتحان لموضوعات المقرر-

المحاضرة المطورة أسالیب التعلیم والتعلم-
استراتیجیة حل المشكالت. 

استراتیجیة التعلم القائم على المشروعات.      
العصف الذھني . 

استراتیجیة التعلم التعاوني . 
استراتیجیة المناقشة وحلقات البحث . 

استراتیجیة البیان العملي . 
استراتیجیة التعلم الذاتي . 

أعمال سنة طریقة تقویم الطالب-
 تطبیقي 
نظري

اإلمكانات المتاحة التدریس :13.

   متوافرة    المراجع العلمیة -

   متوافرة   الوسائل المعینة-

   غیر متوافرة   المستلزمات والخامات-

ال یوجد قیود إداریةقیود إداریة وتنظیمیة:14.

    (     ) %نتیجة تقویم الطالب لمقرر15.

توفیر حوامل و استاندات إلمكانیة تذلیل العقبات امام 2.مقترحات تحسین المقرر16.
الباحثین اثناء تطبیق تجربتھم الفنیة . 

توفیر خامات و ادوات متنوعة تساعد الطالب علي 3.
تطبیق واستكمال اعمالھم الفنیة .

مالحظات المراجعین الخارجیین (إن 17.
وجدت)

ال یوجد 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسم منسق المادة: د : أماني ابراھیم فرغل                   التوقیع :                       التاریخ:   /   /    

ما تم تنفیذه من مقترحات التطویر في 18.
العام السابق

تـوفـیر مـكتبة (مـنفذ) لـبیع االدوات و الـخامـات الـفنیة 2.
داخـل الـكلیة وتـحت إشـرافـھا و لـمنع اسـتغالل الـباحـثین 

و تسھیل عملھم.

ما لم یتم تنفیذه من مقترحات (ما ھي 19.
واألسباب)

المقترحات : توفیر خامات و ادوات فنیة للباحثین ∽
للمساھمة في استكمال اعمالھم الفنیة بشكل جید . 

اسباب عدم التنفیذ : عدم توافر اإلمكانیات المادیة .∽

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:20.

المسئول عن التنفیذتوقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر

إقامة ورش فنیة لتدریب   التدریب العملي
الطالب علي التقنیات 

الحدیثة لتنفیذ و إخراج 
األعمال .

 خالل العام 
الدراسي 

عضو ھیئة التدریس 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقریر مقررالمادة االختیاریة (الرسم والتصویر) 

للعام األكادیمي   2018  /   2019 

قسم : التربیة الفنیة 

أ - معلومات اساسیة 

ب – معلومات متخصصة 

المادة االختیاریة (الرسم والتصویر)اسم المقرر ورمزه الكودى15.

تربیة فنیةالتخصص16.

ثانیة دبلوم خاصالفرقة / المستوى17.

( 1 ) نظري + ( 3 ) عمليعدد الوحدات / الساعات المعتمدة18.

وضع النظام طبقا لالئحة الجامعة النظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات 19.

(  √ )  متوافر        (   ) غیر متوفر    نظام المراجعة الخارجیة لالمتحان20.

( 1 ) عضو ھیئة تدریس + ( - ) معیدعدد القائمین بالتدریس21.

اإلحصائیات:21.

3عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

3عدد الطالب الذین أدوا االمتحان-

ناجح :   عدد  ( 2 )  بنسبة (%66.67)          نتیجة االمتحان -
راسب:  عدد  ( 1 )   بنسبة  (33.33%)         

النسبة المئویة % للناجحین طبقا -
للتقدیرات الحاصلین علیھا

ممتاز :    بنسبة  (0%)          
جید جدا : (1) بنسبة  (33.33%)            
جید : (1)   بنسبة  (33.33%)               

مقبول :   بنسبة   (0 %)        

تدریس المقرر:22.

الموضوعات التي تم تدریسھا

الموضوع
عدد 

ساعات 
النظري

عدد 
ساعات 
العملي
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!  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13دراسة نظریة للمدرسة الكالسیكیة  في الفن المعاصر.1

دراسة تطبیقیة – بالقلم الرصاص لعمل فنى مستوحى من المدرسة 2 ، 3
الكالسیكیة  في الفن المعاصر.

2 6

دراسة تطبیقیة باأللوان لعمل فنى مستوحى من للمدرسة الكالسیكیة  في 4 ، 5
الفن المعاصر.

26

26انھاء واخراج العمل .6 ، 7

26دراسة نظریة للمدرسة التكعیبیة في الفن المعاصر..8 ، 9

13امتحان شفوي لقیاس مھارات التحلیل والعرض والمناقشة .10

دراسة تطبیقیة  بالقلم الرصاص لعمل فنى مستوحى من المدرسة 11 
التكعیبیة في الفن .

13

دراسة تطبیقیة باأللوان لعمل فنى مستوحى من المدرسة التكعیبیة في 12 ، 13
الفن المعاصر .

26

26انھاء واخراج العمل .14 ، 15

دراسة تطبیقیة – بالقلم الرصاص لعمل فنى مستوحى من المدرسة 16
المستقبلیة في الفن المعاصر .

13

دراسة تطبیقیة باأللوان لعمل فنى مستوحى من المدرسة المستقبلیة في 17
الفن المعاصر .

13

26انھاء واخراج العمل .18 ، 19

13دراسة نظریة لفن الخداع البصري في الفن المعاصر .20

دراسة تطبیقیة – بالقلم الرصاص لعمل فنى مستوحى من فن الخداع 21
البصري .

13

26دراسة تطبیقیة باأللوان لعمل فنى مستوحى  من فن الخداع البصري .22 ، 23

26انھاء واخراج العمل .24 ، 25

13 دراسة تطبیقیة – بالقلم الرصاص لعمل فنى مستوحى من البوب آرت .26

13دراسة تطبیقیة باأللوان لعمل فنى مستوحى من البوب آرت 27

13 انھاء واخراج العمل .28
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النسبة المئویة لما تم تدریسھ من المحتوى -

األساسي المقرر
100% 

مدى التزام القائمین بالتدریس بمحتوى -
المقرر

85 < 

 > 85مدى تغطیة االمتحان لموضوعات المقرر-

المحاضرة المطورة أسالیب التعلیم والتعلم-
استراتیجیة حل المشكالت. 

استراتیجیة التعلم القائم على المشروعات.      
العصف الذھني . 

استراتیجیة التعلم التعاوني . 
استراتیجیة المناقشة وحلقات البحث . 

استراتیجیة البیان العملي . 
استراتیجیة التعلم الذاتي . 

أعمال سنة طریقة تقویم الطالب-
 تطبیقي 
نظري

اإلمكانات المتاحة التدریس :23.

   متوافرة    المراجع العلمیة -

   متوافرة   الوسائل المعینة-

   غیر متوافرة   المستلزمات والخامات-

ال یوجد قیود إداریةقیود إداریة وتنظیمیة:24.

    (     ) %نتیجة تقویم الطالب لمقرر25.

توفیر حوامل و استاندات إلمكانیة تذلیل العقبات امام 4.مقترحات تحسین المقرر26.
الباحثین اثناء تطبیق تجربتھم الفنیة . 

توفیر خامات و ادوات متنوعة تساعد الطالب علي 5.
تطبیق واستكمال اعمالھم الفنیة .

مالحظات المراجعین الخارجیین (إن 27.
وجدت)

ال یوجد 
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!  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسم منسق المادة: د : أماني ابراھیم فرغل                   التوقیع :                       التاریخ:   /   /    

ما تم تنفیذه من مقترحات التطویر 28.
في العام السابق

تـوفـیر مـكتبة ( مـنفذ) لـبیع االدوات و الـخامـات الـفنیة 3.
داخـل الـكلیة وتـحت إشـرافـھا و لـمنع اسـتغالل الـباحـثین و 

تسھیل عملھم.

ما لم یتم تنفیذه من مقترحات (ما ھي 29.
واألسباب)

المقترحات : توفیر خامات و ادوات فنیة للباحثین للمساھمة ∽
في استكمال اعمالھم الفنیة بشكل جید . 

اسباب عدم التنفیذ : عدم توافر اإلمكانیات المادیة .∽

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:30.

المسئول عن التنفیذتوقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر

إقامة ورش فنیة لتدریب   التدریب العملي
الطالب علي التقنیات الحدیثة 

لتنفیذ و إخراج األعمال .

عضو ھیئة التدریس  خالل العام الدراسي 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقریر مقررالمادة االختیاریة (الرسم والتصویر) 
للعام األكادیمي   2019  /   2020 

قسم : التربیة الفنیة 

أ - معلومات اساسیة 

ب – معلومات متخصصة 

المادة االختیاریة (الرسم والتصویر)اسم المقرر ورمزه الكودى15.

تربیة فنیةالتخصص16.

ثانیة دبلوم خاصالفرقة / المستوى17.

( 1 ) نظري + ( 3 ) عمليعدد الوحدات / الساعات المعتمدة18.

وضع النظام طبقا لالئحة الجامعة النظام المتبع الختیار لجنة االمتحانات 19.

(  √ )  متوافر        (   ) غیر متوفر    نظام المراجعة الخارجیة لالمتحان20.

( 1 ) عضو ھیئة تدریس + ( - ) معیدعدد القائمین بالتدریس21.

اإلحصائیات:21.

3عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-

3عدد الطالب الذین أدوا االمتحان-

ناجح :   عدد  ( 3 )  بنسبة (%100)          نتیجة االمتحان -
راسب:  عدد  ( 0 )   بنسبة  (0%)         

النسبة المئویة % للناجحین طبقا -
للتقدیرات الحاصلین علیھا

ممتاز :    بنسبة  (0%)          
جید جدا : (2) بنسبة  (66.66%)            

جید : (0)   بنسبة  (%)               
مقبول :  ( 1)  بنسبة   (0 % 33.33 )        

تدریس المقرر:22.

الموضوعات التي تم تدریسھا
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الموضوع
عدد 

ساعات 
النظري

عدد 
ساعات 
العملي

13دراسة نظریة للمدرسة الكالسیكیة  في الفن المعاصر.1

دراسة تطبیقیة – بالقلم الرصاص لعمل فنى مستوحى من المدرسة 2 ، 3
الكالسیكیة  في الفن المعاصر.

2 6

دراسة تطبیقیة باأللوان لعمل فنى مستوحى من للمدرسة الكالسیكیة  في 4 ، 5
الفن المعاصر.

26

26انھاء واخراج العمل .6 ، 7

26دراسة نظریة للمدرسة التكعیبیة في الفن المعاصر..8 ، 9

13امتحان شفوي لقیاس مھارات التحلیل والعرض والمناقشة .10

دراسة تطبیقیة  بالقلم الرصاص لعمل فنى مستوحى من المدرسة 11 
التكعیبیة في الفن .

13

دراسة تطبیقیة باأللوان لعمل فنى مستوحى من المدرسة التكعیبیة في 12 ، 13
الفن المعاصر .

26

26انھاء واخراج العمل .14 ، 15

دراسة تطبیقیة – بالقلم الرصاص لعمل فنى مستوحى من المدرسة 16
المستقبلیة في الفن المعاصر .

13

دراسة تطبیقیة باأللوان لعمل فنى مستوحى من المدرسة المستقبلیة في 17
الفن المعاصر .

13

بسبب تعلیق الدراسة اصبح التواصل عبر المنصات االلكترونیةملحوظة 

26انھاء واخراج العمل .18 ، 19

13دراسة نظریة لفن الخداع البصري في الفن المعاصر .20

دراسة تطبیقیة – بالقلم الرصاص لعمل فنى مستوحى من فن الخداع 21
البصري .

13

26دراسة تطبیقیة باأللوان لعمل فنى مستوحى  من فن الخداع البصري .22 ، 23

26انھاء واخراج العمل .24 ، 25

13 دراسة تطبیقیة – بالقلم الرصاص لعمل فنى مستوحى من البوب آرت .26

13دراسة تطبیقیة باأللوان لعمل فنى مستوحى من البوب آرت 27
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13 انھاء واخراج العمل .28

النسبة المئویة لما تم تدریسھ من المحتوى -
األساسي المقرر

100% 

مدى التزام القائمین بالتدریس بمحتوى -
المقرر

85 < 

 > 85مدى تغطیة االمتحان لموضوعات المقرر-

المحاضرة المطورة أسالیب التعلیم والتعلم-
استراتیجیة حل المشكالت. 

استراتیجیة التعلم القائم على المشروعات.      
العصف الذھني . 

استراتیجیة التعلم التعاوني . 
استراتیجیة المناقشة وحلقات البحث . 

استراتیجیة البیان العملي . 
استراتیجیة التعلم الذاتي . 

أعمال سنة طریقة تقویم الطالب-
 تطبیقي 
نظري

اإلمكانات المتاحة التدریس :23.

   متوافرة    المراجع العلمیة -

   متوافرة   الوسائل المعینة-

   غیر متوافرة   المستلزمات والخامات-

ال یوجد قیود إداریةقیود إداریة وتنظیمیة:24.

    (     ) %نتیجة تقویم الطالب لمقرر25.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسم منسق المادة: د : أماني ابراھیم فرغل                   التوقیع :                       التاریخ:   /   /    

توفیر حوامل و استاندات إلمكانیة تذلیل العقبات امام 4.مقترحات تحسین المقرر26.
الباحثین اثناء تطبیق تجربتھم الفنیة . 

توفیر خامات و ادوات متنوعة تساعد الطالب علي 5.
تطبیق واستكمال اعمالھم الفنیة .

مالحظات المراجعین الخارجیین (إن 27.
وجدت)

ال یوجد 

ما تم تنفیذه من مقترحات التطویر 28.
في العام السابق

تـوفـیر مـكتبة ( مـنفذ) لـبیع االدوات و الـخامـات الـفنیة 3.
داخـل الـكلیة وتـحت إشـرافـھا و لـمنع اسـتغالل الـباحـثین و 

تسھیل عملھم.

ما لم یتم تنفیذه من مقترحات (ما ھي 29.
واألسباب)

المقترحات : توفیر خامات و ادوات فنیة للباحثین للمساھمة ∽
في استكمال اعمالھم الفنیة بشكل جید . 

اسباب عدم التنفیذ : عدم توافر اإلمكانیات المادیة .∽

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:30.

المسئول عن التنفیذتوقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر

إقامة ورش فنیة لتدریب   التدریب العملي
الطالب علي التقنیات الحدیثة 

لتنفیذ و إخراج األعمال .

عضو ھیئة التدریس  خالل العام الدراسي 
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- 1 - 

 

 تقرير مقرر دراسي

2017/     1620للعام األكاديمي     

 

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 2إختيارى نحت وخزف  اسم المقرر ورمزه الكودى

 تربية فنية التخصص 

 ثانية دبلومة الفرقة / المستوى

 ( عملي 3(نظري + )  1) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة

   ختيار لجنة االمتحاناتالنظام المتبع ال

            متوافر     نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

  عضو من هيئة التدريس عدد القائمين بالتدريس

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -1

 واحد عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 غ عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 يوجد         صفر%       عدد  الناجح : 

    %100           1راسب:  عدد  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ممتاز  

 جيد جدا  

 جيد 

 مقبول 

 تدريس المقرر: -2

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد ساعات  

 العملي

1 

 

المصطلحات النحتية المتعلقة بالنحت مفهوم البالطات النحتية و 

 الجداري  

 (1األسبوع )

2 2 

2 

 

 –التطور التاريخي للبالطات النحتية  عبر العصور ) المصري القديم 

 (2اليوناني الروماني ( .األسبوع )

2 2 

 

3 

 

الفن   –التطور التاريخي للجداريات عبر العصور )الفن القبطي 

 (3اإلسالمي ( .األسبوع )

2 2 

4 

 

 الخامات النحتية الطبيعية و خواصها ) الصلصال (
 4 

 التدريب العملي علي استخدام قوائم األدوات واألوامر. 5

 
 4 



 
 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 4  الخامات النحتية الطبيعية و خواصها ) الخشب( . 6

 4  البولي إستر(.-الخامات  النحتية الصناعية )الجبس 7

8،9

،10 

 مصري القديمتنفيذ بالطة نحتية مستوحاة من الفن ال
 4 

111

213 

سم باستخدام عناصر زخرفية 30سم × 20تنفيذ بالطة نحتية مساحة 

 مستوحاة من الفن اليوناني تنفيذ بالطة
 4 

14 

15 

16 

سم باستخدام عناصر زخرفية 30سم × 20تنفيذ بالطة نحتية مساحة 

 4  مستوحاة من الفن الروماني

17 

18 

19 

سم باستخدام عناصر زخرفية 30× سم  20تنفيذ بالطة نحتية مساحة 

 4  مستوحاة من الفن القبطي

20 

21 

22 

سم باستخدام عناصر زخرفية 30سم × 20تنفيذ بالطة نحتية مساحة 

 4  مستوحاة من الفن اإلسالمي

 4  امتحان شفوي  23

24 

25 

بي  خ سم علي شاسية 60سم × 40تنفيذ جدارية نحتية مساحة 

 بالصلصال  . 
 4 

 4  ب جبس علي العمل المنفذ .صب قال 26

 4  تجهيز النسخة البولي إستر وتشطيبها 27

  4  تقييم العمل الفني وابداء الرأي  28
% 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 -  

 تدريب عملي

 أنشطة صفية 

نظري   طريقة تقويم الطالب -  

 شفوي

 اعمال فصلية 

 عملي  

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -3

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

متوافرة       المستلزمات والخامات -  



 
 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 3 - 

  قيود إدارية وتنظيمية: -4

%           نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5  

 إقامة معرض فني ألعمال الطالب .1 مقترحات تحسين المقرر -6

 

مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8

 في العام السابق 

 

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -9

 هي واألسباب(

 

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

زيارة متحف الفن  الزيارات الميدانية

 الحديث بالقاهرة

الفصل الدراسي  

 االول والثانى

 أستاذ المادة 

 التوقيع :             أستاذ المادة : ا.م.د / ياسر السيد الدعوشى                     

 

 التوقيع:  رئيس مجلس القسم العلمى : ا.د/ ميالد إبراهيم متي 
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 تقرير مقرر دراسي

2019/     8120للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 2إختيارى نحت وخزف  اسم المقرر ورمزه الكودى

 تربية فنية التخصص 

 ثانية دبلومة المستوى  الفرقة /

 ( عملي 3(نظري + )  1) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة

   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

            متوافر     نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

  عضو من هيئة التدريس عدد القائمين بالتدريس

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -11

 1 الب الملتحقين بالمقررعدد الط -

 1 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

        %100                 1ناجح : 

    %0             0راسب:  عدد  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 %0              0ممتاز      

   %100                1جيد جدا   

 % 0        0جيد       

 %0                   0مقبول     

 تدريس المقرر: -12

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد ساعات  

 العملي

1 

 

مفهوم البالطات النحتية و المصطلحات النحتية المتعلقة بالنحت 

 الجداري  

 (1األسبوع )

2 2 

2 

 

 –بالطات النحتية  عبر العصور ) المصري القديم التطور التاريخي لل

 (2اليوناني الروماني ( .األسبوع )

2 2 

 

3 

 

الفن   –التطور التاريخي للجداريات عبر العصور )الفن القبطي 

 (3اإلسالمي ( .األسبوع )

2 2 

4 

 

 الخامات النحتية الطبيعية و خواصها ) الصلصال (
 4 

 وائم األدوات واألوامر.التدريب العملي علي استخدام ق 5

 
 4 

 4  الخامات النحتية الطبيعية و خواصها ) الخشب( . 6

 4  البولي إستر(.-الخامات  النحتية الصناعية )الجبس 7



 
 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 5 - 

8،9

،10 

 تنفيذ بالطة نحتية مستوحاة من الفن المصري القديم
 4 

111

213 

سم باستخدام عناصر زخرفية 30سم × 20تنفيذ بالطة نحتية مساحة 

 مستوحاة من الفن اليوناني تنفيذ بالطة
 4 

14 

15 

16 

سم باستخدام عناصر زخرفية 30سم × 20تنفيذ بالطة نحتية مساحة 

 4  مستوحاة من الفن الروماني

17 

18 

19 

سم باستخدام عناصر زخرفية 30سم × 20تنفيذ بالطة نحتية مساحة 

 4  مستوحاة من الفن القبطي

20 

21 

22 

سم باستخدام عناصر زخرفية 30سم × 20ة مساحة تنفيذ بالطة نحتي

 4  مستوحاة من الفن اإلسالمي

 4  امتحان شفوي  23

24 

25 

سم علي شاسية خشبي  60سم × 40تنفيذ جدارية نحتية مساحة 

 بالصلصال  . 
 4 

 4  صب قالب جبس علي العمل المنفذ . 26

 4  تجهيز النسخة البولي إستر وتشطيبها 27

  4  ي وابداء الرأي عمل الفتقييم ال 28
% 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 -  

 تدريب عملي

 أنشطة صفية 

نظري   ة تقويم الطالبطريق -  

 شفوي

 اعمال فصلية 

 عملي  

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -13

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

متوافرة       المستلزمات والخامات -  

  قيود إدارية وتنظيمية: -14



 
 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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%           نتيجة تقويم الطالب لمقرر -15  

 إقامة معرض فني ألعمال الطالب .2 رمقترحات تحسين المقر -16

 

مالحظات المراجعين الخارجيين  -17

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -18

 في العام السابق 

 زيارة متحف الفن الحديث بالقاهرة

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -19

 هي واألسباب(

 

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -20

رمجاالت التطوي  المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير 

زيارة متحف الفن  الزيارات الميدانية

 اإلسالمى بالقاهرة

الفصل الدراسي  

 االول والثانى

 أستاذ المادة 

 أستاذ المادة : ا.م.د / ياسر السيد الدعوشى                                  التوقيع :

 

 التوقيع:                       ا.د/ ميالد إبراهيم متي  رئيس مجلس القسم العلمى :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 (16نموذج رقم )

 تقرير مقرر دراسي

2019/     8120للعام األكاديمي     

 جامعة / المنوفية

 كلية / التربية النوعية 

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 2ى نحت وخزف إختيار اسم المقرر ورمزه الكودى

 تربية فنية التخصص 

 ثانية دبلومة الفرقة / المستوى

 ( عملي 3(نظري + )  1) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة

   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

            متوافر     نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

  عضو من هيئة التدريس عدد القائمين بالتدريس

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -21

 1 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 1 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

        %100                 1ناجح : 

    %0             0راسب:  عدد  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 %0              0ممتاز      

   %100                1جيد جدا   

 % 0        0جيد       

 %0                   0مقبول     

 تدريس المقرر: -22

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد ساعات  

 العملي

1 

 

مفهوم البالطات النحتية و المصطلحات النحتية المتعلقة بالنحت 

 ي  الجدار

 (1األسبوع )

2 2 

2 

 

 –التطور التاريخي للبالطات النحتية  عبر العصور ) المصري القديم 

 (2اليوناني الروماني ( .األسبوع )

2 2 

 

3 

 

الفن   –التطور التاريخي للجداريات عبر العصور )الفن القبطي 

 (3اإلسالمي ( .األسبوع )

2 2 

4 

 

 لصال (الخامات النحتية الطبيعية و خواصها ) الص
 4 
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 التدريب العملي علي استخدام قوائم األدوات واألوامر. 5

 
 4 

 4  الخامات النحتية الطبيعية و خواصها ) الخشب( . 6

 4  البولي إستر(.-الخامات  النحتية الصناعية )الجبس 7

8،9

،10 

 تنفيذ بالطة نحتية مستوحاة من الفن المصري القديم
 4 

111

213 

سم باستخدام عناصر زخرفية 30سم × 20مساحة  تنفيذ بالطة نحتية

 مستوحاة من الفن اليوناني تنفيذ بالطة
 4 

14 

15 

16 

سم باستخدام عناصر زخرفية 30سم × 20تنفيذ بالطة نحتية مساحة 

 4  مستوحاة من الفن الروماني

17 

18 

19 

سم باستخدام عناصر زخرفية 30سم × 20تنفيذ بالطة نحتية مساحة 

 4  الفن القبطيمستوحاة من 

20 

21 

22 

سم باستخدام عناصر زخرفية 30سم × 20تنفيذ بالطة نحتية مساحة 

 4  مستوحاة من الفن اإلسالمي

 4  امتحان شفوي  23

24 

25 

سم علي شاسية خشبي  60سم × 40تنفيذ جدارية نحتية مساحة 

 بالصلصال  . 
 4 

 4  صب قالب جبس علي العمل المنفذ . 26

 4  نسخة البولي إستر وتشطيبهاتجهيز ال 27

  4  تقييم العمل الفني وابداء الرأي  28
% لما تم تدريسه من المحتوى  -

 األساسي المقرر

100 %  

مدى التزام القائمين بالتدريس  -

 بمحتوى المقرر

       >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

       >85  

رية         محاضرات نظ    أساليب التعليم والتعلم -  

 تدريب عملي

 أنشطة صفية 

نظري   طريقة تقويم الطالب -  

 شفوي

 اعمال فصلية 

 عملي  

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -23

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  



 
 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 9 - 

متوافرة       المستلزمات والخامات -  

  قيود إدارية وتنظيمية: -24

%           ب لمقررنتيجة تقويم الطال -25  

 إقامة معرض فني ألعمال الطالب .3 مقترحات تحسين المقرر -26

 

مالحظات المراجعين الخارجيين  -27

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -28

 في العام السابق 

 زيارة متحف الفن الحديث بالقاهرة

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -29

 هي واألسباب(

 

 

 تطوير للمقرر للعام القادم: خطة ال -30

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

زيارة متحف الفن  الزيارات الميدانية

 اإلسالمى بالقاهرة

الفصل الدراسي  

 االول والثانى

 أستاذ المادة 

 التوقيع :      أستاذ المادة : ا.م.د / ياسر السيد الدعوشى                            

 

 التوقيع:  رئيس مجلس القسم العلمى : ا.د/ ميالد إبراهيم متي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 (16نموذج رقم )

 تقرير مقرر دراسي

2020/     2019للعام األكاديمي     

 جامعة / المنوفية

 كلية / التربية النوعية 

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 2إختيارى نحت وخزف  كودىاسم المقرر ورمزه ال

 تربية فنية التخصص 

 ثانية دبلومة الفرقة / المستوى

 ( عملي 3(نظري + )  1) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة

   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات

            متوافر     نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

  ئة التدريسعضو من هي عدد القائمين بالتدريس

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -31

 1 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 1 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

        %100                 1ناجح : 

    %0             0راسب:  عدد  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 %0              0ز      ممتا

   %100                1جيد جدا   

 % 0        0جيد       

 %0                   0مقبول     

 تدريس المقرر: -32

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد ساعات  

 العملي

1 

 

لنحت مفهوم البالطات النحتية و المصطلحات النحتية المتعلقة با

 الجداري  

 (1األسبوع )

2 2 

2 

 

 –التطور التاريخي للبالطات النحتية  عبر العصور ) المصري القديم 

 (2اليوناني الروماني ( .األسبوع )

2 2 

 

3 

 

الفن   –التطور التاريخي للجداريات عبر العصور )الفن القبطي 

 (3اإلسالمي ( .األسبوع )

2 2 

4 

 

 واصها ) الصلصال (الخامات النحتية الطبيعية و خ
 4 



 
 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 التدريب العملي علي استخدام قوائم األدوات واألوامر. 5

 
 4 

 4  الخامات النحتية الطبيعية و خواصها ) الخشب( . 6

 4  البولي إستر(.-الخامات  النحتية الصناعية )الجبس 7

8،9

،10 

 تنفيذ بالطة نحتية مستوحاة من الفن المصري القديم
 4 

111

213 

سم باستخدام عناصر زخرفية 30سم × 20بالطة نحتية مساحة تنفيذ 

 مستوحاة من الفن اليوناني تنفيذ بالطة
 4 

14 

15 

16 

سم باستخدام عناصر زخرفية 30سم × 20تنفيذ بالطة نحتية مساحة 

 4  مستوحاة من الفن الروماني

17 

18 

19 

سم باستخدام عناصر زخرفية 30سم × 20تنفيذ بالطة نحتية مساحة 

 4  مستوحاة من الفن القبطي

20 

21 

22 

سم باستخدام عناصر زخرفية 30سم × 20تنفيذ بالطة نحتية مساحة 

 4  مستوحاة من الفن اإلسالمي

 4  امتحان شفوي  23

24 

25 

سم علي شاسية خشبي  60سم × 40تنفيذ جدارية نحتية مساحة 

 بالصلصال  . 
 4 

 4  صب قالب جبس علي العمل المنفذ . 26

 4  تجهيز النسخة البولي إستر وتشطيبها 27

  4  تقييم العمل الفني وابداء الرأي  28
% 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 -  

 تدريب عملي

 أنشطة صفية 

نظري   طريقة تقويم الطالب -  

 شفوي

 اعمال فصلية 

 عملي  

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -33

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  
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%           تقويم الطالب لمقرر نتيجة -35  

 إقامة معرض فني ألعمال الطالب .4 مقترحات تحسين المقرر -36

 

مالحظات المراجعين الخارجيين  -37

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -38

 في العام السابق 

 زيارة متحف الفن الحديث بالقاهرة

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -39

 (هي واألسباب

 

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -40

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

زيارة متحف الفن  الزيارات الميدانية

 اإلسالمى بالقاهرة

الفصل الدراسي  

 االول والثانى

 أستاذ المادة 
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ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 1 - 

 

 
 

 تقرير مقرر دراسي

  2017/   2016للعام األكاديمي   

 

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

النسيج والطباعة   اسم المقرر ورمزه الكودى -1  

 تربية فنية التخصص  -2

 ثانية دبلوم خاص الفرقة / المستوى -3

عملي(  3( نظري + )  1)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -4  

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

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

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

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -1

                        6                                                     الملتحقين بالمقررعدد الطالب  -

            

           6      عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان -

 نتيجة اإلمتحان -

 

 (  %        100(        بنسبة  )6عدد  )  ناجح : 

 (  %       -(        بنسبة  )-راسب:  عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 (  %       33بنسبة  )(  2ممتاز :     )

   (  %       50بنسبة  )( 3جيد جدا :   )

      (  %       17(  بنسبة  )1)      جيد : 

 (  %       -بنسبة  )(  -مقبول :    )

 تدريس المقرر: -2

 

 أن يجيد تنفيذ اسلوب المونوتيب . -

 أن يجيد تنفيذ اسلوب السكب . -

 أن يبتكر مطبوعات تجمع بين اسلوب المونوتيب والسكب .  -

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع
عدد ساعات  

 النظري

عدد ساعات  

 العملي

التعريف باألساليب التي سوف يتم تدرسها في المنهج وهي  1

المونوتيب والسكب من حيث أنواعها وكيفية تنفذها واألدوات 

المستخدمة وأهم الفنانيين الذين مارسوها في أعمالهم ، وتحليل هذه 

 األعمال وتوضيح مميزات وعيوب كل أسلوب .

2 6 

 9 3 ممارسة تجريبية السلوب المونوتيبعمل  2

 9 3 عمل ممارسة تجريبية السلوب السكب 3

 9 3 تجارب السلوب المونوتيب وأختيار األنجح . 4

 9 3 تجارب السلوب السكب وأختيار األنجح 5



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 2 - 

 

 
 

لشرح قواعد التصميم وعناصره وشروط التصميم الجيد وكيفية  6

 عمل فني واحد . التوليف بين أسلوبين طباعيين في 
2 6 

 12 4 عمل تصميمات مصغرة تجمع بين أسلوبى المونوتيب والسكب . 7

تحليل هذه األعمال الطباعية المنفذه وأختيار األجزاء الناجحة في   8

كل تجربة لتنفذها في المشروع النهائي وتوضيح مواطن القوة 

 والضعف بها مع أختيار مجموعة لونية ناجحة.

2 6 

 9 3 تعديل التصميمات والتغلب على مواطن الضعف مرة أخرى .  9

 6 2 تقييم المشروعات الطباعية المنفذه 10

 3 1 عمل معرض لهذه األعمال الطباعية . 11

              

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 -

 )√( تدريب عملي

 )   ( دراسة حالة  

 )   ( أنشطة فصلية  

 )   ( تعليم تعاوني

 ) √( مناقشة وحوار

 ) √( بحث فردي وجماعي 

 )√( 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

( % 95)       نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5  

 إقامة معرض فني ألعمال الطالب .1 مقترحات تحسين المقرر -6



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 3 - 

 

 
 

مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8

 في العام السابق 

 . تم إقامة معرض فني للطالب بقاعة العرض بالكلية 1

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -9

 واألسباب(هي 

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

 التدريب العملي

 

إقامة ورش لتدريب 

الطالب علي التقنيات 

الحديثة لتنفيذ و إخراج 

 األعمال 

الفصل الدراسي  

 االول

: د/ هبة محمد  المادة :أستاذ 

 تجريدة

 

إسم منسق المادة : د/ هبة محمد تجريدة                                                                                                

 رئيس القسم : أ. د/عبير عبد هللا شعبان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 4 - 

 

 
 

 تقرير مقرر دراسي

  2018/   2017للعام األكاديمي   

الفنية قسم : التربية   

 

معلومات اساسية  -أ   

النسيج والطباعة   اسم المقرر ورمزه الكودى -8  

 تربية فنية التخصص  -9

 ثانية دبلوم خاص الفرقة / المستوى -10

( عملي 3( نظري + )  1)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -11  

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

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

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

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -11

                       3                                                      عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

            

            3     عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان -

 نتيجة اإلمتحان -

 

 (  %        100(        بنسبة  )3عدد  )  ناجح : 

 (  %       -(        بنسبة  )-راسب:  عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 (  %       100بنسبة  )(  3ممتاز :     )

   (  %       -بنسبة  )( -جيد جدا :   )

      (  %       -(  بنسبة  )-)      جيد : 

 (  %       -بنسبة  )(  -مقبول :    )

 تدريس المقرر: -12

 

 أن يجيد تنفيذ اسلوب المونوتيب . -

 أن يجيد تنفيذ اسلوب السكب . -

 أن يبتكر مطبوعات تجمع بين اسلوب المونوتيب والسكب .  -

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع
عدد ساعات  

 النظري

عدد ساعات  

 العملي

تدرسها في المنهج وهي التعريف باألساليب التي سوف يتم  1

المونوتيب والسكب من حيث أنواعها وكيفية تنفذها واألدوات 

المستخدمة وأهم الفنانيين الذين مارسوها في أعمالهم ، وتحليل هذه 

 األعمال وتوضيح مميزات وعيوب كل أسلوب .

2 6 

 9 3 عمل ممارسة تجريبية السلوب المونوتيب 2

 9 3 السلوب السكبعمل ممارسة تجريبية  3

 9 3 تجارب السلوب المونوتيب وأختيار األنجح . 4

 9 3 تجارب السلوب السكب وأختيار األنجح 5

 6 2لشرح قواعد التصميم وعناصره وشروط التصميم الجيد وكيفية  6



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 5 - 

 

 
 

 التوليف بين أسلوبين طباعيين في عمل فني واحد . 

 12 4 المونوتيب والسكب .عمل تصميمات مصغرة تجمع بين أسلوبى  7

تحليل هذه األعمال الطباعية المنفذه وأختيار األجزاء الناجحة في   8

كل تجربة لتنفذها في المشروع النهائي وتوضيح مواطن القوة 

 والضعف بها مع أختيار مجموعة لونية ناجحة.

2 6 

 9 3 تعديل التصميمات والتغلب على مواطن الضعف مرة أخرى .  9

 6 2 تقييم المشروعات الطباعية المنفذه 10

 3 1 عمل معرض لهذه األعمال الطباعية . 11

              

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 -

 )√( تدريب عملي

 )   ( دراسة حالة  

 )   ( أنشطة فصلية  

 )   ( تعليم تعاوني

 ) √( مناقشة وحوار

 ) √( بحث فردي وجماعي 

 )√( نظري طريقة تقويم الطالب -

 )   ( شفوي

 )   ( أعمال فصلية  

 ) √( عملي

 المتاحة التدريس :اإلمكانات  -13

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -14

( % 95)       نتيجة تقويم الطالب لمقرر -15  

 إقامة معرض فني ألعمال الطالب .2 مقترحات تحسين المقرر -16



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 6 - 

 

 
 

مالحظات المراجعين الخارجيين  -17

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -18

 في العام السابق 

 . تم إقامة معرض فني للطالب بقاعة العرض بالكلية 1

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -19

 هي واألسباب(

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -20

التطويرتوصيف  مجاالت التطوير  المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير 

 التدريب العملي

 

إقامة ورش لتدريب 

الطالب علي التقنيات 

الحديثة لتنفيذ و إخراج 

 األعمال 

الفصل الدراسي  

 االول

: د/ هبة محمد  المادة :أستاذ 

 تجريدة

 

إسم منسق المادة : د/ هبة محمد تجريدة                                                                                                

 رئيس القسم : أ. د/ عبير عبد هللا شعبان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 7 - 

 

 
 

 تقرير مقرر دراسي

  2019/   2018للعام األكاديمي   

الفنية قسم : التربية   

 

معلومات اساسية  -أ   

النسيج والطباعة   اسم المقرر ورمزه الكودى -15  

 تربية فنية التخصص  -16

 ثانية دبلوم خاص الفرقة / المستوى -17

( عملي 3( نظري + )  1)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -18  

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

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

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

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -21

                       5                                                      عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

            

            4     عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان -

 نتيجة اإلمتحان -

 

 (  %       80(        بنسبة  )4عدد  )  ناجح : 

 (  %       20(        بنسبة  )1راسب:  عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 (  %       50بنسبة  )(  2ممتاز :     )

   (  %       25بنسبة  )( 1جيد جدا :   )

      (  %       25(  بنسبة  )1)      جيد : 

 (  %       -بنسبة  )(  -مقبول :    )

 تدريس المقرر: -22

 

 أن يجيد تنفيذ اسلوب المونوتيب . -

 أن يجيد تنفيذ اسلوب السكب . -

 أن يبتكر مطبوعات تجمع بين اسلوب المونوتيب والسكب .  -

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع
عدد ساعات  

 النظري

عدد ساعات  

 العملي

باألساليب التي سوف يتم تدرسها في المنهج وهي التعريف  1

المونوتيب والسكب من حيث أنواعها وكيفية تنفذها واألدوات 

المستخدمة وأهم الفنانيين الذين مارسوها في أعمالهم ، وتحليل هذه 

 األعمال وتوضيح مميزات وعيوب كل أسلوب .

2 6 

 9 3 عمل ممارسة تجريبية السلوب المونوتيب 2

 9 3 عمل ممارسة تجريبية السلوب السكب 3

 9 3 تجارب السلوب المونوتيب وأختيار األنجح . 4

 9 3 تجارب السلوب السكب وأختيار األنجح 5

 6 2لشرح قواعد التصميم وعناصره وشروط التصميم الجيد وكيفية  6



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 8 - 

 

 
 

 التوليف بين أسلوبين طباعيين في عمل فني واحد . 

 12 4 تجمع بين أسلوبى المونوتيب والسكب .عمل تصميمات مصغرة  7

تحليل هذه األعمال الطباعية المنفذه وأختيار األجزاء الناجحة في   8

كل تجربة لتنفذها في المشروع النهائي وتوضيح مواطن القوة 

 والضعف بها مع أختيار مجموعة لونية ناجحة.

2 6 

 9 3 أخرى . تعديل التصميمات والتغلب على مواطن الضعف مرة  9

 6 2 تقييم المشروعات الطباعية المنفذه 10

 3 1 عمل معرض لهذه األعمال الطباعية . 11

              

النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -

 المحتوى األساسي المقرر

100 %  

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

       >85  

لموضوعات مدى تغطية االمتحان  -

 المقرر

       >85  

 )√( محاضرات نظرية  أساليب التعليم والتعلم -

 )√( تدريب عملي

 )   ( دراسة حالة  

 )   ( أنشطة فصلية  

 )   ( تعليم تعاوني

 ) √( مناقشة وحوار

 ) √( 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

( % 95)       نتيجة تقويم الطالب لمقرر -25  

 إقامة معرض فني ألعمال الطالب .3 تحسين المقررمقترحات  -26



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 9 - 

 

 
 

مالحظات المراجعين الخارجيين  -27

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -28

 في العام السابق 

 . تم إقامة معرض فني للطالب بقاعة العرض بالكلية 1

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -29

 هي واألسباب(

 

 للمقرر للعام القادم: خطة التطوير  -30

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

 التدريب العملي

 

إقامة ورش لتدريب 

الطالب علي التقنيات 

الحديثة لتنفيذ و إخراج 

 األعمال 

الفصل الدراسي  

 االول

: د/ هبة محمد  المادة :أستاذ 

 تجريدة

 

إسم منسق المادة : د/ هبة محمد تجريدة                                                                                                

 رئيس القسم : أ. د/ ميالد ابراهيم متي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 10 - 

 

 
 

 

 تقرير مقرر دراسي

  2020 /1920للعام األكاديمي   

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

النسيج والطباعة   اسم المقرر ورمزه الكودى -22  

 تربية فنية التخصص  -23

 ثانية دبلوم خاص الفرقة / المستوى -24

( عملي 3( نظري + )  1)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -25  

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

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

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

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -31

 3                                                      عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 3    عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان -

 نتيجة اإلمتحان -

 

 (  %        100(        بنسبة  )3عدد  )  ناجح : 

 (  %       0(        بنسبة  )0راسب:  عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 الحاصلين عليهاللتقديرات 

 (  %       50بنسبة  )(  2ممتاز :     )

   (  %       25بنسبة  )( 1جيد جدا :   )

      (  %       -(  بنسبة  )-)      جيد : 

 (  %       -بنسبة  )(  -مقبول :    )

 تدريس المقرر: -32

 

 أن يجيد تنفيذ اسلوب المونوتيب . -

 أن يجيد تنفيذ اسلوب السكب . -

 أن يبتكر مطبوعات تجمع بين اسلوب المونوتيب والسكب .  -

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع
عدد ساعات  

 النظري

عدد ساعات  

 العملي

التعريف باألساليب التي سوف يتم تدرسها في المنهج وهي  1

المونوتيب والسكب من حيث أنواعها وكيفية تنفذها واألدوات 

الفنانيين الذين مارسوها في أعمالهم ، وتحليل هذه المستخدمة وأهم 

 األعمال وتوضيح مميزات وعيوب كل أسلوب .

2 6 

 9 3 عمل ممارسة تجريبية السلوب المونوتيب 2

 9 3 عمل ممارسة تجريبية السلوب السكب 3

 9 3 تجارب السلوب المونوتيب وأختيار األنجح . 4

 9 3 األنجحتجارب السلوب السكب وأختيار  5



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 11 - 

 

 
 

لشرح قواعد التصميم وعناصره وشروط التصميم الجيد وكيفية  6

 التوليف بين أسلوبين طباعيين في عمل فني واحد . 
2 6 

 12 4 عمل تصميمات مصغرة تجمع بين أسلوبى المونوتيب والسكب . 7

تحليل هذه األعمال الطباعية المنفذه وأختيار األجزاء الناجحة في   8

تجربة لتنفذها في المشروع النهائي وتوضيح مواطن القوة كل 

 والضعف بها مع أختيار مجموعة لونية ناجحة.

2 6 

 9 3 تعديل التصميمات والتغلب على مواطن الضعف مرة أخرى .  9

 6 2 تقييم المشروعات الطباعية المنفذه 10

 3 1 عمل معرض لهذه األعمال الطباعية . 11

              

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 -

 )√( تدريب عملي

 )   ( دراسة حالة  

 )   ( أنشطة فصلية  

 )   ( تعليم تعاوني

 ) √( مناقشة وحوار

 ) √( بحث فردي وجماعي 

 )√( 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

( % 95)       نتيجة تقويم الطالب لمقرر -35  

 إقامة معرض فني ألعمال الطالب .4 مقترحات تحسين المقرر -36



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 12 - 

 

 
 

مالحظات المراجعين الخارجيين  -37

 )إن وجدت(

 ال يوجد

مقترحات التطوير ما تم تنفيذه من  -38

 في العام السابق 

 . تم إقامة معرض فني للطالب بقاعة العرض بالكلية 1

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -39

 هي واألسباب(

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -40

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

 التدريب العملي

 

لتدريب إقامة ورش 

الطالب علي التقنيات 

الحديثة لتنفيذ و إخراج 

 األعمال 

الفصل الدراسي  

 االول

: د/ هبة محمد  المادة :أستاذ 

 تجريدة

 

إسم منسق المادة : د/ هبة محمد تجريدة                                                                                                

 رئيس القسم : أ. د/ ميالد ابراهيم متي 

 

 

 

 



 
 

 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 1 - 

 

 

 

 

التصميم   )مادة اختيارية (تقرير مقرر   

2017/     6201للعام األكاديمي     

 

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 التصميم   )مادة اختيارية ( اسم المقرر ورمزه الكودى -1

 تربية فنية التخصص  -2

 ثانية دبلوم خاص الفرقة / المستوى -3

( عملي 3نظري + ) (  1)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -4  

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

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

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

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -1

 1 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 1 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 (         %100(  بنسبة ) 1 عدد  )  ناجح : 

 (         %0(   بنسبة  ) 0راسب:  عدد  ) 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 (         %0بنسبة  )ممتاز :    

   (         %100بنسبة  )جيد جدا : 

      (         % 0بنسبة  )     جيد : 

 (        % 0بنسبة   )مقبول :   

 تدريس المقرر: -2

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

 3 1 تعريف الطالب بالمفاهيم العامة للتصميم  . 1

2 ،3 

 

 على المعارف الخاصة والمشكالت التصميمية . القاء الضوء
2 6 

 6 2 استخالص عدد من الصياغات الحديثة في التصميم 5، 4

 6 2 استخالص مجموعة من المفردات التشكيلية لتنفيذ مشرع تصميمي . 7،  6

 6 2دراسة األسس البنائية للشبكيات المختلفة و المتضمنة لوحدات القياس  9،  8



 
 

 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 2 - 

 

 

 

 انة بها لوضع الحلول التصميمية  .والتي يمكن االستع

 3 1 امتحان شفوي لقياس مهارات التحليل و العرض و المناقشة .  10

تدريب الطالب علي عمل تصميمات باستخدام التكرار المتماثل  11-13

 للمفردات التشكيلية مع التغيير في أوضاعها الحركية  
3 9 

ض قائمة وتوضيح طرق الصياغة  تحليل لبعض األعمال الفنية من معار 15، 14

 6 2 الفنية والتصميمية .

 6 2 دراسة النظم التبادلية بين الشكل و األرضية . 17،  16

 دراسة لقوانين التماثل و الترابط بين الشكل الفكرة و البناء .  19،  18

                                            
3 9 

رات حل المشكلة و تقديم البيانات و امتحان أعمال سنة لقياس مها 20

 المناقشة .
1 3 

إنتاج اعمال تصميمية متنوعة من خالل تطبيق النظم التبادلية بين الشكل  21

 و األرضية .
1 3 

دراسة وتحليل الطرق  والمداخل المختلفة التي أستخدمها الطالب في  23،  22

 بناء تصميمه.
2 6 

القيم الفنية و التشكيلية من خالل دمج عمل تصميمات مبتكرة تحقق  25، 24

 المفردات التشكيلية في الممارسات الحديثة .
2 6 

 9 3 استكمال عمل التصميمات . 28 - 26

 

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من المحتوى  -

 األساسي المقرر

100%   

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

  >85  

85<   وضوعات المقررمدى تغطية االمتحان لم -  

 المحاضرة المطورة أساليب التعليم والتعلم -

 استراتيجية حل المشكالت.

استراتيجية التعلم القائم على  

 المشروعات.     

 العصف الذهني .

 استراتيجية التعلم التعاوني .

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث .

 استراتيجية البيان العملي .

 ذاتي . استراتيجية التعلم ال

 أعمال سنة  طريقة تقويم الطالب -

تطبيقي   

 نظري



 
 

 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 3 - 

 

 

 

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -3

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

غير متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -4

( %     )     نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5  

توفير مكتبة ) منفذ( لبيع االلوان و االدوات الفنية  .1 مقترحات تحسين المقرر -6

و منع  داخل الكلية وتحت إشرافها لتسهيل العمل

 االستغالل .

مالحظات المراجعين الخارجيين )إن  -7

 وجدت(

 ال يوجد

 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في   -8

 العام السابق

كل األعضاء  القائمين عمل اجتماع للجودة يضم  .1

بتدريس التصميم في القسم لتحديد وتقسيم المحتوي 

 المراد تدريسه مع مراعات التدرج العلمي والفني .

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما هي  -9

 واألسباب(
 توفير خامات و ادوات فنية للباحثين  المقترحات :

 للمساهمة في استكمال اعمالهم الفنية بشكل جيد .

 عدم توافر اإلمكانيات المادية . ب عدم التنفيذاسبا : 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

  التدريب العملي

 

إقامة ورش لتدريب الطالب 

علي التقنيات الحديثة لتنفيذ و 

 إخراج األعمال . 

خالل العام   

 الدراسي  

هيئة التدريس  عضو  

 

 اسم منسق المادة:  ا.م.د/ أمل متولي ابو قمر          التوقيع :                       التاريخ:   /   /    

 

 

 



 
 

 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 4 - 

 

 

 

التصميم   )مادة اختيارية (تقرير مقرر   

2018/     7201للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 التصميم   )مادة اختيارية ( ودىلكاسم المقرر ورمزه ا-1

 تربية فنية التخصص -2

 ثانية دبلوم خاص الفرقة / المستوى-3

( عملي 3( نظري + )  1)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة-4  

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

افر        )   ( غير متوفر    (  متو √)   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان-6  

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

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -1

 5 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 5 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

      (    %100(  بنسبة ) 5 عدد  )  ناجح : 

 (         %0(   بنسبة  ) 0دد  ) راسب:  ع

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 (         %20بنسبة  ) (   1ممتاز : )

   (         %40بنسبة  )( 2جيد جدا : )

      (         %20 (  بنسبة  )1)   جيد : 

  (       % 20بنسبة   )(  1مقبول :  )

 ر:تدريس المقر -2

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

 3 1 تعريف الطالب بالمفاهيم العامة للتصميم  . 1

2 ،3 

 

 القاء الضوء على المعارف الخاصة والمشكالت التصميمية .
2 6 

 6 2 استخالص عدد من الصياغات الحديثة في التصميم 5، 4

 6 2 وعة من المفردات التشكيلية لتنفيذ مشرع تصميمي .استخالص مجم 7 ، 6

دراسة األسس البنائية للشبكيات المختلفة و المتضمنة لوحدات القياس  9،  8

 والتي يمكن االستعانة بها لوضع الحلول التصميمية  .
2 6 

 3 1 امتحان شفوي لقياس مهارات التحليل و العرض و المناقشة .  10



 
 

 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 5 - 

 

 

 

ب علي عمل تصميمات باستخدام التكرار المتماثل تدريب الطال 11-13

 للمفردات التشكيلية مع التغيير في أوضاعها الحركية  
3 9 

تحليل لبعض األعمال الفنية من معارض قائمة وتوضيح طرق الصياغة   15، 14

 6 2 الفنية والتصميمية .

 6 2 دراسة النظم التبادلية بين الشكل و األرضية . 17،  16

 دراسة لقوانين التماثل و الترابط بين الشكل الفكرة و البناء .  19،  18

                                            
3 9 

امتحان أعمال سنة لقياس مهارات حل المشكلة و تقديم البيانات و  20

 المناقشة .
1 3 

كل بادلية بين الشإنتاج اعمال تصميمية متنوعة من خالل تطبيق النظم الت 21

 و األرضية .
1 3 

دراسة وتحليل الطرق  والمداخل المختلفة التي أستخدمها الطالب في  23،  22

 بناء تصميمه.
2 6 

عمل تصميمات مبتكرة تحقق القيم الفنية و التشكيلية من خالل دمج  25، 24

 المفردات التشكيلية في الممارسات الحديثة .
2 6 

 9 3 .التصميمات  استكمال عمل 28 - 26

 

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -

 المحتوى األساسي المقرر

100%   

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

  >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

  >85  

 المحاضرة المطورة أساليب التعليم والتعلم -

 استراتيجية حل المشكالت.

القائم على  استراتيجية التعلم 

 شروعات.     الم

 العصف الذهني .

 استراتيجية التعلم التعاوني .

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث .

 استراتيجية البيان العملي .

 استراتيجية التعلم الذاتي . 

 أعمال سنة  طريقة تقويم الطالب -

تطبيقي   

 نظري

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -3



 
 

 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 6 - 

 

 

 

   افرة  متو    المراجع العلمية   -

متوافرة       ائل المعينةالوس -  

غير متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -4

)     ( %     نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5  

إقامة ورش لتدريب الطالب علي التقنيات الحديثة لتنفيذ و  .2 مقترحات تحسين المقرر -6

 إخراج األعمال . 

 لطالب بقاعة العرض بالكلية .ة معرض فني لامإق .3

توفير خامات و ادوات فنية للباحثين للمساهمة في   .4

 استكمال اعمالهم الفنية بشكل جيد .

مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 )إن وجدت(

 ال يوجد

 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8

 في العام السابق 

اخل  دوات الفنية دتوفير مكتبة ) منفذ( لبيع االلوان و اال .2

 و منع االستغالل . الكلية وتحت إشرافها لتسهيل العمل

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -9

 هي واألسباب(
 توفير خامات و ادوات فنية للباحثين للمساهمة  المقترحات :

 في استكمال اعمالهم الفنية بشكل جيد .

 عدم توافر اإلمكانيات المادية  اسباب عدم التنفيذ :. 

 للمقرر للعام القادم:  خطة التطوير -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

  التدريب العملي

 

إقامة ورش لتدريب الطالب 

علي التقنيات الحديثة لتنفيذ و 

 إخراج األعمال . 

خالل العام   

 الدراسي  

 عضو هيئة التدريس 

 

التوقيع :                       التاريخ:   /   /              متولي ابو قمر اسم منسق المادة:  ا.م.د/ أمل  

 

 

 

 



 
 

 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 7 - 

 

 

 

 (16نموذج رقم )

التصميم   )مادة اختيارية (تقرير مقرر   

2019/     8201للعام األكاديمي     

 جامعة / المنوفية

 كلية / التربية النوعية 

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 التصميم   )مادة اختيارية ( رمزه الكودىمقرر واسم ال -1

 تربية فنية التخصص -2

 ثانية دبلوم خاص الفرقة / المستوى-3

( عملي 3( نظري + )  1)  دد الوحدات / الساعات المعتمدةع-4  

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

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

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

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -2

 ال يوجد طالب ملتحقين بالمقرر عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 - نعدد الطالب الذين أدوا االمتحا -

 نتيجة االمتحان -

 

 %(          -)(  بنسبة  - عدد  )  ناجح : 

 (         %0(   بنسبة  ) -راسب:  عدد  ) 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 %(          -بنسبة  )(    -ممتاز : )

   (         % -بنسبة  )(  -جيد جدا : )

      (         % -ة  )(  بنسب -)   جيد : 

 (        % -بنسبة   )(  -مقبول :  )

 تدريس المقرر: -3

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

 3 1 تعريف الطالب بالمفاهيم العامة للتصميم  . 1

2 ،3 

 

 القاء الضوء على المعارف الخاصة والمشكالت التصميمية .
2 6 

 6 2 استخالص عدد من الصياغات الحديثة في التصميم 5، 4

 6 2 استخالص مجموعة من المفردات التشكيلية لتنفيذ مشرع تصميمي . 7،  6



 
 

 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 8 - 

 

 

 

دراسة األسس البنائية للشبكيات المختلفة و المتضمنة لوحدات القياس  9،  8

 والتي يمكن االستعانة بها لوضع الحلول التصميمية  .
2 6 

 3 1 ن شفوي لقياس مهارات التحليل و العرض و المناقشة . امتحا 10

تدريب الطالب علي عمل تصميمات باستخدام التكرار المتماثل  11-13

 للمفردات التشكيلية مع التغيير في أوضاعها الحركية  
3 9 

تحليل لبعض األعمال الفنية من معارض قائمة وتوضيح طرق الصياغة   15، 14

 6 2 الفنية والتصميمية .

 6 2 األرضية .دراسة النظم التبادلية بين الشكل و  17،  16

 دراسة لقوانين التماثل و الترابط بين الشكل الفكرة و البناء .  19،  18

                                            
3 9 

امتحان أعمال سنة لقياس مهارات حل المشكلة و تقديم البيانات و  20

 المناقشة .
1 3 

النظم التبادلية بين الشكل إنتاج اعمال تصميمية متنوعة من خالل تطبيق  21

 و األرضية .
1 3 

دراسة وتحليل الطرق  والمداخل المختلفة التي أستخدمها الطالب في  23،  22

 بناء تصميمه.
2 6 

عمل تصميمات مبتكرة تحقق القيم الفنية و التشكيلية من خالل دمج  25، 24

 التشكيلية في الممارسات الحديثة .المفردات 
2 6 

 9 3 تكمال عمل التصميمات .اس 28 - 26

 

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -

 المحتوى األساسي المقرر

100%   

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

  >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

  >85  

 محاضرة المطورةال أساليب التعليم والتعلم -

 استراتيجية حل المشكالت.

ة التعلم القائم على  استراتيجي

 المشروعات.     

 العصف الذهني .

 استراتيجية التعلم التعاوني .

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث .

 استراتيجية البيان العملي .

 استراتيجية التعلم الذاتي . 

 أعمال سنة  طريقة تقويم الطالب -

تطبيقي   



 
 

 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ظرين  

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -4

متوافرة        ة  المراجع العلمي -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

غير متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -5

)     ( %     نتيجة تقويم الطالب لمقرر -6  

دوات فنية للباحثين للمساهمة في  توفير خامات و ا .5 مقترحات تحسين المقرر -7

 لفنية بشكل جيد .استكمال اعمالهم ا

مالحظات المراجعين الخارجيين  -8

 )إن وجدت(

 ال يوجد

 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -9

 في العام السابق 

إقامة ورش لتدريب الطالب علي التقنيات الحديثة لتنفيذ و  .3

 إخراج األعمال 

 ة العرض بالكلية .إقامة معرض فني للطالب بقاع .4

ما ما لم يتم تنفيذه من مقترحات ) -10

 هي واألسباب(
 توفير خامات و ادوات فنية للباحثين للمساهمة  المقترحات :

 في استكمال اعمالهم الفنية بشكل جيد .

 عدم توافر اإلمكانيات المادية . اسباب عدم التنفيذ : 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -11

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

  التدريب العملي

 

إقامة ورش لتدريب الطالب 

علي التقنيات الحديثة لتنفيذ و 

 إخراج األعمال . 

خالل العام   

 الدراسي  

 عضو هيئة التدريس 

 

التاريخ:   /   /         اسم منسق المادة:  ا.م.د/ أمل متولي ابو قمر          التوقيع :                    

 



 
 

 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 (16نموذج رقم )

)مادة اختيارية (التصميم  تقرير مقرر   

2020/    1920للعام األكاديمي     

 جامعة / المنوفية

 كلية / التربية النوعية 

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 التصميم   )مادة اختيارية ( اسم المقرر ورمزه الكودى-1

بية فنيةتر التخصص -2  

 ثانية دبلوم خاص الفرقة / المستوى-3

( عملي 3( نظري + )  1)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة-4  

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

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

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

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات:-2

 1 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 1 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 (         %100)(  بنسبة 1 عدد  )  ناجح : 

   (       %0(   بنسبة  ) -راسب:  عدد  ) 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 (         %100بنسبة  )(   1ممتاز : )

   (         % -بنسبة  )(  -جيد جدا : )

      (         % -(  بنسبة  ) -)   جيد : 

 (        % -بنسبة   )(  -مقبول :  )

 تدريس المقرر:-3

 االموضوعات التي تم تدريسه

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

 3 1 للتصميم.تعريف الطالب بالمفاهيم العامة  1

2 ،3 

 

 التصميمية.القاء الضوء على المعارف الخاصة والمشكالت 
2 6 

 6 2 استخالص عدد من الصياغات الحديثة في التصميم 5، 4

 6 2 تصميمي.ذ مشرع استخالص مجموعة من المفردات التشكيلية لتنفي 7،  6



 
 

 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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دراسة األسس البنائية للشبكيات المختلفة و المتضمنة لوحدات القياس  9 ،8

 التصميمية .والتي يمكن االستعانة بها لوضع الحلول 
2 6 

 3 1 المناقشة. امتحان شفوي لقياس مهارات التحليل و العرض و  10

المتماثل عمل تصميمات باستخدام التكرار  علىتدريب الطالب  11-13

 للمفردات التشكيلية مع التغيير في أوضاعها الحركية  
3 9 

تحليل لبعض األعمال الفنية من معارض قائمة وتوضيح طرق الصياغة   15، 14

 6 2 والتصميمية.الفنية 

 6 2 األرضية .دراسة النظم التبادلية بين الشكل و  17،  16

 الشكل الفكرة و البناء . دراسة لقوانين التماثل و الترابط بين  19،  18

                                            
3 9 

امتحان أعمال سنة لقياس مهارات حل المشكلة و تقديم البيانات و  20

 المناقشة .
1 3 

النظم التبادلية بين الشكل إنتاج اعمال تصميمية متنوعة من خالل تطبيق  21

 و األرضية .
1 3 

حليل الطرق  والمداخل المختلفة التي أستخدمها الطالب في دراسة وت 23،  22

 بناء تصميمه.
2 6 

عمل تصميمات مبتكرة تحقق القيم الفنية و التشكيلية من خالل دمج  25، 24

 المفردات التشكيلية في الممارسات الحديثة .
2 6 

 9 3 تكمال عمل التصميمات .اس 28 - 26

 

 

ن النسبة المئوية لما تم تدريسه م -

 المحتوى األساسي المقرر

100%   

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

  >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

  >85  

 م15/3/2020 يالالدراس  العامية من بدا أساليب التعليم والتعلم -

 المحاضرة المطورة

 استراتيجية حل المشكالت.

  ىة التعلم القائم علاستراتيجي

 مشروعات.     ال

 الذهني.العصف 

 التعاوني.استراتيجية التعلم 

 البحث.استراتيجية المناقشة وحلقات 

 العملي.استراتيجية البيان 

 الذاتي. استراتيجية التعلم 

 ي الثانيية الفصل الدراسالي نها م15/3/2020  من
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 االجتماعيشبكات التواصل و  اإللكترونيةاستخدام المنصات 

(WhatsApp   google class room - ) 

 

 أعمال سنة  طريقة تقويم الطالب -

تطبيقي   

 نظري

 :اإلمكانات المتاحة التدريس-3

متوافرة        ة  المراجع العلمي -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

غير متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية:-4

)     ( %     الطالب لمقرر نتيجة تقويم-5  

 تنفيذ العمل الفنيللون و ات متطورةيتقنتتضمن  تفيديوهاعرض  مقترحات تحسين المقرر-6

 

مالحظات المراجعين الخارجيين )إن -7

 وجدت(

 ال يوجد

 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام -8

 السابق

إخراج لتنفيذ والتقنيات الحديثة  على إقامة ورش لتدريب الطالب 

 األعمال

 .إقامة معرض فني للطالب بقاعة العرض بالكلية

ما هي ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )-9

 واألسباب(
 ادوات فنية للباحثين للمساهمة في : توفير خامات والمقترحات

 .استكمال اعمالهم الفنية بشكل جيد

 ع وانقطا: عدم توافر اإلمكانيات المادية اسباب عدم التنفيذ

 .انتشار جائحة كوروناالدراسة بسبب 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:-10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

  التدريب العملي

 

إقامة ورش لتدريب الطالب 

علي التقنيات الحديثة لتنفيذ و 

 إخراج األعمال . 

العام   من بداية

حتي  الدراسي 

م15/3/2020  

 عضو هيئة التدريس 

 

    /اسم منسق المادة:  ا.م.د/ أمل متولي ابو قمر          التوقيع :                       التاريخ:   /   



 
 

 تقرير مقرر دراسي

2017/     2016للعام األكاديمي     
 قسم : التربية الفنية

 

معلومات اساسية -أ   

 نحت وخزف اسم المقرر ورمزه الكودى -1

 تربية فنية التخصص -2

 أولى دبلوم الفرقة / المستوى -3

( عملي 3( نظري + )  1)  / الساعات المعتمدة عدد الوحدات -4  

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

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

( عضو هيئة تدريس + )  ( معيد 2)  عدد القائمين بالتدريس -7  

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -1

 24 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 18 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 (  %       75(  بنسبة  ) 18عدد  )   ناجح : 

 (  %        25(    بنسبة  )  6راسب:  عدد  ) 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 عليهاللتقديرات الحاصلين 

 (  %        12,5بنسبة  ) ممتاز :    

   (  %       33,33بنسبة  ) جيد جدا : 

      (  %        25بنسبة  )      جيد : 

 (  %       4,16بنسبة  ) مقبول :   

 تدريس المقرر: -2

 

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع
عدد ساعات 

 النظري

عدد ساعات 

 العملي

1-3  9 3 القوالب المسطحة ذات اللقمة الواحدة للجداريات والبالطات والحلى  

4-5  6 2 القوالب المسطحة ذات اللقمتين، لألعمال المزخرفة على الوجهين. 

6-8 قوالب المستويات ذات اللقمتين ) الموجية/ المقعرة/ المحدبة/  

 المنكسرة/ الحرة(.
2 6 

9-10 مطاط، خشب، معدن ، مصيص (. –قوالب األختام ) سالبة/ موجبة    2 6 

مطاط، خشب ،  –قوالب األشرطة ) سالبة/ موجبة/ سالبة موجبة  11

 معدن، مصيص (.
1 3 

12-

13 

 عمل نماذج لمجسمات نحتية أو خزفية
1 3 

14-

15 

 دراسة الخامات واللدائن المستخدمة في عمل القوالب والمستنسخات
2 6 

16-

17 

المستخدمة فى تقنيات الضغط والصب تجهيز وتحضير الطينات 

 السائل.
2 6 

18-

20 

 عمل بحث عن استنساخ القوالب بالخامات المختلفة
2 6 

21-

23 

 طرق التجفيف، وطرق رص وحرق األعمال بالفرن.
2 6 

24-

27 

طرق تشطيب المستنسخات النحتية باستخدام األجهزة واألدوات 

 والخامات
3 9 

 3 1 تقييم اعمال الطالب 28



 
 

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 -

 )   ( تدريب عملي

 )   ( دراسة حالة 

 )   ( أنشطة فصلية 

 )   ( تعليم تعاوني

 )   ( مناقشة وحوار

 )   ( بحث فردي وجماعي 

 )   ( نظري طريقة تقويم الطالب -

 )   ( شفوي

 )   ( أعمال فصلية 

 )   ( عملي

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -3

متوافرة        المراجع العلمية  -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

متوافرة       والخامات المستلزمات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -4

)     ( %     نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5  

  .1 مقترحات تحسين المقرر -6

مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8

 في العام السابق

1. 

مقترحات )ما ما لم يتم تنفيذه من  -9

 هي واألسباب(

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

 

 

   

 رئيس القسم:                                               أستاذ المقرر :                                                                                         

    ا.د.ميالد ابراهيم متي                                                                          أ.م.د/ محمد هارون                              

                                                                                                     د/ هند جمال                       



 
 تقرير مقرر دراسي

 2018/     2017للعام األكاديمي   
 

 

معلومات اساسية -أ   

 نحت وخزف اسم المقرر ورمزه الكودى -8

 تربية فنية التخصص -9

 أولى دبلوم الفرقة / المستوى -10

( عملي 3( نظري + )  1)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -11  

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

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

( عضو هيئة تدريس + )  ( معيد 2)  عدد القائمين بالتدريس -14  

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -11

 10 بالمقرر عدد الطالب الملتحقين -

 7 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 (  %       70(  بنسبة  ) 7عدد  )   ناجح : 

 (  %        30(    بنسبة  )  3راسب:  عدد  ) 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 (  %        -بنسبة  ) ممتاز :    

   (  %        -بنسبة  ) جيد جدا : 

      (  %        -بنسبة  )      جيد : 

 (  %       70بنسبة  ) مقبول :   

 تدريس المقرر: -12

 

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع
عدد ساعات 

 النظري

عدد ساعات 

 العملي

1-3  9 3 القوالب المسطحة ذات اللقمة الواحدة للجداريات والبالطات والحلى  

4-5  6 2 القوالب المسطحة ذات اللقمتين، لألعمال المزخرفة على الوجهين. 

6-8 قوالب المستويات ذات اللقمتين ) الموجية/ المقعرة/ المحدبة/  

 المنكسرة/ الحرة(.
2 6 

9-10 مطاط، خشب، معدن ، مصيص (. –قوالب األختام ) سالبة/ موجبة    2 6 

مطاط، خشب ،  –سالبة موجبة قوالب األشرطة ) سالبة/ موجبة/  11

 معدن، مصيص (.
1 3 

12-

13 

 عمل نماذج لمجسمات نحتية أو خزفية
1 3 

14-

15 

 دراسة الخامات واللدائن المستخدمة في عمل القوالب والمستنسخات
2 6 

16-

17 

تجهيز وتحضير الطينات المستخدمة فى تقنيات الضغط والصب 

 السائل.
2 6 

18-

20 

القوالب بالخامات المختلفة عمل بحث عن استنساخ  
2 6 

21-

23 

 طرق التجفيف، وطرق رص وحرق األعمال بالفرن.
2 6 

24-

27 

طرق تشطيب المستنسخات النحتية باستخدام األجهزة واألدوات 

 والخامات
3 9 

 3 1 تقييم اعمال الطالب 28



 
 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -

 المحتوى األساسي المقرر

100%  

التزام القائمين بالتدريس بمحتوى مدى  -

 المقرر

       >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

       >85  

 )   ( محاضرات نظرية  أساليب التعليم والتعلم -

 )   ( تدريب عملي

 )   ( دراسة حالة 

 )   ( أنشطة فصلية 

 )   ( تعليم تعاوني

 )   ( 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

)     ( %     الطالب لمقرر نتيجة تقويم -15  

  .2 مقترحات تحسين المقرر -16

مالحظات المراجعين الخارجيين  -17

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -18

 في العام السابق

1. 

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -19

 هي واألسباب(

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -20

التطويرتوصيف  مجاالت التطوير  المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير 

 

 

   

 رئيس القسم:                                               أستاذ المقرر :                                                                                         

    ا.د.ميالد ابراهيم متي                                                                          أ.م.د/ محمد هارون                              

                                                                                                     د/ هند جمال                       

 

 



 
 تقرير مقرر دراسي

2019/     2018للعام األكاديمي     
 

 قسم : التربية الفنية

 

معلومات اساسية -أ   

 نحت وخزف اسم المقرر ورمزه الكودى -15

 تربية فنية التخصص -16

 أولى دبلوم الفرقة / المستوى -17

( عملي 3( نظري + )  1)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -18  

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

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

( عضو هيئة تدريس + )  ( معيد 2)  عدد القائمين بالتدريس -21  

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -21

 14 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 12 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 (  %       85,71(  بنسبة  ) 12عدد  )   ناجح : 

 (  %        14,28(    بنسبة  )  2راسب:  عدد  ) 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 (  %        42,85بنسبة  ) ممتاز :    

   (  %        35,71بنسبة  ) جيد جدا : 

      (  %        -بنسبة  )      جيد : 

 (  %        7,14بنسبة  ) مقبول :   

 تدريس المقرر: -22

 

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع
عدد ساعات 

 النظري

عدد ساعات 

 العملي

1-3  9 3 القوالب المسطحة ذات اللقمة الواحدة للجداريات والبالطات والحلى  

4-5 الوجهين.القوالب المسطحة ذات اللقمتين، لألعمال المزخرفة على    2 6 

6-8 قوالب المستويات ذات اللقمتين ) الموجية/ المقعرة/ المحدبة/  

 المنكسرة/ الحرة(.
2 6 

9-10 مطاط، خشب، معدن ، مصيص (. –قوالب األختام ) سالبة/ موجبة    2 6 

مطاط، خشب ،  –قوالب األشرطة ) سالبة/ موجبة/ سالبة موجبة  11

 معدن، مصيص (.
1 3 

12-

13 

نماذج لمجسمات نحتية أو خزفيةعمل   
1 3 

14-

15 

 دراسة الخامات واللدائن المستخدمة في عمل القوالب والمستنسخات
2 6 

16-

17 

تجهيز وتحضير الطينات المستخدمة فى تقنيات الضغط والصب 

 السائل.
2 6 

18-

20 

 عمل بحث عن استنساخ القوالب بالخامات المختلفة
2 6 

21-

23 

رص وحرق األعمال بالفرن. طرق التجفيف، وطرق  2 6 

24-

27 

طرق تشطيب المستنسخات النحتية باستخدام األجهزة واألدوات 

 والخامات
3 9 



 
 3 1 تقييم اعمال الطالب 28

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -

 المحتوى األساسي المقرر

100%  

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

       >85  

تغطية االمتحان لموضوعات مدى  -

 المقرر

       >85  

 )   ( محاضرات نظرية  أساليب التعليم والتعلم -

 )   ( تدريب عملي

 )   ( دراسة حالة 

 )   ( أنشطة فصلية 

 )   ( تعليم تعاوني

 )   ( مناقشة وحوار

 )   ( 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

)     ( %     نتيجة تقويم الطالب لمقرر -25  

  .3 المقررمقترحات تحسين  -26

مالحظات المراجعين الخارجيين  -27

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -28

 في العام السابق

1. 

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -29

 هي واألسباب(

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -30

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

 

 

   

 

 رئيس القسم:                                               أستاذ المقرر :                                                                                         

    ا.د.ميالد ابراهيم متي                                                                          أ.م.د/ محمد هارون                              

                                                                                                  د/ هند جمال                      

 



 
 تقرير مقرر دراسي

2020/     2019للعام األكاديمي     
 

 قسم : التربية الفنية

 

معلومات اساسية -أ   

 نحت وخزف اسم المقرر ورمزه الكودى -22

 تربية فنية التخصص -23

 أولى دبلوم الفرقة / المستوى -24

( عملي 3( نظري + )  1)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -25  

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

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

( عضو هيئة تدريس + )  ( معيد 2)  القائمين بالتدريسعدد  -28  

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -31

 13 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 12 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 (  %       91,66(  بنسبة  ) 11عدد  )   ناجح : 

 (  %        8,33(    بنسبة  )  1راسب:  عدد  ) 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 (  %        0بنسبة  )  0ممتاز :   

   (  %       33,33بنسبة  )  4 جيد جدا :

      (  %        25بنسبة  )  3    جيد : 

 (  %       33,33بنسبة  )  4مقبول :  

 تدريس المقرر: -32

 

 تم تدريسهاالموضوعات التي 

 الموضوع
عدد ساعات 

 النظري

عدد ساعات 

 العملي

1-3  9 3 القوالب المسطحة ذات اللقمة الواحدة للجداريات والبالطات والحلى  

4-5  6 2 القوالب المسطحة ذات اللقمتين، لألعمال المزخرفة على الوجهين. 

6-8 المحدبة/ قوالب المستويات ذات اللقمتين ) الموجية/ المقعرة/  

 المنكسرة/ الحرة(.
2 6 

9-10 مطاط، خشب، معدن ، مصيص (. –قوالب األختام ) سالبة/ موجبة    2 6 

مطاط، خشب ،  –قوالب األشرطة ) سالبة/ موجبة/ سالبة موجبة  11

 معدن، مصيص (.
1 3 

12-

13 

 عمل نماذج لمجسمات نحتية أو خزفية
1 3 

14-

15 

المستخدمة في عمل القوالب والمستنسخاتدراسة الخامات واللدائن   
2 6 

16-

17 

تجهيز وتحضير الطينات المستخدمة فى تقنيات الضغط والصب 

 السائل.
2 6 

18-

20 

 عمل بحث عن استنساخ القوالب بالخامات المختلفة
2 6 

21-

23 

 طرق التجفيف، وطرق رص وحرق األعمال بالفرن.
2 6 

24-

27 

النحتية باستخدام األجهزة واألدوات طرق تشطيب المستنسخات 

 والخامات
3 9 



 
 3 1 تقييم اعمال الطالب 28

 

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  والتعلمأساليب التعليم  -

 )   ( تدريب عملي

 )   ( دراسة حالة 

 )   ( أنشطة فصلية 

 )   ( تعليم تعاوني

 )   ( مناقشة وحوار

 )   ( بحث فردي وجماعي 

 )   ( 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

)     ( %     نتيجة تقويم الطالب لمقرر -35  

  .4 مقترحات تحسين المقرر -36

مالحظات المراجعين الخارجيين  -37

 )إن وجدت(

 ال يوجد

تم تنفيذه من مقترحات التطوير ما  -38

 في العام السابق

1 

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -39

 هي واألسباب(

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -40

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

 

 

   

 رئيس القسم:                                               أستاذ المقرر :                                                                                         

    ا.د.ميالد ابراهيم متي                                                                          أ.م.د/ محمد هارون                              

                                                                                                     د/ هند جمال                       



 
 

رقم (16) 
تقریر مقرر دراسي 

للعام األكادیمي 2016  /  2017 
قسم : التربیة الفنیة 

أ - معلومات اساسیة 

ب – معلومات متخصصة 

دراسات في االشغال الخشبیةاسم المقرر ورمزه الكودى1.

التربیة الفنیةالتخصص2.

الفرقة الثانیة دبلوم خاصالفرقة / المستوى3.

( 1 ) نظري + ( 3 ) 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.
6عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-
6عدد الطالب الذین أدوا االمتحان-
ناجح :  عدد  ( 6)  بنسبة  ( 100)  %        نتیجة االمتحان -

راسب:  عدد   ( 0 )     بنسبة  ( 0 )  %       
النسبة المئویة % للناجحین -

طبقا للتقدیرات الحاصلین علیھا
ممتاز :  1  بنسبة  (16.66 )  %        
جید جدا :5 بنسبة  (83.34)  %          
جید :    0  بنسبة  (0  )  %             

مقبول : 0  بنسبة  ( 0 )  %       
تدریس المقرر:2.

!  1



الموضوعات التي تم تدریسھا

عدد ساعات الموضوع
النظري

عدد ساعات 
العملي

مفهوم أشغال الخشب واملصطلحات املتعلقة 4-1
بأشغال الخشب

412

412التطور التاريخي للمشغوالت الخشبية عبر العصور8-5

 العدد، واألدوات املستخدمة في أشغال الخشب 12-9
412واملعادن وطرق صيانتها وحفظها.

26االسالیب التشكیلیة الحدیثة في مجال أشغال الخشب13-14

26اسلوب الخرط الخشبي 16-15

13خامات التطعيم التقليدية في أشغال الخشب 17

13تقييم االعمال الفنية18

البدائل املستحدثة لخامات التطعيم التقليدية في 19
13املشغوالت الخشبية واملعدنية

13طرق تشطيب املشغوالت الخشبية20

تنفيذ عمل فني يجمع بني الخشب واملعادن في 21
مشغولة نفعية تصلح للتسويق كمشروع صغير

13

إعداد خطة بحثية  في مجال أشغال الخشب 23-22
واملعادن

26

عرض توضيحي من تنفيذ الطالب للجانب الجمالي 25-24
والتقني العمالهم الفنية

26

30امتحان شفوي26

30مناقشة الدراسات البحثية27

!  2



30تقييم االعمال الفنية28

النسبة المئویة 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 
(   ) دراسة حالة  

(   ) أنشطة فصلیة  
(   ) تعلیم تعاوني 

(   ) مناقشة وحوار 
(   ) بحث فردي وجماعي 

(   ) نظري طریقة تقویم الطالب-
(   ) شفوي 

(   ) أعمال فصلیة  
(   ) عملي

اإلمكانات المتاحة التدریس :3.

   متوافرة    المراجع العلمیة -

   متوافرة   الوسائل المعینة-

   متوافرة   المستلزمات والخامات-

ال یوجد قیود إداریةقیود إداریة وتنظیمیة:4.

    (   ٩٨  ) %نتیجة تقویم الطالب لمقرر5.

!  3



اسم منسق المادة: أ.م.د/حامد عباس محمود   
  التوقیع :                                          التاریخ:      /       /    

توفیر مكان ومساحة أكبر لتدریس مادة 1.مقترحات تحسین المقرر6.
أشغال الخشب  

توفیر بعض الماكینات الحدیثة في مجال 2.
 CNC أشغال الخشب مثل

توفیر بعض المعداد الیدویة والكھربیة 3.
لتناسب أعداد الطالب

مالحظات المراجعین 7.
الخارجیین (إن وجدت)

ال یوجد

ما تم تنفیذه من مقترحات 8.
التطویر في العام السابق

1.توفیر بعض العدد واألدوات الیدویة 
والكھربیة .

ما لم یتم تنفیذه من 9.
مقترحات (ما ھي 

واألسباب)

توفیر مكان ومساحة أكبر لتدریس مادة 
أشغال الخشب  

توفیر بعض الماكینات الحدیثة في مجال 
أشغال الخشب مثل CNC التعلیمي 

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:10.
المسئول عن التنفیذتوقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر
 التدریب علي
 بعض الماكینات
 الحدیثة بما یتواكب
 مع سوق العمل

تدریب الطالب 
علي الماكینات 
الحدیثة مثل ال 

CNC والبرامج 
التي یعمل علیھا 

وتنفیذ المشغوالت 
النفعیة التي یمكن 

تسویقھا وتكون 
نواة لمشروع 

صغیر

اعضاء ھیئة التدریس عامان دراسیان
لمادة أشغال الخشب 
والھیئة المعاونة لھم

!  4



 
رقم (16) 

تقریر مقرر دراسي 
للعام األكادیمي 2017  / 2018 

قسم : التربیة الفنیة 

أ - معلومات اساسیة 

ب – معلومات متخصصة 

دراسات في االشغال الخشبیةاسم المقرر ورمزه الكودى1.

التربیة الفنیةالتخصص2.

الفرقة الثانیة دبلوم خاصالفرقة / المستوى3.

( 1 ) نظري + ( 3 ) 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.
3عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-
2عدد الطالب الذین أدوا االمتحان-
ناجح :  عدد  ( 2)  بنسبة  ( 66.66)  %        نتیجة االمتحان -

راسب:  عدد  ( 1 )   بنسبة  ( 33.33 )  %       
النسبة المئویة % للناجحین -

طبقا للتقدیرات الحاصلین علیھا
ممتاز :  0  بنسبة  (0 )  %        

جید جدا :2 بنسبة  (100)  %          
جید :    0  بنسبة  (0  )  %             

مقبول : 0  بنسبة  ( 0 )  %       
تدریس المقرر:2.

!  5



الموضوعات التي تم تدریسھا

عدد ساعات الموضوع
النظري

عدد ساعات 
العملي

مفهوم أشغال الخشب واملصطلحات املتعلقة 4-1
بأشغال الخشب

412

412التطور التاريخي للمشغوالت الخشبية عبر العصور8-5

 العدد، واألدوات املستخدمة في أشغال الخشب 12-9
412واملعادن وطرق صيانتها وحفظها.

26االسالیب التشكیلیة الحدیثة في مجال أشغال الخشب13-14

26اسلوب الخرط الخشبي 16-15

13خامات التطعيم التقليدية في أشغال الخشب 17

13تقييم االعمال الفنية18

البدائل املستحدثة لخامات التطعيم التقليدية في 19
13املشغوالت الخشبية واملعدنية

13طرق تشطيب املشغوالت الخشبية20

تنفيذ عمل فني يجمع بني الخشب واملعادن في 21
مشغولة نفعية تصلح للتسويق كمشروع صغير

13

إعداد خطة بحثية  في مجال أشغال الخشب 23-22
واملعادن

26

عرض توضيحي من تنفيذ الطالب للجانب الجمالي 25-24
والتقني العمالهم الفنية

26

30امتحان شفوي26

30مناقشة الدراسات البحثية27

!  6



30تقييم االعمال الفنية28

النسبة المئویة 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 
(   ) دراسة حالة  

(   ) أنشطة فصلیة  
(   ) تعلیم تعاوني 

(   ) مناقشة وحوار 
(   ) بحث فردي وجماعي 

(   ) نظري طریقة تقویم الطالب-
(   ) شفوي 

(   ) أعمال فصلیة  
(   ) عملي

اإلمكانات المتاحة التدریس :3.

   متوافرة    المراجع العلمیة -

   متوافرة   الوسائل المعینة-

   متوافرة   المستلزمات والخامات-

ال یوجد قیود إداریةقیود إداریة وتنظیمیة:4.

    (   ٩٨  ) %نتیجة تقویم الطالب لمقرر5.

!  7



اسم منسق المادة: أ.م.د/حامد عباس محمود   
  التوقیع :                                          التاریخ:      /       /    

توفیر مكان ومساحة أكبر لتدریس مادة 1.مقترحات تحسین المقرر6.
أشغال الخشب  

توفیر بعض الماكینات الحدیثة في مجال 2.
 CNC أشغال الخشب مثل

توفیر بعض المعداد الیدویة والكھربیة 3.
لتناسب أعداد الطالب

مالحظات المراجعین 7.
الخارجیین (إن وجدت)

ال یوجد

ما تم تنفیذه من مقترحات 8.
التطویر في العام السابق

1.توفیر بعض العدد واألدوات الیدویة 
والكھربیة .

ما لم یتم تنفیذه من 9.
مقترحات (ما ھي 

واألسباب)

توفیر مكان ومساحة أكبر لتدریس مادة 
أشغال الخشب  

توفیر بعض الماكینات الحدیثة في مجال 
أشغال الخشب مثل CNC التعلیمي 

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:10.
المسئول عن التنفیذتوقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر
 التدریب علي
 بعض الماكینات
 الحدیثة بما یتواكب
 مع سوق العمل

تدریب الطالب 
علي الماكینات 
الحدیثة مثل ال 

CNC والبرامج 
التي یعمل علیھا 

وتنفیذ المشغوالت 
النفعیة التي یمكن 

تسویقھا وتكون 
نواة لمشروع 

صغیر

اعضاء ھیئة التدریس عامان دراسیان
لمادة أشغال الخشب 
والھیئة المعاونة لھم

!  8



 

رقم (16) 
تقریر مقرر دراسي 

للعام األكادیمي 2018  /  2019 
قسم : التربیة الفنیة 

أ - معلومات اساسیة 

ب – معلومات متخصصة 

دراسات في االشغال الخشبیةاسم المقرر ورمزه الكودى1.

التربیة الفنیةالتخصص2.

الفرقة الثانیة دبلوم خاصالفرقة / المستوى3.

( 1 ) نظري + ( 3 ) 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.
3عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-
3عدد الطالب الذین أدوا االمتحان-
ناجح :  عدد  ( 3)  بنسبة  ( 100)  %        نتیجة االمتحان -

راسب:  عدد   ( 0 )     بنسبة  ( 0 )  %       
النسبة المئویة % للناجحین -

طبقا للتقدیرات الحاصلین علیھا
ممتاز :  0  بنسبة  (0 )  %        

جید جدا :1 بنسبة  (33.33)  %          
جید :    2  بنسبة  (66.66  )  %             

مقبول : 0  بنسبة  ( 0 )  %       
تدریس المقرر:2.

!  9



الموضوعات التي تم تدریسھا

عدد ساعات الموضوع
النظري

عدد ساعات 
العملي

مفهوم أشغال الخشب واملصطلحات املتعلقة 4-1
بأشغال الخشب

412

412التطور التاريخي للمشغوالت الخشبية عبر العصور8-5

 العدد، واألدوات املستخدمة في أشغال الخشب 12-9
412واملعادن وطرق صيانتها وحفظها.

26االسالیب التشكیلیة الحدیثة في مجال أشغال الخشب13-14

26اسلوب الخرط الخشبي 16-15

13خامات التطعيم التقليدية في أشغال الخشب 17

13تقييم االعمال الفنية18

البدائل املستحدثة لخامات التطعيم التقليدية في 19
13املشغوالت الخشبية واملعدنية

13طرق تشطيب املشغوالت الخشبية20

تنفيذ عمل فني يجمع بني الخشب واملعادن في 21
مشغولة نفعية تصلح للتسويق كمشروع صغير

13

إعداد خطة بحثية  في مجال أشغال الخشب 23-22
واملعادن

26

عرض توضيحي من تنفيذ الطالب للجانب الجمالي 25-24
والتقني العمالهم الفنية

26

30امتحان شفوي26

30مناقشة الدراسات البحثية27

!  10



30تقييم االعمال الفنية28

النسبة المئویة 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 
(   ) دراسة حالة  

(   ) أنشطة فصلیة  
(   ) تعلیم تعاوني 

(   ) مناقشة وحوار 
(   ) بحث فردي وجماعي 

(   ) نظري طریقة تقویم الطالب-
(   ) شفوي 

(   ) أعمال فصلیة  
(   ) عملي

اإلمكانات المتاحة التدریس :3.

   متوافرة    المراجع العلمیة -

   متوافرة   الوسائل المعینة-

   متوافرة   المستلزمات والخامات-

ال یوجد قیود إداریةقیود إداریة وتنظیمیة:4.

    (   ٩٨  ) %نتیجة تقویم الطالب لمقرر5.

!  11



اسم منسق المادة: أ.م.د/حامد عباس محمود   
  التوقیع :                                          التاریخ:      /       /    

توفیر مكان ومساحة أكبر لتدریس مادة 1.مقترحات تحسین المقرر6.
أشغال الخشب  

توفیر بعض الماكینات الحدیثة في مجال 2.
 CNC أشغال الخشب مثل

توفیر بعض المعداد الیدویة والكھربیة 3.
لتناسب أعداد الطالب

مالحظات المراجعین 7.
الخارجیین (إن وجدت)

ال یوجد

ما تم تنفیذه من مقترحات 8.
التطویر في العام السابق

1.توفیر بعض العدد واألدوات الیدویة 
والكھربیة .

ما لم یتم تنفیذه من 9.
مقترحات (ما ھي 

واألسباب)

توفیر مكان ومساحة أكبر لتدریس مادة 
أشغال الخشب  

توفیر بعض الماكینات الحدیثة في مجال 
أشغال الخشب مثل CNC التعلیمي 

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:10.
المسئول عن التنفیذتوقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر
 التدریب علي
 بعض الماكینات
 الحدیثة بما یتواكب
 مع سوق العمل

تدریب الطالب 
علي الماكینات 
الحدیثة مثل ال 

CNC والبرامج 
التي یعمل علیھا 

وتنفیذ المشغوالت 
النفعیة التي یمكن 

تسویقھا وتكون 
نواة لمشروع 

صغیر

اعضاء ھیئة التدریس عامان دراسیان
لمادة أشغال الخشب 
والھیئة المعاونة لھم

!  12



 

جامعة / المنوفیة                                                                                         كلیة / التربیة النوعیة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

رقم (16) 
تقریر مقرر دراسي 

للعام األكادیمي 2019  /  2020 
قسم : التربیة الفنیة 

أ - معلومات اساسیة 

ب – معلومات متخصصة 

دراسات في االشغال الخشبیةاسم المقرر ورمزه الكودى1.

التربیة الفنیةالتخصص2.

الفرقة الثانیة دبلوم خاصالفرقة / المستوى3.

( 1 ) نظري + ( 3 ) 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.
4عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-
4عدد الطالب الذین أدوا االمتحان-
ناجح :  عدد  ( 4)  بنسبة  ( 100)  %        نتیجة االمتحان -

راسب:  عدد   ( 0 )     بنسبة  ( 0 )  %       
النسبة المئویة % للناجحین -

طبقا للتقدیرات الحاصلین علیھا
ممتاز :  0  بنسبة  (0 )  %        

جید جدا :4 بنسبة  (100)  %          
جید :    0  بنسبة  (0  )  %             

مقبول : 0  بنسبة  ( 0 )  %       
تدریس المقرر:2.

!  13



الموضوعات التي تم تدریسھا

عدد ساعات الموضوع
النظري

عدد ساعات 
العملي

مفهوم أشغال الخشب واملصطلحات املتعلقة 4-1
بأشغال الخشب

412

412التطور التاريخي للمشغوالت الخشبية عبر العصور8-5

 العدد، واألدوات املستخدمة في أشغال الخشب 12-9
412واملعادن وطرق صيانتها وحفظها.

26االسالیب التشكیلیة الحدیثة في مجال أشغال الخشب13-14

26اسلوب الخرط الخشبي 16-15

13خامات التطعيم التقليدية في أشغال الخشب 17

13تقييم االعمال الفنية18

البدائل املستحدثة لخامات التطعيم التقليدية في 19
13املشغوالت الخشبية واملعدنية

13طرق تشطيب املشغوالت الخشبية20

تنفيذ عمل فني يجمع بني الخشب واملعادن في 21
مشغولة نفعية تصلح للتسويق كمشروع صغير

13

إعداد خطة بحثية  في مجال أشغال الخشب 23-22
واملعادن

26

عرض توضيحي من تنفيذ الطالب للجانب الجمالي 25-24
والتقني العمالهم الفنية

26

30امتحان شفوي26

30مناقشة الدراسات البحثية27

!  14



30تقييم االعمال الفنية28

النسبة المئویة لما تم تدریسھ -
من المحتوى األساسي المقرر

% 95

مدى التزام القائمین بالتدریس -
بمحتوى المقرر

85 <      

مدى تغطیة االمتحان -
لموضوعات المقرر

85 <      

(  / ) محاضرات نظریة  أسالیب التعلیم والتعلم-
( /) تدریب عملي 
(   ) دراسة حالة  

(  / ) أنشطة فصلیة  
(  / ) تعلیم تعاوني 

(  / ) مناقشة وحوار 
( /  ) بحث فردي وجماعي 

(  / ) نظري طریقة تقویم الطالب-
(   ) شفوي 

( /  ) أعمال فصلیة  
( /  ) عملي

اإلمكانات المتاحة التدریس :3.

   متوافرة    المراجع العلمیة -

   متوافرة   الوسائل المعینة-

   متوافرة   المستلزمات والخامات-

ال یوجد قیود إداریةقیود إداریة وتنظیمیة:4.

    (   ٩٨  ) %نتیجة تقویم الطالب لمقرر5.

!  15



اسم منسق المادة: أ.م.د/حامد عباس محمود   
  التوقیع :                                          التاریخ:      /       /    

توفیر مكان ومساحة أكبر لتدریس مادة 1.مقترحات تحسین المقرر6.
أشغال الخشب  

توفیر بعض الماكینات الحدیثة في مجال 2.
 CNC أشغال الخشب مثل

توفیر بعض المعداد الیدویة والكھربیة 3.
لتناسب أعداد الطالب

مالحظات المراجعین 7.
الخارجیین (إن وجدت)

ال یوجد

ما تم تنفیذه من مقترحات 8.
التطویر في العام السابق

1.توفیر بعض العدد واألدوات الیدویة 
والكھربیة .

ما لم یتم تنفیذه من 9.
مقترحات (ما ھي 

واألسباب)

توفیر مكان ومساحة أكبر لتدریس مادة 
أشغال الخشب  

توفیر بعض الماكینات الحدیثة في مجال 
أشغال الخشب مثل CNC التعلیمي 

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:10.
المسئول عن التنفیذتوقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر
 التدریب علي
 بعض الماكینات
 الحدیثة بما یتواكب
 مع سوق العمل

تدریب الطالب علي 
الماكینات الحدیثة مثل 

ال CNC والبرامج 
التي یعمل علیھا 

وتنفیذ المشغوالت 
النفعیة التي یمكن 

تسویقھا وتكون نواة 
لمشروع صغیر

اعضاء ھیئة التدریس عامان دراسیان
لمادة أشغال الخشب 
والھیئة المعاونة لھم

!  16


