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 التربية الفنية قسم:

 نجارة  ال اشغال المعادن وتقرير مقرر 

 2020-2019مناهج التربية الفنية  الفرقة الثانية دبلومة
 

اساسية  معلومات-أ   

معلومات متخصصة –ب   

 المعادن واشغال النجارة  اسم المقرر ورمزه الكودى -1

 مناهج وطرق تدريس تربية فنية التخصص  -2

لفنيةة مناهج التربية اانيه دبلومث الفرقة / المستوى -3  

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

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات   -5

متوافر                نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -6  

 عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس  -7

 اإلحصائيات:  -1

 3 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -

 3 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

         %100     3ناجح : عدد  

    %0   -راسب:  عدد    

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 %  ( جيد جدا -)                  ( ممتاز  100%)

 ( مقبول   -)                  جيد     (   0%) 

 تدريس المقرر: -2

 

 الموضوع                                     
 والمعادن الخشبشرح مفهوم التشكيل في مجال  1

 يتعرف على األدوات واألجهزة وخصائص الخامات في العمل الفني 2

3 
 . يتعرف الطالب علي خصائص المشغولة المعدنية والخشبية

 .لجماليةوامدركا المعايير العلمية للقيم الفنية 

 وتوظيفها  معدنيه وخشبيةالورق لمشغوالت  علىتصميم  4

5 

 وسائل األمان وأدواتها أثناء التنفيذ  علىالتعرف 

 المخاطر واالحتياطات الواجب اتخاذها علىالتعرف 

  معدنيه خشبيةالتشكيل المبتكر لعمل مشغوالت  

6 
 التشكيل المبتكر لعمل مفردات معدنيه بطرق القطع الخارجي 

 بالمنشار االركت 

7 
 التشكيل المبتكر لعمل مفردات معدنيه 

 بطرق القطع الداخلي والخارجي بالمنشار االركت 

8 
 التشكيل المبتكر لعمل مفردات بطرق القطع المختلفة بالمنشار االركت  

 مع البرد للحواف والحذف واإلضافة. 

9 

 الفن الشعبي.  مستوحاة من معدنيه خشبيةمشغوالت   التشكيل المبتكر لعمل

 تصلح للعمل بها كمشروع صغير.

 مصادر تمويل المتاحة لإلقامة المشروعات الصغيرة علىوالتعرف 

 تحليل األعمال المعدنية جماليا   10
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 تشطيب األعمال المعدنية  11

 إخراج األعمال الفني  12

 تقيم الطالب ألعمال زمالئهم   13

 الخشب والمعادن   تقيم نهائي ألعمال الفنية في مجال 14

15 

 عمل مشروع يشرح فيه التطور التاريخي لفن أشغال المعادن والخشب 

 عبر العصور الفنية.  

  خشبية. استخدام موارد البيئة في بناء مشغولة معدنية  علىالتعرف 

 والوقوف علي اهم خصائصها. 

 عمل مشروع يعالج فيه المعالجات السطحية للمشغولة 16

17 
 دوات واألجهزة الخاصة بمعالجة السطح  األ علىيتعرف 

 الورق للتشكيل بالمالمس.   علىيبتكر تصميمات 

   من فن الشعبي مستوحاةالورق  علىتصميم  18

 المعادن والخشب  علىالتشكيل بتقنية الشق  19

 دراسة طرق الوصل المختلفة المناسبة لتوظيف المشغولة  20

 التشكيل المبتكر لعمل مشغوالت منفذة بأكثر من تقنية في الخشب والمعادن 21

22 
 التعشيق   المعدنية وطرقلحام القصدير والفضة للمفردات 

 الخشبية   للمفرداتوالتركيب 

 مجال اشغال الخشب والمعادن   للمشغولة فيالتجميع للمفردات  23

 تحلل األعمال المعدنية جماليا  24

 ألعمال جيدا تشطيب ا  25

 إخراج األعمال الفنية   26

 وإبداء الرأي تقيم الطالب ألعمال زمالئهم  27

  تحكيم نهائي للمشغوالت المعدنية. 28
% لما تم تدريسه من   -

المحتوى األساسي 

 المقرر

95 %  

مدى التزام القائمين  -

بالتدريس بمحتوى  

 المقرر

       >85 

مدى تغطية االمتحان  -

 ررلموضوعات المق
       >85 

 أساليب التعليم والتعلم -

-التعليميةنصة ممحاضرات تفاعلية اون الين عن طريق ال-نظرية محاضرات  

 .zoom  االلكتروني 

 تدريب عملي

نظري                     عملي         طريقة تقويم الطالب -  

 التدريس:اإلمكانات المتاحة  -3

متوافرة         المراجع العلمية   -  

متوافرة        وسائل المعينةال -  

متوافرة        المستلزمات والخامات  -  

  قيود إدارية وتنظيمية: -4

%           نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5  
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  رئيس القسم: ا.د/ ميالد متي             رحمة عبد هللااسم منسق المادة: ا.م.د /بيسة 

                                            

التاريخ:                                                                التوقيع:      

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

 

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين )إن وجدت( -7

في العام   ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير -8

 السابق

 .تم إقامة معرض فني للطالب بقاعة العرض بالكلية 1

 عرض اعمال الطالب على الفيس بوك  

هي  -9 )ما  مقترحات  من  تنفيذه  يتم  لم  ما 

 واألسباب( 
 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 التدريب العملي 

لتدريب  • ورش  إقامة 

التقنيات    علىالطالب  

لتنفيذ   وإخراج الحديثة 

 األعمال.

من   • المدمج  التدريس 

 خالل المنصة التعليمية 

األول الفصل الدراسي  

 والثاني
والهيئة المعاونةأستاذ المادة   
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 تقرير مقرر دراسي
 

 كلية / التربية النوعية                                                    لمنوفية                                     جامعة / ا
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التربية الفنية  قسم:  

اختياري-والمعادنمقرر اشغال الخشب   

 2016-2017  

معلومات اساسية  -أ   

  مقرر اشغال الخشب والمعادن اسم المقرر ورمزه الكودى  -1

 تربية فنية  التخصص  -2

 ثانية دبلومة  الفرقة / المستوى  -3

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

  الختيار لجنة االمتحانات  النظام المتبع   -5

متوافر                 نظام المراجعة الخارجية لالمتحان  -6  

 عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس  -7

معلومات متخصصة  –ب   

 اإلحصائيات:  -1

 6 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

عدد الطالب اللذين أدوا  -

 االمتحان 

6 

 نتيجة االمتحان  -

 

 %         100                  6عدد  ناجح : 

 %    0                    0عدد راسب:  

النسبة المئوية % للناجحين   -

 طبقا للتقديرات الحاصلين عليها 

     %  25.0                 1عدد:     ممتاز

    %75.0                 5عدد :   جيد جدا

 %       0                       0عدد:   جيد 

 % 0                      0عدد:   مقبول

 تدريس المقرر:  -2

 

 الموضوع 
عدد 

ساعات  

 النظري 

عدد 

ساعات  

 العملي

 مالحظات 

  2 1 شرح مفهوم التشكيل في مجال الخسب والمعادن 1

  2 1 يتعرف على األدوات واألجهزة وخصائص الخامات في العمل الفني 2

3 
.مدركا يتعرف الطالب علي خصائص المشغولة المعدنية والخشبية

  المعايير العلمية للقيم الفنية والجمالية

 
1 2  

  2 1 وخشبية وتوظيفها معدنيه تصميم علي الورق لمشغوالت  4

5 
 التعرف علي وسائل األمان وأدواتها أثناء التنفيذ 

 التعرف علي المخاطر واالحتياطات الواجب اتخاذها

 خشبية معدنيه التشكيل المبتكر لعمل مشغوالت  
1 2  

  2 1بطرق القطع الخارجي بالمنشار معدنيه مفردات التشكيل المبتكر لعمل  6



 

 

 تقرير مقرر دراسي
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 االركت 

7 
بطرق القطع الداخلي والخارجي معدنيه مفردات التشكيل المبتكر لعمل 

 بالمنشار االركت 
1 2  

8 
مفردات بطرق القطع المختلفة بالمنشار االركت  التشكيل المبتكر لعمل 

 ضافة. مع البرد للحواف والحذف واإل
1 2  

9 
خشبية مستوحاة من الفن معدنيه مشغوالت   التشكيل المبتكر لعمل

 الشعبي. تصلح للعمل بها كمشروع صغير. 

 والتعرف على مصادر تمويل المتاحة لإلقامة المشروعات الصغيرة
1 2  

  2 1 جماليا   المعدنية األعمالل يتحل 10

  2 1  المعدنية األعمال تشطيب 11

  2 1 الفني  ألعمالا إخراج 12

  2 1   تقيم الطالب ألعمال زمالئهم 13

  2 1   نهائي ألعمال الفنية في مجال الخشب والمعادنتقيم  14

15 

يشرح فيه التطور التاريخي لفن أشغال المعادن والخشب عمل مشروع 

 عبر العصور الفنية.  

.   التعرف علي استخدام موارد البيئة في بناء مشغولة معدنية خشبية

 والوقوف علي اهم خصائصها. 

1 2  

  2 1 للمشغولة ةمشروع يعالج فيه المعالجات السطحيعمل  16

17 
   يتعرف علي األدوات واألجهزة الخاصة بمعالجة السطح

 بالمالمس.  تشكيل للعلي الورق  اتتصميميبتكر 
1 2  

  2 1 الشعبيتصميم علي الورق مستوحاه من فن  18

  2 1 الشق علي المعادن والخشب التشكيل بتقنية  19

  2 1 دراسة طرق الوصل المختلفة المناسبة لتوظيف المشغولة  20

21 
بأكثر من تقنية في الخشب التشكيل المبتكر لعمل مشغوالت منفذة 

 والمعادن
1 2  

22 
لحام القصدير والفضة للمفردات المعدنية  وطرق التعشيق والتركيب 

 للمقردات الخشبية 
1 2  

  2 1 التجميع للمفردات للمشغولة  في مجال اشغال الخشب والمعادن   23

  2 1  جماليا المعدنية األعمالتحلل  24

  2 1 جيدا  األعمال تشطيب 25

  2 1   الفنية األعمال إخراج 26

   2 1 الرأي وإبداءزمالئهم تقيم الطالب ألعمال  27
% لما تم تدريسه من المحتوى  -

 ر األساسي المقر

100 %  

مدى التزام القائمين بالتدريس  -

 بمحتوى المقرر 

 >95  

مدى تغطية االمتحان   -

 لموضوعات المقرر 

 >95  



 

 

 تقرير مقرر دراسي
 

 كلية / التربية النوعية                                                    لمنوفية                                     جامعة / ا
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 محاضرات نظرية           أساليب التعليم والتعلم  -

 تدريب عملي 

 أنشطة صفية  

 نظري  طريقة تقويم الطالب  -

 شفوي 

 اعمال فصلية 

    عملي

 اإلمكانات المتاحة التدريس :  -3

متوافرة        علمية المراجع ال -  

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

مالحظات المراجعين   -7

 الخارجيين )إن وجدت( 

 ال يوجد 

نفيذه من مقترحات  ما تم ت -8

 التطوير في العام السابق 

.تم إقامة معرض فني للطالب بقاعة العرض 1

 بالكلية 

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 )ما هي واألسباب( 

 

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

المعادن   ورش الزيارات الميدانية 

 بمنطقة االزهر 

الفصل الدراسي  

والثاني  االول  

 أستاذ المادة

ا.م.د حامد محمود جبريل        د/ بيسة عبدهللا رحمةم .ا.    اسم منسق المادة:   

 
2/9/2018تم االعتماد من مجلس القسم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تقرير مقرر دراسي
 

 كلية / التربية النوعية                                                    لمنوفية                                     جامعة / ا

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 قسم التربية الفنية 

اختياري-والمعادنمقرر اشغال الخشب   

 2017-2018  

معلومات اساسية -أ   

 2018-2017مقرر اشغال الخشب والمعادن  ى اسم المقرر ورمزه الكود  -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                 نظام المراجعة الخارجية لالمتحان  -6  

 عضو هيئة تدريس  لتدريس عدد القائمين با -7

معلومات متخصصة  –ب   

 اإلحصائيات:  -1

 3 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 2 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان  -

 نتيجة االمتحان  -

 

 %        100              2عدد  ناجح : 

 %    0                    0راسب:  عدد 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا   -

 ت الحاصلين عليها للتقديرا

 %    5.26             0عدد:     ممتاز

 %   57.89          2جيد  جدا :  عدد:   

 %     36.84                0جيد  عدد  :   

 %  0                   0عدد:    0مقبول  

 تدريس المقرر:  -2

 

 الموضوع 
عدد 

ساعات  

 النظري 

عدد 

ساعات  

 العملي

 مالحظات 

  2 1 تشكيل في مجال الخشب والمعادنشرح مفهوم ال 1

  2 1 يتعرف على األدوات واألجهزة وخصائص الخامات في العمل الفني 2

3 
.مدركا يتعرف الطالب علي خصائص المشغولة المعدنية والخشبية

 المعايير العلمية للقيم الفنية والجمالية 

 
1 2  

  2 1 تصميم علي الورق لمشغوالت معدنيه  وخشبية وتوظيفها  4

5 
 التعرف علي وسائل األمان وأدواتها أثناء التنفيذ 

 التعرف علي المخاطر واالحتياطات الواجب اتخاذها

 التشكيل المبتكر لعمل مشغوالت معدنيه  خشبية 
1 2  

  2 1التشكيل المبتكر لعمل مفردات معدنيه بطرق القطع الخارجي بالمنشار  6



 

 

 تقرير مقرر دراسي
 

 كلية / التربية النوعية                                                    لمنوفية                                     جامعة / ا

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 االركت 

7 
دات معدنيه بطرق القطع الداخلي والخارجي التشكيل المبتكر لعمل مفر

 بالمنشار االركت 
1 2  

8 
التشكيل المبتكر لعمل مفردات بطرق القطع المختلفة بالمنشار االركت  

 مع البرد للحواف والحذف واإلضافة. 
1 2  

9 
معدنيه  خشبية مستوحاة من الفن مشغوالت   التشكيل المبتكر لعمل

 صغير.  الشعبي. تصلح للعمل بها كمشروع

 والتعرف علي مصادر تمويل المتاحة لإلقامة المشروعات الصغيرة
1 2  

  2 1 تحليل األعمال المعدنية جماليا   10

  2 1 تشطيب األعمال المعدنية  11

  2 1 إخراج األعمال الفني  12

  2 1 تقيم الطالب ألعمال زمالئهم   13

  2 1 عادن  تقيم نهائي ألعمال الفنية في مجال الخشب والم 14

15 

عمل مشروع يشرح فيه التطور التاريخي لفن أشغال المعادن والخشب 

 عبر العصور الفنية.  

التعرف علي استخدام موارد البيئة في بناء مشغولة معدنية خشبية  . 

 والوقوف علي اهم خصائصها. 

1 2  

  2 1 عمل مشروع يعالج فيه المعالجات السطحية للمشغولة 16

17 
 ي األدوات واألجهزة الخاصة بمعالجة السطح  يتعرف عل

 يبتكر تصميمات علي الورق للتشكيل بالمالمس.  
1 2  

  2 1 تصميم علي الورق مستوحاه من فن الشعبي 18

  2 1 التشكيل بتقنية الشق علي المعادن والخشب  19

  2 1 دراسة طرق الوصل المختلفة المناسبة لتوظيف المشغولة  20

21 
المبتكر لعمل مشغوالت منفذة بأكثر من تقنية في الخشب التشكيل 

 والمعادن
1 2  

22 
لحام القصدير والفضة للمفردات المعدنية وطرق التعشيق والتركيب 

 للمفردات الخشبية 
1 2  

  2 1 التجميع للمفردات للمشغولة في مجال اشغال الخشب والمعادن   23

  2 1 تحلل األعمال المعدنية جماليا  24

  2 1 تشطيب األعمال جيدا  25

  2 1 إخراج األعمال الفنية   26

   2 1 وإبداء الرأيتقيم الطالب ألعمال زمالئهم  27
% لما تم تدريسه من المحتوى األساسي   -

 المقرر

100 %  

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى   -

 المقرر

 >95  

95<  مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر  -  



 

 

 تقرير مقرر دراسي
 

 كلية / التربية النوعية                                                    لمنوفية                                     جامعة / ا

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 محاضرات نظرية           التعليم والتعلم  أساليب  -

 تدريب عملي 

 أنشطة صفية  

 نظري  طريقة تقويم الطالب  -

 شفوي 

 اعمال فصلية 

 عملي   

 التدريس: اإلمكانات المتاحة  -3

متوافرة        المراجع العلمية  -  

متوافرة       الوسائل المعينة  -  

متوافرة       المستلزمات والخامات  -  

  يمية: قيود إدارية وتنظ  -4

%           نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5  

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

مالحظات المراجعين الخارجيين )إن   -7

 وجدت(

 ال يوجد 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في   -8

 العام السابق 

.تم إقامة معرض فني للطالب بقاعة العرض 1

 بالكلية 

من مقترحات )ما هي   ما لم يتم تنفيذه -9

 واألسباب( 

 

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

ورش المعادن   الزيارات الميدانية 

 بمنطقة االزهر 

الفصل الدراسي  

 االول والثاني 

 أستاذ المادة

حمة       ا.م.د حامد محمود جبريل ا. م .د/ بيسة عبدهللا ر: اسم منسق المادة  

 
2/9/2018تم االعتماد من مجلس القسم   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تقرير مقرر دراسي
 

 كلية / التربية النوعية                                                    لمنوفية                                     جامعة / ا

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 التربية الفنية  قسم:

 اختياري-والمعادنمقرر اشغال الخشب 

2018-2019 

معلومات اساسية  -أ   

 

معلومات متخصصة  –ب   

 اسم المقرر ورمزه الكودى  -8
-2018مقرر اشغال الخشب والمعادن 

2019 

 تربية فنية  التخصص  -9

 ثانية دبلومة  الفرقة / المستوى  -10

( عملي  2( نظري + ) 1)  ساعات المعتمدةعدد الوحدات / ال -11  

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات   -12

متوافر                 نظام المراجعة الخارجية لالمتحان  -13  

 عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس  -14

 اإلحصائيات:  -11

 3 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 3 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان  -

 نتيجة االمتحان  -

 

 %        100              3عدد  ناجح : 

 %    0                    0راسب:  عدد 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا   -

 للتقديرات الحاصلين عليها 

 %     0                 0عدد:    : ممتاز

 %   57.89             3جيد جدا : عدد:  

 %                     0       0جيد :   عدد:  

 %0                     0مقبول : عدد:   

 تدريس المقرر:  -12

 

 الموضوع 
عدد 

ساعات  

 النظري 

عدد 

ساعات  

 العملي

 مالحظات 

  2 1 شرح مفهوم التشكيل في مجال الخشب والمعادن 1

  2 1 العمل الفنييتعرف على األدوات واألجهزة وخصائص الخامات في  2

3 
.مدركا يتعرف الطالب علي خصائص المشغولة المعدنية والخشبية

 المعايير العلمية للقيم الفنية والجمالية 
1 2  



 

 

 تقرير مقرر دراسي
 

 كلية / التربية النوعية                                                    لمنوفية                                     جامعة / ا

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  
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  2 1 تصميم علي الورق لمشغوالت معدنيه وخشبية وتوظيفها  4

5 
 التعرف علي وسائل األمان وأدواتها أثناء التنفيذ 

 طات الواجب اتخاذهاالتعرف علي المخاطر واالحتيا

 التشكيل المبتكر لعمل مشغوالت معدنيه  خشبية 
1 2  

6 
التشكيل المبتكر لعمل مفردات معدنيه بطرق القطع الخارجي بالمنشار 

 االركت 
1 2  

7 
التشكيل المبتكر لعمل مفردات معدنيه بطرق القطع الداخلي والخارجي 

 بالمنشار االركت 
1 2  

8 
مفردات بطرق القطع المختلفة بالمنشار االركت   التشكيل المبتكر لعمل

 مع البرد للحواف والحذف واإلضافة. 
1 2  

9 
معدنيه  خشبية مستوحاة من الفن مشغوالت   التشكيل المبتكر لعمل

 الشعبي. تصلح للعمل بها كمشروع صغير. 

 والتعرف علي مصادر تمويل المتاحة لإلقامة المشروعات الصغيرة
1 2  

  2 1 عمال المعدنية جماليا  تحليل األ 10

  2 1 تشطيب األعمال المعدنية  11

  2 1 إخراج األعمال الفني  12

  2 1 تقيم الطالب ألعمال زمالئهم   13

  2 1 تقيم نهائي ألعمال الفنية في مجال الخشب والمعادن   14

15 

عمل مشروع يشرح فيه التطور التاريخي لفن أشغال المعادن والخشب 

 ور الفنية.  عبر العص

التعرف علي استخدام موارد البيئة في بناء مشغولة معدنية خشبية  . 

 والوقوف علي اهم خصائصها. 

1 2  

  2 1 عمل مشروع يعالج فيه المعالجات السطحية للمشغولة 16

17 
 يتعرف علي األدوات واألجهزة الخاصة بمعالجة السطح  

 يبتكر تصميمات علي الورق للتشكيل بالمالمس.  
1 2  

  2 1 تصميم علي الورق مستوحاه من فن الشعبي 18

  2 1 التشكيل بتقنية الشق علي المعادن والخشب  19

  2 1 دراسة طرق الوصل المختلفة المناسبة لتوظيف المشغولة  20

21 
التشكيل المبتكر لعمل مشغوالت منفذة بأكثر من تقنية في الخشب 

 والمعادن
1 2  

22 
الفضة للمفردات المعدنية وطرق التعشيق والتركيب لحام القصدير و

 للمفردات الخشبية 
1 2  

  2 1 التجميع للمفردات للمشغولة في مجال اشغال الخشب والمعادن   23

  2 1 تحلل األعمال المعدنية جماليا  24

  2 1 تشطيب األعمال جيدا  25

  2 1 إخراج األعمال الفنية   26

   2 1 وإبداء الرأيزمالئهم تقيم الطالب ألعمال  27



 

 

 تقرير مقرر دراسي
 

 كلية / التربية النوعية                                                    لمنوفية                                     جامعة / ا

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ا. م .د/ بيسة عبدهللا رحمة       ا.م.د حامد محمود جبريل : اسم منسق المادة  
2/9/2018تم االعتماد من مجلس القسم   

 

 

 

 

% لما تم تدريسه من المحتوى  -

 األساسي المقرر 
100 %  

مدى التزام القائمين بالتدريس  -

 بمحتوى المقرر 
 >95  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات   -

 المقرر
 >95  

 أساليب التعليم والتعلم  -

 محاضرات نظرية          

 تدريب عملي 

 أنشطة صفية  

 طريقة تقويم الطالب  -

 نظري 

 شفوي 

 اعمال فصلية 

 عملي   

 اإلمكانات المتاحة التدريس :  -13

متوافرة        المراجع العلمية  -  

متوافرة       الوسائل المعينة  -  

متوافرة       المستلزمات والخامات  -  

  قيود إدارية وتنظيمية:  -14

%           نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -15  

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

مالحظات المراجعين   -17

 الخارجيين )إن وجدت( 
 ال يوجد 

ما تم تنفيذه من مقترحات   -18

 التطوير في العام السابق 

.تم إقامة معرض فني للطالب بقاعة العرض 1

 بالكلية 

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -19

 )ما هي واألسباب( 

 

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -20

وصيف التطوير ت مجاالت التطوير   المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  

 الزيارات الميدانية 
ورش المعادن  

 بمنطقة االزهر 

الفصل الدراسي  

 االول والثاني 
 أستاذ المادة



 

 

 تقرير مقرر دراسي
 

 كلية / التربية النوعية                                                    لمنوفية                                     جامعة / ا

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 2020-2019  تقرير مقرر دراسي
اختياري-المعادنواشغال الخشب   

 تانية دبلومة

التربية الفنية  قسم:  

 

اساسية  معلومات-أ   

معلومات متخصصة –ب   

 مقرر ثنائى عملى اسم المقرر ورمزه الكودى -15

اختياري-والمعادناشغال الخشب  التخصص  -16  

 تانيه دبلوم خاص الفرقة / المستوى -17

عملي  (2)نظري +  (1) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  -18  

  نة االمتحانات  النظام المتبع الختيار لج -19

متوافر                نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -20  

 عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس  -21

 اإلحصائيات:  -21

 4 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -

 4 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 %           4عدد   ناجح:

 %     -    عددراسب: 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 %  ( جيد جدا  -( ممتاز )   %100 )  4عدد:  

 ( مقبول   -)      ( جيد 0%)

 تدريس المقرر: -22

 

 الموضوع                                     
 والمعادن الخشبشرح مفهوم التشكيل في مجال  1

 األدوات واألجهزة وخصائص الخامات في العمل الفني يتعرف على 2

3 
 . يتعرف الطالب علي خصائص المشغولة المعدنية والخشبية

 .والجماليةمدركا المعايير العلمية للقيم الفنية 

 وتوظيفها  معدنيه وخشبيةالورق لمشغوالت  علىتصميم  4

5 

 وسائل األمان وأدواتها أثناء التنفيذ  علىالتعرف 

 المخاطر واالحتياطات الواجب اتخاذها على التعرف

  معدنيه خشبيةالتشكيل المبتكر لعمل مشغوالت  

6 
 التشكيل المبتكر لعمل مفردات معدنيه بطرق القطع الخارجي 

 بالمنشار االركت 

7 
 التشكيل المبتكر لعمل مفردات معدنيه 

 بطرق القطع الداخلي والخارجي بالمنشار االركت 

8 
 كر لعمل مفردات بطرق القطع المختلفة بالمنشار االركت  التشكيل المبت

 مع البرد للحواف والحذف واإلضافة. 

9 

 مستوحاة من الفن الشعبي.  معدنيه خشبيةمشغوالت   التشكيل المبتكر لعمل

 تصلح للعمل بها كمشروع صغير.

 مصادر تمويل المتاحة لإلقامة المشروعات الصغيرة علىوالتعرف 



 

 

 تقرير مقرر دراسي
 

 كلية / التربية النوعية                                                    لمنوفية                                     جامعة / ا

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 ال المعدنية جماليا  تحليل األعم 10

 تشطيب األعمال المعدنية  11

 إخراج األعمال الفني  12

 تقيم الطالب ألعمال زمالئهم   13

 تقيم نهائي ألعمال الفنية في مجال الخشب والمعادن   14

15 

 عمل مشروع يشرح فيه التطور التاريخي لفن أشغال المعادن والخشب 

 عبر العصور الفنية.  

  خشبية. خدام موارد البيئة في بناء مشغولة معدنية است علىالتعرف 

 والوقوف علي اهم خصائصها. 

 عمل مشروع يعالج فيه المعالجات السطحية للمشغولة 16

17 
 األدوات واألجهزة الخاصة بمعالجة السطح   علىيتعرف 

 الورق للتشكيل بالمالمس.   علىيبتكر تصميمات 

   شعبيمن فن ال مستوحاةالورق  علىتصميم  18

 المعادن والخشب  علىالتشكيل بتقنية الشق  19

 دراسة طرق الوصل المختلفة المناسبة لتوظيف المشغولة  20

 التشكيل المبتكر لعمل مشغوالت منفذة بأكثر من تقنية في الخشب والمعادن 21

22 
 التعشيق   المعدنية وطرقلحام القصدير والفضة للمفردات 

 بية  الخش للمفرداتوالتركيب 

 مجال اشغال الخشب والمعادن   للمشغولة فيالتجميع للمفردات  23

 تحلل األعمال المعدنية جماليا  24

 تشطيب األعمال جيدا  25

 إخراج األعمال الفنية   26

 وإبداء الرأي تقيم الطالب ألعمال زمالئهم  27

  تحكيم نهائي للمشغوالت المعدنية. 28
% لما تم تدريسه من   -

وى األساسي المحت

 المقرر

95 %  

مدى التزام القائمين  -

بالتدريس بمحتوى  

 المقرر

       >85  

مدى تغطية االمتحان  -

 لموضوعات المقرر
       >85  

 أساليب التعليم والتعلم -

-محاضرات تفاعلية اون الين عن طريق المنصة التعليمية-نظرية محاضرات  

 .zoom  االلكتروني 

 تدريب عملي

نظري                     عملي         الطالب طريقة تقويم -  

 التدريس:اإلمكانات المتاحة  -23

متوافرة         المراجع العلمية   -  

متوافرة        الوسائل المعينة -  

متوافرة        المستلزمات والخامات  -  



 

 

 تقرير مقرر دراسي
 

 كلية / التربية النوعية                                                    لمنوفية                                     جامعة / ا

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 اسم منسق المادة:

    رحمة عبد هللاا.م.د /بيسة                 ا.م.د/ حامد عباس جبريل   

                                            

 التاريخ:                           التوقيع :                  
 

 

 متي  إبراهيمرئيس مجلس القسم : ميالد 

 
2/9/2018تم االعتماد من مجلس القسم   

 

  قيود إدارية وتنظيمية: -24

%           نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -25  

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

مالحظات المراجعين الخارجيين )إن  -27

 وجدت( 
 ال يوجد 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في   -28

 العام السابق

 .تم إقامة معرض فني للطالب بقاعة العرض بالكلية 1

 عرض اعمال الطالب على الفيس بوك  

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما هي  -29

 واألسباب( 
 

 التطوير للمقرر للعام القادم:  خطة -30

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 التدريب العملي 

لتدريب   • ورش  إقامة 

التقنيات    على الطالب  

لتنفيذ   وإخراج  الحديثة 

 األعمال.

من  • المدمج  التدريس 

 خالل المنصة التعليمية 

األول الفصل الدراسي  

 والثاني
والهيئة المعاونةة أستاذ الماد  



 
 

 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)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  -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 الملتحقين بالمقرر عدد الطالب  -

 18 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 (  %       75(  بنسبة  ) 18عدد  )   ناجح : 

 (  %        25(    بنسبة  )  6راسب:  عدد  ) 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا   -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 (  %        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 (. –موجبة قوالب األختام ) سالبة/    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 

الطينات المستخدمة فى تقنيات الضغط والصب تجهيز وتحضير 

 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 

الطالبتقييم اعمال  28  1 3 



 
 

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

)     ( %      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. 

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 

 

 

   

 رئيس القسم:                                               أستاذ المقرر :                                                                                         

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

د/ هند جمال                          

9/2018/ 2تم االعتماد من مجلس القسم                       

                                                                                                   



 
 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      لالمتحاننظام المراجعة الخارجية   -13

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

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات:  -11

 10 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -

 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 (. –موجبة قوالب األختام ) سالبة/    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 

الطينات المستخدمة فى تقنيات الضغط والصب تجهيز وتحضير 

 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 

الطالبتقييم اعمال  28  1 3 



 
 

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  

  .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

 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                                                                                                                           

9/2018/ 2تم االعتماد من مجلس القسم                       

 

 



 
 تقرير مقرر دراسي 

2019/     2018للعام األكاديمي     

 

 قسم : التربية الفنية 

 

اساسية معلومات  -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  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 (. –موجبة قوالب األختام ) سالبة/    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 

الطينات المستخدمة فى تقنيات الضغط والصب تجهيز وتحضير 

 السائل. 
2 6 

18-

20 

 عمل بحث عن استنساخ القوالب بالخامات المختلفة
2 6 

21-

23 

 6 2 طرق التجفيف، وطرق رص وحرق األعمال بالفرن.

24-

27 

طرق تشطيب المستنسخات النحتية باستخدام األجهزة واألدوات  

 والخامات
3 9 



 
الطالبتقييم اعمال  28  1 3 

 

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

)     ( %      نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -25  

  .3 مقترحات تحسين المقرر  -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                                                                                                                         

9/2018/ 2تم االعتماد من مجلس القسم                      

 



 
 

 تقرير مقرر دراسي 

2020/     1920للعام األكاديمي     

 

 قسم : التربية الفنية 

 

اساسية معلومات  -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)  عدد القائمين بالتدريس  -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

 

 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 (. –موجبة قوالب األختام ) سالبة/    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 

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 

 9 3طرق تشطيب المستنسخات النحتية باستخدام األجهزة واألدوات  -24



 
 والخامات 27

 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 : -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 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -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                            

 

6/12/2020تم االعتماد من مجلس القسم   



 

 
 

 تقرير مقرر دراسي 

2017/     2016للعام 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)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  -4  

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات   -5

متوافر                نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -6  

 عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس  -7

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات:  -1

 24 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -

 18 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان -

 االمتحاننتيجة  -

 

 %    94.44      17عدد   ناجح : 

 %  5.55          1راسب:  عدد  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا   -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 %    16.67       3ممتاز    عدد 

 %   11.11         2جيد جدا  عدد  

 %   11.11         2جيد    عدد  

 %   5.56        10مقبول  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

اسكتشات إلنفعاالت الوجه اآلدمى . –بالقلم الرصاص  -دراسة تطبيقية  3   3  

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

  6  تطبيق االسكتش بالخامات المستهلكه على التوال .   5

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

استلهام لوحات تجريدية معاصره قائمة على تشخيص   -دراسة تطبيقية   7

 العالقات اللونية القائمه على الصدفة .  
 15  

سلفادور  8 للفنان  التشكيلية  المنطلقات  خالل  من  للسريالية  نظرية  دراسة 

 دالى . 
1   

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

 االشعورية الذاتية الخاصة بالدارس .
 3  

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

 سبق من منطلق سريالية سلفادور دالى  
 3  

تطبيقية   11 والمعالجه   –دراسة  الدارس  بذات  الخاصة  العناصر  تجميع 

 بمنطلقات التشكيل لسلفادور دالى فى تكوين . 
 3  

باأللوان الزيتية أو األلوان األكريلك .  –دراسة تطبيقية  12   9  

  3  تقييم الجانب التطبيقى  13

ظرى   امتحان ال 14   3  

  

 



 

 
 

% 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

 

نظري   طريقة تقويم الطالب -  

 شفوي

 اعمال فصلية 

 عملي  

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -3

متوافرة         المراجع العلمية   -  

متوافرة        الوسائل المعينة -  

متوافرة        والخامات المستلزمات  -  

  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 

 للطالب بقاعة العرض بالكلية .تم إقامة معرض فني 1

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 

الفصل الدراسي   المعارض الفنية الزيارات الميدانية

 االول

 أستاذ المادة  

 المادة :د/ أمل محروس عبد الغنى                                    التوقيع :أستاذ 

 

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

   

2/9/2018تم االعتماد من مجلس القسم   

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 تقرير مقرر دراسي 

2018/     2017للعام 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 -

 

 %        83.33        5عدد   ناجح : 

 %      16.66       1راسب:  عدد  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا   -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 %0                   0ممتاز عدد 

 %33.33          2جيد جدا عدد  

 %  0       0جيد    عدد 

 % 50    3مقبول   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

اسكتشات إلنفعاالت الوجه اآلدمى . –بالقلم الرصاص  -دراسة تطبيقية  3   3  

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

  6  تطبيق االسكتش بالخامات المستهلكه على التوال .   5

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

استلهام لوحات تجريدية معاصره قائمة على تشخيص   -دراسة تطبيقية   7

 العالقات اللونية القائمه على الصدفة .  
 15  

سلفادور  8 للفنان  التشكيلية  المنطلقات  خالل  من  للسريالية  نظرية  دراسة 

 دالى . 
1   

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

 االشعورية الذاتية الخاصة بالدارس .
 3  

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

 سبق من منطلق سريالية سلفادور دالى  
 3  

تطبيقية   11 والمعالجه   –دراسة  الدارس  بذات  الخاصة  العناصر  تجميع 

 بمنطلقات التشكيل لسلفادور دالى فى تكوين . 
 3  

باأللوان الزيتية أو األلوان األكريلك .  –دراسة تطبيقية  12   9  

  3  تقييم الجانب التطبيقى  13

  3  امتحان النظرى  14

  



 

 
 

 

% 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

 

نظري   طريقة تقويم الطالب -  

 شفوي

 اعمال فصلية 

 عملي  

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -13

متوافرة         المراجع العلمية   -  

متوافرة        الوسائل المعينة -  

متوافرة        والخامات المستلزمات  -  

 ال يوجد  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 

 معرض فني للطالب بقاعة العرض بالكلية .تم إقامة 1

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما   -19

 هي واألسباب( 

 

 تم تنفيذ المقترحات 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -20

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

الفصل الدراسي   المعارض الفنية الزيارات الميدانية

 االول

 أستاذ المادة  

 أستاذ المادة :د/ أمل محروس عبد الغنى                                    التوقيع :

 

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

   

2/9/2018تم االعتماد من مجلس القسم   

 

 



 

 
 

 

 تقرير مقرر دراسي 

2019/     1820للعام 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 -

 االمتحاننتيجة  -

 

 %          85.71      6عدد   ناجح : 

 %   14.28       1راسب:  عدد  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا   -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 %42.85              3ممتاز عدد 

 %14.28          1جيد جدا عدد  

 %   28.57     2جيد      عدد

 %                        00مقبول   

 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

اسكتشات إلنفعاالت الوجه اآلدمى . –بالقلم الرصاص  -دراسة تطبيقية  3   3  

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

  6  تطبيق االسكتش بالخامات المستهلكه على التوال .   5

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

استلهام لوحات تجريدية معاصره قائمة على تشخيص   -دراسة تطبيقية   7

 العالقات اللونية القائمه على الصدفة .  
 15  

سلفادور  8 للفنان  التشكيلية  المنطلقات  خالل  من  للسريالية  نظرية  دراسة 

 دالى . 
1   

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

 االشعورية الذاتية الخاصة بالدارس .
 3  

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

 سبق من منطلق سريالية سلفادور دالى  
 3  

تطبيقية   11 والمعالجه   –دراسة  الدارس  بذات  الخاصة  العناصر  تجميع 

 بمنطلقات التشكيل لسلفادور دالى فى تكوين . 
 3  

باأللوان الزيتية أو األلوان األكريلك .  –دراسة تطبيقية  12   9  

  3  تقييم الجانب التطبيقى  13

  3  امتحان النظرى  14



 

 
 

  

 

% 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

 

نظري   طريقة تقويم الطالب -  

 شفوي

 اعمال فصلية 

 عملي  

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -23

متوافرة         المراجع العلمية   -  

متوافرة        الوسائل المعينة -  

متوافرة        والخامات المستلزمات  -  

 اليوجد  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 

 معرض فني للطالب بقاعة العرض بالكلية .تم إقامة 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 

الفصل الدراسي   المعارض الفنية الزيارات الميدانية

 االول

 أستاذ المادة  

 أستاذ المادة :د/ أمل محروس عبد الغنى                                    التوقيع :

 

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

   

2/9/2018تم االعتماد من مجلس القسم   

 



 

 
 

 تقرير مقرر دراسي 

2020/     2019للعام األكاديمي     

التربية الفنية قسم :   

 

معلومات اساسية  -أ   

 الرسم والتصوير  اسم المقرر ورمزه الكودى -22

 تربية فنية  التخصص  -23

 أولى دبلوم  الفرقة / المستوى -24

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

 لجنة ثالثية  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات   -26

متوافر                الخارجية لالمتحاننظام المراجعة  -27  

 عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس  -28

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات:  -31

 13 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -

 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 -32

 الموضوعات التى تم تدريسها:

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

 مالحظات 

 دراسة نظرية  للتراث االسطوري فى الحضارات المصريه القديمة 1

 
1 12  

 دراسة نظرية لفن المواد المستهلكة .  2

 
1   

 اسكتشات إلنفعاالت الوجه اآلدمى . –بالقلم الرصاص  -دراسة تطبيقية  3

 
 3  

 اسكتش لبورترية الدارس.  –بالقلم الرصاص   -دراسة تطبيقية 4

 
 3  

 تطبيق االسكتش بالخامات المستهلكه على التوال .   5

 
 6  

 مقارنة بين امكانيات األلوان داخل الصدفة اللونية  .  –دراسة نظرية  6

 
1   

استلهام لوحات تجريدية معاصره قائمة على تشخيص   -دراسة تطبيقية   7

 العالقات اللونية القائمه على الصدفة .  

 

 15  

سلفادور  8 للفنان  التشكيلية  المنطلقات  خالل  من  للسريالية  نظرية  دراسة 

 دالى . 

 

1   

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

  3  االشعورية الذاتية الخاصة بالدارس .



 

 
 

 

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

 سبق من منطلق سريالية سلفادور دالى  

 

 3  

تطبيقية   11 والمعالجه   –دراسة  الدارس  بذات  الخاصة  العناصر  تجميع 

 بمنطلقات التشكيل لسلفادور دالى فى تكوين . 

 

 3  

 باأللوان الزيتية أو األلوان األكريلك .  –دراسة تطبيقية  12

 
 9  

 تقييم الجانب التطبيقى  13

 
 3  

 امتحان النظرى  14

 
 3  

 
% لما تم تدريسه من المحتوى   -

 األساسي المقرر

100 %  

مدى التزام القائمين بالتدريس  -

 بمحتوى المقرر 

       >85  

لموضوعات مدى تغطية االمتحان  -

 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 : -33

متوافرة         المراجع العلمية   -  

متوافرة        الوسائل المعينة -  

متوافرة        المستلزمات والخامات  -  

 ال يوجد  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 1

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما   -39

 هي واألسباب( 

 

 تم تنفيذ المقترحات 

 التطوير للمقرر للعام القادم: خطة  -40

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

الفصل الدراسي   المعارض الفنية الزيارات الميدانية

 االول

 أستاذ المادة  

 أستاذ المادة :د/ أمل محروس عبد الغنى                                    التوقيع :

 

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

   

6/12/2020تم االعتماد من مجلس القسم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 

 

  

 (16) رقم

 دراسي مقرر تقرير

 1720  / 1620 األكاديمي للعام

 الفنية التربية : قسم

 

 اساسية معلومات - أ

 الخشبية االشغال في دراسات الكودى ورمزه المقرر اسم .1

 الفنية التربية التخصص .2

 خاص دبلوم الثانية الفرقة المستوى / الفرقة .3

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

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

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

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

 
 

 

 متخصصة معلومات – ب

 :اإلحصائيات .1

 6 بالمقرر الملتحقين الطالب عدد -

 6 االمتحان أدوا الذين الطالب عدد -

        %  (100 )  بنسبة  (6 )  عدد  : ناجح االمتحان نتيجة -

        %  ( 0 )  بنسبة     ( 0 )   عدد  :راسب

 طبقا للناجحين % المئوية النسبة -

 عليها الحاصلين للتقديرات
        %  16.66 ()  بنسبة  1  : ممتاز

          %  (83.34)  بنسبة 5: جدا جيد

             %  (  0)  بنسبة  0    : جيد

        %  ( 0 )  بنسبة  0 : مقبول



 

 

2 

 :المقرر تدريس .2

 

 

 

 تدريسها تم التي الموضوعات

 
 الموضوع

 ساعات عدد
 النظري

 ساعات عدد
 العملي

 المتعلقة والمصطلحات الخشب أشغال مفهوم 4-1 

 الخشب بأشغال
4 12 

 12 4 العصور عبر الخشبية للمشغوالت التاريخي التطور 8-5 

 الخشب أشغال في المستخدمة واألدوات العدد،  12-9 
 .وحفظها صيانتها وطرق  والمعادن

4 12 

 6 2 الخشب أشغال مجال في الحديثة التشكيلية االساليب 13-14 

 6 2  الخشبي الخرط اسلوب 16-15 

 3 1  الخشب أشغال في التقليدية التطعيم خامات 17 

 3 1 الفنية االعمال تقييم 18 

 في التقليدية التطعيم لخامات المستحدثة البدائل 19 
 والمعدنية الخشبية المشغوالت

1 3 

 3 1 الخشبية المشغوالت تشطيب طرق  20 

 في والمعادن الخشب بين يجمع فني عمل تنفيذ 21 
 صغير كمشروع للتسويق تصلح نفعية مشغولة

1 3 

 والمعادن الخشب أشغال مجال في  بحثية خطة إعداد 23-22 
2 6 



 

 

3 

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

2 6 

 0 3 شفوي  امتحان 26 

 0 3 البحثية الدراسات مناقشة 27 

 0 3 الفنية االعمال تقييم 28 

 

 

 تدريسه تم لما المئوية النسبة -
 المقرر األساسي المحتوى من

100% 

 بالتدريس القائمين التزام مدى -
 المقرر بمحتوى

      > 85 

 االمتحان تغطية مدى -
 المقرر لموضوعات

      > 85 

  نظرية محاضرات (   ) والتعلم التعليم أساليب -

 عملي تدريب (   )

  حالة دراسة (   )

  فصلية أنشطة (   )

 تعاوني تعليم (   )

 وحوار مناقشة (   )

  وجماعي فردي بحث (   )

 نظري (   ) الطالب تقويم طريقة -

 شفوي (   )

  فصلية أعمال (   )

 عملي (   )

 : التدريس المتاحة اإلمكانات .3

     متوافرة     العلمية المراجع -



 

 

4 

    متوافرة    المعينة الوسائل -

    متوافرة    والخامات المستلزمات -

 إدارية قيود يوجد ال :وتنظيمية إدارية قيود .4

 % (  ٩٨   )     لمقرر الطالب تقويم نتيجة .5

 مادة لتدريس أكبر ومساحة مكان توفير .1 المقرر تحسين مقترحات .6
  الخشب أشغال

 مجال في الحديثة الماكينات بعض توفير .2
 CNC مثل الخشب أشغال

 والكهربية اليدوية المعداد بعض توفير .3
 الطالب أعداد لتناسب

 المراجعين مالحظات .7

 (وجدت إن) الخارجيين

 يوجد ال

 مقترحات من تنفيذه تم ما .٨
 السابق العام في التطوير

 اليدوية واألدوات العدد بعض توفير.1

 . والكهربية

 من تنفيذه يتم لم ما .٩

 هي ما) مقترحات

 (واألسباب

 مادة لتدريس أكبر ومساحة مكان توفير
  الخشب أشغال

 مجال في الحديثة الماكينات بعض توفير
 التعليمي CNC مثل الخشب أشغال

 

 :القادم للعام للمقرر التطوير خطة .10

 التنفيذ عن المسئول التطوير توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت



 

 

5 

التدريب علي 
بعض الماكينات 

الحديثة بما يتواكب 
 مع سوق العمل

 الطالب تدريب
 الماكينات علي

 ال مثل الحديثة
CNC والبرامج 

 عليها يعمل التي
 المشغوالت وتنفيذ
 يمكن التي النفعية

 وتكون تسويقها
 لمشروع نواة

 صغير

 التدريس هيئة اعضاء دراسيان عامان
 الخشب أشغال لمادة

 لهم المعاونة والهيئة

 
 

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

 رئيس مجلس القسم : ميالد إبراهيم متي
 2/٩/201٨ القسم مجلس من االعتماد تم  
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 (16) رقم

 دراسي مقرر تقرير

 1820 /  1720 األكاديمي للعام

 الفنية التربية : قسم

 

 اساسية معلومات - أ

 الخشبية االشغال في دراسات الكودى ورمزه المقرر اسم .1

 الفنية التربية التخصص .2

 خاص دبلوم الثانية الفرقة المستوى / الفرقة .3

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

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

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

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

 
 

 

 متخصصة معلومات – ب

 :اإلحصائيات .1

 3 بالمقرر الملتحقين الطالب عدد -

 2 االمتحان أدوا الذين الطالب عدد -

        %  (66.66 )  بنسبة  (2 )  عدد  : ناجح االمتحان نتيجة -

       %  ( 33.33 )  بنسبة   ( 1 )  عدد  :راسب

 طبقا للناجحين % المئوية النسبة -

 عليها الحاصلين للتقديرات
        %  0 ()  بنسبة  0  : ممتاز

          %  (100)  بنسبة 2: جدا جيد

             %  (  0)  بنسبة  0    : جيد

        %  ( 0 )  بنسبة  0 : مقبول



 

 

7 

 :المقرر تدريس .2

 

 

 

 تدريسها تم التي الموضوعات

 
 الموضوع

 ساعات عدد
 النظري

 ساعات عدد
 العملي

 المتعلقة والمصطلحات الخشب أشغال مفهوم 4-1 

 الخشب بأشغال
4 12 

 12 4 العصور عبر الخشبية للمشغوالت التاريخي التطور 8-5 

 الخشب أشغال في المستخدمة واألدوات العدد،  12-9 
 .وحفظها صيانتها وطرق  والمعادن

4 12 

 6 2 الخشب أشغال مجال في الحديثة التشكيلية االساليب 13-14 

 6 2  الخشبي الخرط اسلوب 16-15 

 3 1  الخشب أشغال في التقليدية التطعيم خامات 17 

 3 1 الفنية االعمال تقييم 18 

 في التقليدية التطعيم لخامات المستحدثة البدائل 19 
 والمعدنية الخشبية المشغوالت

1 3 

 3 1 الخشبية المشغوالت تشطيب طرق  20 

 في والمعادن الخشب بين يجمع فني عمل تنفيذ 21 
 صغير كمشروع للتسويق تصلح نفعية مشغولة

1 3 

 والمعادن الخشب أشغال مجال في  بحثية خطة إعداد 23-22 
2 6 
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 الجمالي للجانب الطالب تنفيذ من توضيحي عرض 25-24 
 الفنية العمالهم والتقني

2 6 

 0 3 شفوي  امتحان 26 

 0 3 البحثية الدراسات مناقشة 27 

 0 3 الفنية االعمال تقييم 28 

 

 

 تدريسه تم لما المئوية النسبة -
 المقرر األساسي المحتوى من

100% 

 بالتدريس القائمين التزام مدى -
 المقرر بمحتوى

      > 85 

 االمتحان تغطية مدى -
 المقرر لموضوعات

      > 85 

  نظرية محاضرات (   ) والتعلم التعليم أساليب -

 عملي تدريب (   )

  حالة دراسة (   )

  فصلية أنشطة (   )

 تعاوني تعليم (   )

 وحوار مناقشة (   )

  وجماعي فردي بحث (   )

 نظري (   ) الطالب تقويم طريقة -

 شفوي (   )

  فصلية أعمال (   )

 عملي (   )

 : التدريس المتاحة اإلمكانات .3

     متوافرة     العلمية المراجع -
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    متوافرة    المعينة الوسائل -

    متوافرة    والخامات المستلزمات -

 إدارية قيود يوجد ال :وتنظيمية إدارية قيود .4

 % (  ٩٨   )     لمقرر الطالب تقويم نتيجة .5

 مادة لتدريس أكبر ومساحة مكان توفير .1 المقرر تحسين مقترحات .6
  الخشب أشغال

 مجال في الحديثة الماكينات بعض توفير .2
 CNC مثل الخشب أشغال

 والكهربية اليدوية المعداد بعض توفير .3
 الطالب أعداد لتناسب

 المراجعين مالحظات .7

 (وجدت إن) الخارجيين

 يوجد ال

 مقترحات من تنفيذه تم ما .٨
 السابق العام في التطوير

 اليدوية واألدوات العدد بعض توفير.1

 . والكهربية

 من تنفيذه يتم لم ما .٩

 هي ما) مقترحات

 (واألسباب

 مادة لتدريس أكبر ومساحة مكان توفير
  الخشب أشغال

 مجال في الحديثة الماكينات بعض توفير
 التعليمي CNC مثل الخشب أشغال

 

 :القادم للعام للمقرر التطوير خطة .10

 التنفيذ عن المسئول التطوير توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت
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التدريب علي 
بعض الماكينات 

الحديثة بما يتواكب 
 مع سوق العمل

 الطالب تدريب
 الماكينات علي

 ال مثل الحديثة
CNC والبرامج 

 عليها يعمل التي
 المشغوالت وتنفيذ
 يمكن التي النفعية

 وتكون تسويقها
 لمشروع نواة

 صغير

 التدريس هيئة اعضاء دراسيان عامان
 الخشب أشغال لمادة

 لهم المعاونة والهيئة

 
 

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

 رئيس مجلس القسم : ميالد إبراهيم متي
 2/٩/201٨ القسم مجلس من االعتماد تم  
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 (16) رقم

 دراسي مقرر تقرير

 1920  /  1820 األكاديمي للعام

 الفنية التربية : قسم

 

 اساسية معلومات - أ

 الخشبية االشغال في دراسات الكودى ورمزه المقرر اسم .1

 الفنية التربية التخصص .2

 خاص دبلوم الثانية الفرقة المستوى / الفرقة .3

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

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

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

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

 
 

 

 متخصصة معلومات – ب

 :اإلحصائيات .1

 3 بالمقرر الملتحقين الطالب عدد -

 3 االمتحان أدوا الذين الطالب عدد -

        %  (100 )  بنسبة  (3 )  عدد  : ناجح االمتحان نتيجة -

        %  ( 0 )  بنسبة     ( 0 )   عدد  :راسب

 طبقا للناجحين % المئوية النسبة -

 عليها الحاصلين للتقديرات
        %  0 ()  بنسبة  0  : ممتاز

          %  (33.33)  بنسبة 1: جدا جيد

             %  (  66.66)  بنسبة  2    : جيد

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

 

 

 

 تدريسها تم التي الموضوعات

 
 الموضوع

 ساعات عدد
 النظري

 ساعات عدد
 العملي

 المتعلقة والمصطلحات الخشب أشغال مفهوم 4-1 

 الخشب بأشغال
4 12 

 12 4 العصور عبر الخشبية للمشغوالت التاريخي التطور 8-5 

 الخشب أشغال في المستخدمة واألدوات العدد،  12-9 
 .وحفظها صيانتها وطرق  والمعادن

4 12 

 6 2 الخشب أشغال مجال في الحديثة التشكيلية االساليب 13-14 

 6 2  الخشبي الخرط اسلوب 16-15 

 3 1  الخشب أشغال في التقليدية التطعيم خامات 17 

 3 1 الفنية االعمال تقييم 18 

 في التقليدية التطعيم لخامات المستحدثة البدائل 19 
 والمعدنية الخشبية المشغوالت

1 3 

 3 1 الخشبية المشغوالت تشطيب طرق  20 

 في والمعادن الخشب بين يجمع فني عمل تنفيذ 21 
 صغير كمشروع للتسويق تصلح نفعية مشغولة

1 3 

 والمعادن الخشب أشغال مجال في  بحثية خطة إعداد 23-22 
2 6 
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 الجمالي للجانب الطالب تنفيذ من توضيحي عرض 25-24 
 الفنية العمالهم والتقني

2 6 

 0 3 شفوي  امتحان 26 

 0 3 البحثية الدراسات مناقشة 27 

 0 3 الفنية االعمال تقييم 28 

 

 

 تدريسه تم لما المئوية النسبة -
 المقرر األساسي المحتوى من

100% 

 بالتدريس القائمين التزام مدى -
 المقرر بمحتوى

      > 85 

 االمتحان تغطية مدى -
 المقرر لموضوعات

      > 85 

  نظرية محاضرات (   ) والتعلم التعليم أساليب -

 عملي تدريب (   )

  حالة دراسة (   )

  فصلية أنشطة (   )

 تعاوني تعليم (   )

 وحوار مناقشة (   )

  وجماعي فردي بحث (   )

 نظري (   ) الطالب تقويم طريقة -

 شفوي (   )

  فصلية أعمال (   )

 عملي (   )

 : التدريس المتاحة اإلمكانات .3

     متوافرة     العلمية المراجع -
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    متوافرة    المعينة الوسائل -

    متوافرة    والخامات المستلزمات -

 إدارية قيود يوجد ال :وتنظيمية إدارية قيود .4

 % (  ٩٨   )     لمقرر الطالب تقويم نتيجة .5

 مادة لتدريس أكبر ومساحة مكان توفير .1 المقرر تحسين مقترحات .6
  الخشب أشغال

 مجال في الحديثة الماكينات بعض توفير .2
 CNC مثل الخشب أشغال

 والكهربية اليدوية المعداد بعض توفير .3
 الطالب أعداد لتناسب

 المراجعين مالحظات .7

 (وجدت إن) الخارجيين

 يوجد ال

 مقترحات من تنفيذه تم ما .٨
 السابق العام في التطوير

 اليدوية واألدوات العدد بعض توفير.1

 . والكهربية

 من تنفيذه يتم لم ما .٩

 هي ما) مقترحات

 (واألسباب

 مادة لتدريس أكبر ومساحة مكان توفير
  الخشب أشغال

 مجال في الحديثة الماكينات بعض توفير
 التعليمي CNC مثل الخشب أشغال

 

 :القادم للعام للمقرر التطوير خطة .10

 التنفيذ عن المسئول التطوير توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت
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التدريب علي 
بعض الماكينات 

الحديثة بما يتواكب 
 مع سوق العمل

 الطالب تدريب
 الماكينات علي

 ال مثل الحديثة
CNC والبرامج 

 عليها يعمل التي
 المشغوالت وتنفيذ
 يمكن التي النفعية

 وتكون تسويقها
 لمشروع نواة

 صغير

 التدريس هيئة اعضاء دراسيان عامان
 الخشب أشغال لمادة

 لهم المعاونة والهيئة

 

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

 رئيس مجلس القسم : ميالد إبراهيم متي
 2/٩/201٨ القسم مجلس من االعتماد تم  
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 النوعية التربية / كلية                                                                                         المنوفية / جامعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (16) رقم

 دراسي مقرر تقرير

 2020  /  1920 األكاديمي للعام

 الفنية التربية : قسم

 اساسية معلومات - أ

 الخشبية االشغال في دراسات الكودى ورمزه المقرر اسم .1

 الفنية التربية التخصص .2

 خاص دبلوم الثانية الفرقة المستوى / الفرقة .3

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

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

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

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

 
 

 

 متخصصة معلومات – ب

 :اإلحصائيات .1

 4 بالمقرر الملتحقين الطالب عدد -

 4 االمتحان أدوا الذين الطالب عدد -

        %  (100 )  بنسبة  (4 )  عدد  : ناجح االمتحان نتيجة -

        %  ( 0 )  بنسبة     ( 0 )   عدد  :راسب
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 طبقا للناجحين % المئوية النسبة -

 عليها الحاصلين للتقديرات
        %  0 ()  بنسبة  0  : ممتاز

          %  (100)  بنسبة 4: جدا جيد

             %  (  0)  بنسبة  0    : جيد

        %  ( 0 )  بنسبة  0 : مقبول

 :المقرر تدريس .2

 

 

 

 تدريسها تم التي الموضوعات

 
 الموضوع

 ساعات عدد
 النظري

 ساعات عدد
 العملي

 المتعلقة والمصطلحات الخشب أشغال مفهوم 4-1 

 الخشب بأشغال
4 12 

 12 4 العصور عبر الخشبية للمشغوالت التاريخي التطور 8-5 

 الخشب أشغال في المستخدمة واألدوات العدد،  12-9 
 .وحفظها صيانتها وطرق  والمعادن

4 12 

 6 2 الخشب أشغال مجال في الحديثة التشكيلية االساليب 13-14 

 6 2  الخشبي الخرط اسلوب 16-15 

 3 1  الخشب أشغال في التقليدية التطعيم خامات 17 

 3 1 الفنية االعمال تقييم 18 

 في التقليدية التطعيم لخامات المستحدثة البدائل 19 
 والمعدنية الخشبية المشغوالت

1 3 

 3 1 الخشبية المشغوالت تشطيب طرق  20 
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 في والمعادن الخشب بين يجمع فني عمل تنفيذ 21 
 صغير كمشروع للتسويق تصلح نفعية مشغولة

1 3 

 والمعادن الخشب أشغال مجال في  بحثية خطة إعداد 23-22 
2 6 

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

2 6 

 0 3 شفوي  امتحان 26 

 0 3 البحثية الدراسات مناقشة 27 

 0 3 الفنية االعمال تقييم 28 

 

 

 تدريسه تم لما المئوية النسبة -
 المقرر األساسي المحتوى من

% 95 

 بالتدريس القائمين التزام مدى -
 المقرر بمحتوى

      > 85 

 االمتحان تغطية مدى -
 المقرر لموضوعات

      > 85 

  نظرية محاضرات ( /  ) والتعلم التعليم أساليب -

 عملي تدريب ( /)

  حالة دراسة (   )

  فصلية أنشطة ( /  )

 تعاوني تعليم ( /  )

 وحوار مناقشة ( /  )

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

 شفوي (   )

  فصلية أعمال (  / )

 عملي (  / )

 : التدريس المتاحة اإلمكانات .3

     متوافرة     العلمية المراجع -

    متوافرة    المعينة الوسائل -

    متوافرة    والخامات المستلزمات -

 إدارية قيود يوجد ال :وتنظيمية إدارية قيود .4

 % (  ٩٨   )     لمقرر الطالب تقويم نتيجة .5

 مادة لتدريس أكبر ومساحة مكان توفير .1 المقرر تحسين مقترحات .6
  الخشب أشغال

 مجال في الحديثة الماكينات بعض توفير .2
 CNC مثل الخشب أشغال

 والكهربية اليدوية المعداد بعض توفير .3
 الطالب أعداد لتناسب

 المراجعين مالحظات .7

 (وجدت إن) الخارجيين

 يوجد ال

 مقترحات من تنفيذه تم ما .٨
 السابق العام في التطوير

 اليدوية واألدوات العدد بعض توفير.1

 . والكهربية
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 من تنفيذه يتم لم ما .٩

 هي ما) مقترحات

 (واألسباب

 مادة لتدريس أكبر ومساحة مكان توفير
  الخشب أشغال

 مجال في الحديثة الماكينات بعض توفير
 التعليمي CNC مثل الخشب أشغال

 

 :القادم للعام للمقرر التطوير خطة .10

 التنفيذ عن المسئول التطوير توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت

التدريب علي 
بعض الماكينات 

الحديثة بما يتواكب 
 مع سوق العمل

 علي الطالب تدريب
 مثل الحديثة الماكينات

 والبرامج CNC ال
 عليها يعمل التي

 المشغوالت وتنفيذ
 يمكن التي النفعية

 نواة وتكون تسويقها
 صغير لمشروع

 التدريس هيئة اعضاء دراسيان عامان
 الخشب أشغال لمادة

 لهم المعاونة والهيئة

 
 

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

 رئيس مجلس القسم : ميالد إبراهيم متي
 6/12/2020 القسم مجلس من االعتماد تم  
 
 



 

 

 

 

 

 كلية / التربية النوعية                                                    جامعة / المنوفية                                     

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

- 1 - 

 

 
 

 

  

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 التطوير ت 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  

2/9/2018تم االعتماد من مجلس القسم   
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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 



 

 

 

 

 

 كلية / التربية النوعية                                                    جامعة / المنوفية                                     

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

- 5 - 

 

 
 

تدريب الطالب علي عمل تصميمات باستخدام التكرار المتماثل   11,  10

 ر في أوضاعها الحركية . للمفردات التشكيلية مع التغيي

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 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 -  
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غير متوافرة        المستلزمات والخامات  -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -14

)     ( %      يم الطالب لمقرر نتيجة تقو -15  

إقامة ورش لتدريب الطالب علي التقنيات الحديثة لتنفيذ و   .2 حات تحسين المقرر ترمق -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( 

 وجد ال 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:   /   

 

2/9/2018تم االعتماد من مجلس القسم   
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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 بالمقرر دد 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
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لمختلفة و المتضمنة لوحدات القياس بنائية للشبكيات ادراسة األسس ال 9,  8

 والتي يمكن االستعانة بها لوضع الحلول التصميمية  . 

 

2 6 

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
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متوافرة         العلمية  المراجع  -  

متوافرة        الوسائل المعينة -  

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

وير توقيت 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:   /   /    التوقي          في عبد اخالقمصطاسم منسق المادة:  ا.م.د/   

2/9/2018تم االعتماد من مجلس القسم   
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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 بالمقرر ع -

 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

 6 2اإللمام بالفنون و الحضارات التي أتسمت بظهور مفردات تشكيلية  3,  2



 

 

 

 

 

 كلية / التربية النوعية                                                    جامعة / المنوفية                                     

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

- 11 - 

 

 
 

 متنوعة . 

 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 

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  

 م 15/3/2020 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 الثاني ية الفصل الدراسالي نها م15/3/2020  من

  االجتماعيشبكات التواصل و   اإللكترونيةاستخدام المنصات 
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(WhatsApp   google class room -  ) 

 

 أعمال سنة  طريقة تقويم الطالب -

تطبيقي    

 نظري

 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

وير توقيت 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 

م 15/3/2020  

 عضو هيئة التدريس 

 

ع :                       التاريخ:   /   /    التوقي          في عبد اخالقمصطاسم منسق المادة:  ا.م.د/  ا  

6/12/2020تم االعتماد من مجلس القسم   
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(اولي مناهجأشغال فنية )تقرير مقرر   

2020/     9201للعام 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   

 ئيات: اإلحصا -1

 1 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -

 1   عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 (%        100)(   بنسبة 1عدد  )  ناجح : 

 (% 0(    بنسبة )0راسب:  عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا   -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( %        96بنسبة  )  ممتاز :    

   %         .(0)  بنسبة  د جدا : جي

      %        0)  بنسبة       جيد : 

 (  %        0  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 ئية تحقق عوامل االبتكار تمهيدا الختيار التصميم وضع تصورات مبد  

 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 ذ مجموعة من التقنيات الفنية بخامات فنية مبتكرة  تنفي   3 9 

16-17-18  9 3 تنفيذ المشغولة الفنية . 

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

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

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 <  مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -  

 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 الطالبطريقة تق -

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 ت تحسين المقرر مقترحا -6
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مالحظات المراجعين الخارجيين )إن  -7

 وجدت( 

 ال يوجد 

 

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( 
 مات و ادوات فنية للباحثين  : توفير خا 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:  -10

فيذالمسئول عن التن توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير   

  التدريب العملي

 

إقامة ورش لتدريب الطالب 

علي التقنيات الحديثة لتنفيذ و  

 إخراج األعمال 

العام   من بداية

حتي  الدراسي 

م 15/3/2020  

 عضو هيئة التدريس 

 

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

 

 

 رئيس مجلس القسم : ميالد إبراهيم متي 
 

2/9/2018تم االعتماد من مجلس القسم   
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 تاريخ ونظريات التربية الفنية اولي دبلومة تقرير مقرر دراسي

 2017-2016للعام األكاديمي   

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 تاريخ التربية الفنية اسم المقرر ورمزه الكودى ▪

 تربية فنيةمناهج وطرق تدريس التربية الفنية  التخصص  ▪

 دبلوم خاص الفرقة / المستوى ▪

( عملي 2( نظري + ) 2) لوحدات / الساعات المعتمدة عدد ا  ▪  

 وضع النظام طبقا لألحة الجامعة   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات   ▪

( غير متوفر      √)   (  متوافر     ) نظام المراجعة الخارجية لالمتحان ▪  

( معيد  0( عضو هيئة تدريس + )  1)  عدد القائمين بالتدريس  ▪  

 

 

ومات متخصصةمعل –ب   

 اإلحصائيات:  -1

 1 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  ▪

 1 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان ▪

 نتيجة االمتحان ▪

 

 (  %       100( بنسبة  ) 1عدد)    ناجح : 

 (  %       0(  بنسبة  ) 0راسب:  عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا   ▪

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( %         بنسبة  )ممتاز :    

    ( %        بنسبة  ) جيد جدا : 

      ( %         بنسبة  )     جيد : 

 ( %        100بنسبة  )  1مقبول :  

 تدريس المقرر: -2

 

 

 

 الموضوعات التي تم تدريسها 

 الموضوع
عدد ساعات  

 النظري

عدد ساعات  

 العملي

1،2،

3 

 تاريخ التربية الفنية .مفهوم التربية الفنية و واهمية دراسة 
2×3 2×3 

العوامل التي اثرت في تاريخ التربية الفنية والفنون التي اثرت في  4،5

 تاريخ التربية الفنية.ودور معلم الفن فيها.
2×2 2×2 

6،7،

8 

 الفترة االولي والثانية من فترات تاريخية للتربية الفنية.
2×3 2×3 

9،1

0 

 رات تاريخية للتربية الفنية. الفترة الثالثة  والرابعة من فت
2×2 2×2 

11،

12 

 الفترة الخامة والسادسة من فترات تاريخية للتربية الفنية. 
2×2 2×2 
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13،

14،

15 

التعرف علي اهم الرواد العرب  واالجانب الذين اثرو في تاريخ 

 3×2 3×2 التربية الفنية.

16،

17 

ية. التميز بين شرح ماهية الفلسفات التي اثرت في تاريخ التربية الفن

الفلسفة المثالية وبين الفلسفة الواقعية. وبين الفلسفة الطبيعية والفلسفة 

 البرجماتية.

2×2 2×2 

18،

19 

التعرف علي معني النظرية وعناصرها والشروط النظرية العلمية  

في التربية الفنية. ووتعدا الهم النظريات التي اثرت في تاريخ  

 التربية الفنية.

2×2 2×2 

20،

21 

والوقوف علي االيجابيات والسلبيات للنظرية الملكات ودراسة  

نظرية المحاكاه  من الطبيعة ونظرية محاكات الجوهر في التربية 

 الفنية.

2×2 2×2 

22،

23 

وشرح نظرية نقل الخبرة ونظرية المعرفة لجودانف ونظرية 

 ارنهايم االدراكية.
2×2 2×2 

24،

25 

مو في رسوم االطفال لفيكتور  والتعرف علي نظرية مراحل الن

 نولفيليد. 
2×2 2×2 

26،

27 

ونظرية االنماط الجمالية في رسوم االطفال ونظرية التذوق ودور 

 الفنان والمستمتع . 
2×2 2×2 

 2 2 األمتحان التحريرى 28

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من   ▪

 المحتوى األساسي المقرر

100 %  

بمحتوى مدى التزام القائمين بالتدريس  ▪

 المقرر

       >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  ▪

 المقرر

       >85  

( محاضرات  √)   أساليب التعليم والتعلم ▪  

( تدريب عملي  √)    

( أنشطة فصلية    √)   

( مناقشة وحوار   √)  

( شفوي  √)    طريقة تقويم الطالب ▪  

( أعمال فصلية   √)    

( عملي √)    

 دريس :اإلمكانات المتاحة الت -3

متوافرة         المراجع العلمية   ▪  

متوافرة        الوسائل المعينة ▪  

متوافرة        المستلزمات والخامات  ▪  
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 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -4

)     ( %      نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5  

  مقترحات تحسين المقرر  -6

 زيادة األنشطة الصفية. -

 

الخارجيين مالحظات المراجعين  -7

 )إن وجدت(

 ال يوجد 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8

 في العام السابق 

 زيادة األنشطة الصفية. -1

 

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 

بين  مقارنات  

نظم التربية 

 قديما 

 

 

قيام الطالب  

مقارنات بين  

نظم التربية 

 قديما 

 

الطالب مسؤلين عن التنفيذ  مقارنة واحدة شهريا  

 والمتابعة من القائم بالتدريس . 

 

/     رئيس القسم :  أ.د/ميالد ابراهيم                    التوقيع :  ميالد ابراهيم                     التاريخ:   /   
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 تاريخ ونظريات التربية الفنية اولي دبلومة تقرير مقرر دراسي

 2018-2017للعام األكاديمي   

التربية الفنية قسم:  

 

اساسية  معلومات-أ   

 تاريخ التربية الفنية اسم المقرر ورمزه الكودى

 تربية فنيةمناهج وطرق تدريس التربية الفنية  التخصص 

لوم خاصدب الفرقة / المستوى  

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

 وضع النظام طبقا لألحة الجامعة   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  

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

( معيد  0( عضو هيئة تدريس + )  1) عدد القائمين بالتدريس   

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 : اإلحصائيات

 1 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  ▪

 1 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان ▪

 نتيجة االمتحان ▪

 

        ( %100بنسبة )        ( 1)عددناجح: 

        ( %0بنسبة )    (  0راسب: عدد )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا   ▪

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( %        بنسبة  )                متاز:  م

   ( %        بنسبة  )              جيد جدا : 

      ( %         بنسبة  )                   جيد : 

 ( %       100بنسبة  )                 مقبول :  

 تدريس المقرر:

 

 

 

 الموضوعات التي تم تدريسها 

 الموضوع
عدد ساعات  

 ري النظ

عدد ساعات  

 العملي

 3×2 3×2 الفنية. تاريخ التربية  واهميه دراسةمفهوم التربية الفنية  1،2،3

اثرت  4،5 التي  الفنية والفنون  التربية  التي اثرت في تاريخ  العوامل 

 معلم الفن فيها.  الفنية. ودورفي تاريخ التربية 
2×2 2×2 

 3×2 3×2 للتربية الفنية. الفترة االولي والثانية من فترات تاريخية 6،7،8

 2×2 2×2 من فترات تاريخية للتربية الفنية. الثالثة والرابعةالفترة  9،10

11،1

2 

 الفترة الخامة والسادسة من فترات تاريخية للتربية الفنية.
2×2 2×2 

13،1

4،15 

الرواد   اهم  واالجانبالتعرف علي  تاريخ   العرب  في  اثرو  الذين 

 التربية الفنية. 
2×3 2×3 

 2×2 2×2شرح ماهية الفلسفات التي اثرت في تاريخ التربية الفنية. التميز 16،1
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الفلسفة  7 وبين  الواقعية.  الفلسفة  وبين  المثالية  الفلسفة  بين 

 الطبيعية والفلسفة البرجماتية. 

18،1

9 

النظرية   على التعرف   والشروط  وعناصرها  النظرية  معني 

هم النظريات التي اثرت في التربية الفنية. ووتعدا ال  العلمية في

 تاريخ التربية الفنية. 

2×2 2×2 

20،2

1 

ودراسة   علىوالوقوف   الملكات  للنظرية  والسلبيات  االيجابيات 

الطبيعة ونظرية محاكات الجوهر في التربية    المحاكاة مننظرية  

 الفنية.

2×2 2×2 

22،2

3 

ونظرية  لجودانف  المعرفة  ونظرية  الخبرة  نقل  نظرية  وشرح 

 ايم االدراكية.ارنه
2×2 2×2 

24،2

5 

لفيكتور   علىوالتعرف   االطفال  رسوم  في  النمو  مراحل  نظرية 

 نولفيليد. 
2×2 2×2 

26،2

7 

التذوق  ونظرية  االطفال  رسوم  في  الجمالية  االنماط  ونظرية 

 والمستمتع.ودور الفنان 
2×2 2×2 

 2 2 األمتحان التحريرى  28

 

% 100 محتوى األساسي المقررالنسبة المئوية لما تم تدريسه من ال ▪  

85<        مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر ▪  

85<        مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر ▪  

محاضرات  )√( أساليب التعليم والتعلم ▪  

( تدريب عملي  )√  

( أنشطة فصلية    √)   

( مناقشة وحوار   √)  

( شفوي  √)    طريقة تقويم الطالب ▪  

( أعمال فصلية   √)    

( عملي √)    

 التدريس:اإلمكانات المتاحة 

متوافرة         المراجع العلمية   ▪  

متوافرة        الوسائل المعينة ▪  

متوافرة        المستلزمات والخامات  ▪  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية:

)     ( %      نتيجة تقويم الطالب لمقرر   
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  مقرر مقترحات تحسين ال

 زيادة األنشطة الصفية. -

 عمل اوراق بحثية. -

 

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين )إن وجدت(

 األنشطة الصفية. زيادة-1 ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق

 

 عمل أوراق بحثية.  - ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما هي واألسباب( 

 للعام القادم:  خطة التطوير للمقرر

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

مقارنات بين  

نظم التربية 

 قديما 

 

قيام الطالب  

مقارنات بين  

نظم التربية 

 قديما 

 

الطالب مسؤلين عن التنفيذ  مقارنة واحدة شهريا  

بالتدريس. والمتابعة من القائم   

 

/      التاريخ: /ابراهيم                      التوقيع: ميالدراهيم                    ميالد اب/القسم: أ.درئيس   
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 تاريخ ونظريات التربية الفنية اولي دبلومة تقرير مقرر دراسي

 2019-2018للعام األكاديمي   

التربية الفنية قسم:  

 

اساسية  معلومات-أ   

ربية الفنيةتاريخ الت اسم المقرر ورمزه الكودى ▪  

 تربية فنيةمناهج وطرق تدريس التربية الفنية  التخصص  ▪

 دبلوم خاص الفرقة / المستوى ▪

( عملي 2نظري + ) (2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  ▪  

 وضع النظام طبقا لألحة الجامعة   النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات   ▪

( غير متوفر      √(  متوافر     ) )  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان ▪  

( معيد  0( عضو هيئة تدريس + )  1) عدد القائمين بالتدريس  ▪  

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات:  -11

 3 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  ▪

 3 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان ▪

 نتيجة االمتحان ▪

 

 (  %        100بنسبة  )                  ( 3عدد)          ناجح:

 (  %        0بنسبة  )                  ( 0)  عدد     راسب: 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا   ▪

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( %       66,6بنسبة  )                     2 عدد       ممتاز:

   ( %        33,3 بنسبة )                    1  عدد   جيد جدا :

       ( %         بنسبة  )                                      جيد:

 بنسبة  )  ( %                                           مقبول:

 تدريس المقرر:  -12

 

 

 

 الموضوعات التي تم تدريسها 

 الموضوع
عدد ساعات  

 النظري 

عدد ساعات  

 العملي

 3×2 3×2 الفنية.تاريخ التربية  سةواهمية درامفهوم التربية الفنية  1،2،3

العوامل التي اثرت في تاريخ التربية الفنية والفنون التي  4،5

 اثرت في تاريخ التربية الفنية.ودور معلم الفن فيها.
2×2 2×2 

 3×2 3×2 الفترة االولي والثانية من فترات تاريخية للتربية الفنية. 6،7،8

 2×2 2×2 ترات تاريخية للتربية الفنية. من ف الثالثة والرابعةالفترة  9،10

 2×2 2×2 الفترة الخامة والسادسة من فترات تاريخية للتربية الفنية.  11،12

13،14،1

5 

الذين اثرو في  العرب واالجانبالتعرف علي اهم الرواد  

 تاريخ التربية الفنية.
2×3 2×3 

ية. شرح ماهية الفلسفات التي اثرت في تاريخ التربية الفن 16،17

التميز بين الفلسفة المثالية وبين الفلسفة الواقعية. وبين 

 الفلسفة الطبيعية والفلسفة البرجماتية.

2×2 2×2 
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معني النظرية وعناصرها والشروط النظرية   علىالتعرف  18،19

التربية الفنية. ووتعدا الهم النظريات التي اثرت   العلمية في

 في تاريخ التربية الفنية.

2×2 2×2 

االيجابيات والسلبيات للنظرية الملكات  علىوالوقوف  20،21

الطبيعة ونظرية محاكات   المحاكاة منودراسة نظرية 

 الجوهر في التربية الفنية. 

2×2 2×2 

وشرح نظرية نقل الخبرة ونظرية المعرفة لجودانف ونظرية  22،23

 ارنهايم االدراكية.
2×2 2×2 

في رسوم االطفال  نظرية مراحل النمو علىوالتعرف  24،25

 لفيكتور نولفيليد. 
2×2 2×2 

ونظرية االنماط الجمالية في رسوم االطفال ونظرية التذوق   26،27

 والمستمتع. ودور الفنان 
2×2 2×2 

 2 2 األمتحان التحريرى 28

 

% 100 النسبة المئوية لما تم تدريسه من المحتوى األساسي المقرر ▪  

85<        توى المقررمدى التزام القائمين بالتدريس بمح ▪  

85<        مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر ▪  

محاضرات  )√( أساليب التعليم والتعلم ▪  

تدريب عملي  )√(  

أنشطة فصلية   (√)   

وحوار  ة)√( مناقش  

ي )√( شفو طريقة تقويم الطالب ▪  

أعمال فصلية   )√(  

عملي )√(  

 التدريس:اإلمكانات المتاحة  -13

متوافرة         المراجع العلمية   ▪  

متوافرة        الوسائل المعينة ▪  

متوافرة        المستلزمات والخامات  ▪  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -14

)     ( %      نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -15  

  مقترحات تحسين المقرر  -16

 زيادة األنشطة الصفية. -
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 وجد ال ي مالحظات المراجعين الخارجيين )إن وجدت( -17

 األنشطة الصفية. زيادة-1 ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -18

 

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

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -20

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

نظم  بين  مقارنات 

 التربية قديما 

 

 

الطالب   بين  قيام  مقارنات 

 نظم التربية قديما  

 

الطالب مسؤلين عن التنفيذ  مقارنة واحدة شهريا  

بالتدريس. والمتابعة من القائم   

ا.د جمعة حسين          ا.م.د: بيسة عبدهللا رحمة    المادة:  ستاذ ا  

 

/      التاريخ: /يم                     ابراه التوقيع: ميالدميالد ابراهيم                    /القسم: أ.درئيس   
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 تاريخ ونظريات التربية الفنية اولي دبلومة تقرير مقرر دراسي

 2020-2019للعام األكاديمي   

التربية الفنية قسم:  

 

اساسية  معلومات-أ   

 تاريخ التربية الفنية اسم المقرر ورمزه الكودى  ▪

ق تدريس التربية الفنيةمناهج وطر تربية فنية التخصص  ▪  

 دبلوم خاص الفرقة / المستوى  ▪

( عملي 2نظري + )   ( 2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة ▪  

الجامعة   لالحةوضع النظام طبقا  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات   ▪  

( غير متوفر      √)   (  متوافر     ) نظام المراجعة الخارجية لالمتحان ▪  

( معيد  0( عضو هيئة تدريس + )  1)  ائمين بالتدريس عدد الق  ▪  

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 : اإلحصائيات -21

 1 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  ▪

 1 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان ▪

 نتيجة االمتحان ▪

 

 (  %        100)      بنسبة   ( 1)  : عدد           ناجح:

 (  %       0)      بنسبة   (  0)  :عدد         راسب:

طبقا   ▪ للناجحين   % المئوية  النسبة 

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( %        100)     بنسبة       1 : عدد         ممتاز :

    ( %         )         بنسبة                          :جيد جدا

      ( %         )     بنسبة                            جيد :

 )  ( %           بنسبة                          مقبول :

 تدريس المقرر:  -22

 الموضوعات التي تم تدريسها 

 الموضوع
عدد ساعات  

 النظري 

عدد ساعات  

 العملي

 3×2 3×2 الفنية.تاريخ التربية  واهمية دراسةمفهوم التربية الفنية  1،2،3

نية والفنون التي اثرت في العوامل التي اثرت في تاريخ التربية الف 4،5

 معلم الفن فيها. رالفنية. ودوتاريخ التربية 
2×2 2×2 

 3×2 3×2 الفترة االولي والثانية من فترات تاريخية للتربية الفنية. 6،7،8

 2×2 2×2 من فترات تاريخية للتربية الفنية.  الثالثة والرابعةالفترة  9،10

11،1

2 

 تاريخية للتربية الفنية.  الفترة الخامة والسادسة من فترات
2×2 2×2 

13،1

4،15 

الذين اثرو في تاريخ  العرب واالجانبالتعرف علي اهم الرواد  

 التربية الفنية.
2×3 2×3 

16،1

7 

شرح ماهية الفلسفات التي اثرت في تاريخ التربية الفنية. التميز 

ة بين الفلسفة المثالية وبين الفلسفة الواقعية. وبين الفلسفة الطبيعي

 والفلسفة البرجماتية.

2×2 2×2 
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18،1

9 

معني النظرية وعناصرها والشروط النظرية   علىالتعرف 

هم النظريات التي اثرت في ال دالتربية الفنية. وتعد العلمية في

 تاريخ التربية الفنية.

2×2 2×2 

20،2

1 

االيجابيات والسلبيات للنظرية الملكات ودراسة   علىوالوقوف 

الطبيعة ونظرية محاكات الجوهر في التربية  نالمحاكاة منظرية 

 الفنية.

2×2 2×2 

22،2

3 

وشرح نظرية نقل الخبرة ونظرية المعرفة لجودانف ونظرية 

 ارنهايم االدراكية.
2×2 2×2 

24،2

5 

نظرية مراحل النمو في رسوم االطفال لفيكتور   علىوالتعرف 

 نولفيليد. 
2×2 2×2 

26،2

7 

رسوم االطفال ونظرية التذوق ودور  ونظرية االنماط الجمالية في

 والمستمتع. الفنان 
2×2 2×2 

 2 2 التحريري االمتحان 28

 

% 100 النسبة المئوية لما تم تدريسه من المحتوى األساسي المقرر ▪  

85<        مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر ▪  

85<        مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر ▪  

( محاضرات  √)   التعليم والتعلم أساليب ▪  

( تدريب عملي  √)    

( أنشطة فصلية    √)   

( مناقشة وحوار   √)  

( شفوي  √)    طريقة تقويم الطالب ▪  

( أعمال فصلية   √)    

( عملي √)    

 اإلمكانات المتاحة التدريس :  -23

متوافرة         المراجع العلمية   ▪  

متوافرة        الوسائل المعينة ▪  

متوافرة        مات والخامات المستلز ▪  
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 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -24

)     ( %    نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -25  

  مقترحات تحسين المقرر  -26

 زيادة األنشطة الصفية. -

 

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين )إن وجدت( -27

 األنشطة الصفية. ادةزي-1 ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام السابق -28

 

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

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -30

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

نظم   بين  مقارنات 

 التربية قديما 

 

 

الطالب   بين  قيام  مقارنات 

 نظم التربية قديما  

 

واحدة   مقارنة 

 شهريا  

التنفيذ    نمسؤوليالطالب   عن 

 بالتدريس. والمتابعة من القائم 

 أستاذ المادة:      ا.د جمعة حسين          ا.م.د: بيسة عبدهللا رحمة 

 

/      التاريخ: /ابراهيم                      التوقيع: ميالدميالد ابراهيم                    /القسم: أ.درئيس   

 

2/9/2018تم االعتماد من مجلس القسم   



 
 

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 بالمقرر عدد 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 المونوتيب عمل  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 مجلس القسم : ميالد إبراهيم متي 

   تم االعتماد من مجلس القسم 2018/9/2

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 السكب عمل 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

التطوير توصيف  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 

 

منسق المادة : د/ هبة محمد تجريدة                                                                                       اسم     

 رئيس مجلس القسم : ميالد إبراهيم متي 

   تم االعتماد من مجلس القسم 2018/9/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 المقرر مقترحات   -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 

 

منسق المادة : د/ هبة محمد تجريدة                                                                                       اسم     

 رئيس مجلس القسم : ميالد إبراهيم متي 

   تم االعتماد من مجلس القسم 2018/9/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 

 

منسق المادة : د/ هبة محمد تجريدة                                                                                       اسم     

 رئيس مجلس القسم : ميالد إبراهيم متي 

   تم االعتماد من مجلس القسم 2018/9/2

 

 

 

 



 
 

 

- 1 - 

 

 
 

 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 بالمقرر عدد  -

               

                 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 المونوتيب عمل  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



 
 

 

- 2 - 

 

 
 

 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



 
 

 

- 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

المادة  أستاذ   

 

إسم منسق المادة  د/ هبة محمد تجريدة                                                                                                

ى ترئيس القسم : أ. د/ميالد ابراهيم م  

2/9/2018تم االعتماد من مجلس القسم   
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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 بالمقرر عدد 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

 12 4تصميم وتنفيذ معلقة نسجية علي نول البرواز متعددة المستويات و   6
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 اتجاهات خيوط السداء

 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

التطوير توقيت  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 

 

2/9/2018تم االعتماد من مجلس القسم   
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قرير مقرر دراسي ت  

 

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
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 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 : -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

التطوير توقيت  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  

2/9/2018تم االعتماد من مجلس القسم   
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قرير مقرر دراسي ت  

 

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

 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
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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  -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -34

)     ( %      نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -35  
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 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

التطوير توقيت  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  

6/12/2020 تم االعتماد من مجلس القسم  

 



 
 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 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  
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  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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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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 بالمقرر عدد 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  
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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 ر مقترحات 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

ر مجاالت 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 :

 

   تم االعتماد من مجلس القسم 2018/9/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 

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 

 4  التدريب العملي علي استخدام قوائم األدوات واألوامر.  5



 
 

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 

 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 وتشطيبها تجهيز 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  
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متوافرة        المستلزمات والخامات  -  

  قيود إدارية وتنظيمية: -24

%           ب لمقرر نتيجة 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  

 

   تم االعتماد من مجلس القسم 2018/9/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 

 4  التدريب العملي علي استخدام قوائم األدوات واألوامر.  5



 
 

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 

 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 -  



 
 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 12 - 

متوافرة        المستلزمات والخامات  -  

  قيود إدارية وتنظيمية: -34

%           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 

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

 

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

 

   تم االعتماد من مجلس القسم 2018/9/2
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 تقرير مقرر دراسي 

2017/   2016للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 تاريخ الفن المصرى القديم والمعاصر اسم المقرر ورمزه الكودى -1

 مناهج زطرق تدريس التربية الفنية التخصص  -2

 الثانية الفرقة / المستوى -3

( عملي 0+ )( نظري  4) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  -4  

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

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

( معيد  0( عضو هيئة تدريس + )  1)  عدد القائمين بالتدريس  -7  

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات:  -1

 8 الملتحقين بالمقرر عدد الطالب  -

 8 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 (  %       100( بنسبة  ) 8عدد)    ناجح : 

 (  %       0(  بنسبة  ) 0راسب:  عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا   -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( %       62,5بنسبة  )  5ممتاز :  

   ( %       37,5  بنسبة  ) 3جيد جدا :  

      ( %         بنسبة  )     جيد : 

 بنسبة  )  ( %        مقبول :   

 تدريس المقرر: -2

 

 

 

 الموضوعات التي تم تدريسها 

 الموضوع
عدد ساعات  

 النظري

عدد ساعات  

 العملي

  4 دراسة للعصور الحجرية وتقسيمها . 1،2

  4 دراسة الفن البدائى وخصائصه .  3

  4 دراسة عهد ما قبل األسرات.  4،5

دراسة الدولة القديمة فى الفن المصرى القديم وشرح ألهم سماته،  6

 والفلسفة التى شكلت مضمونه الفكرى.
4  

دراسة الدولة الوسطى فى الفن المصرى القديم والتأكيد على أهم ما  7

 يميزها. 
4  

  4 وتناول فن العمارة  . يمقددراسة الدولة الحديثة فى الفن المصرى ال 8

  4 دراسة ألهم سمات الفن اإلغريقى وأسباب ظهوره.  9

  4 دراسة الفن الرومانى وتوضيح أهم سماته وتأثره بالفن اإلغريقى . 10
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مراجعة عامة إلبراز مالمح الحضارات اإلنسانية القديمة موضوع  11

لك الحضارات ت ونالدراسة، واستنباط أهم السمات الفنية المميزة لفن

 واجراء مقارنة فيما بينها، وتأثرها بما سبقها من حضارات.

4  

  4 المدرسة الكالسيكية العائدة  12

  4 فناني الكالسيكية العائدة 13

  4 المدرسة الرومانتيكية  14

  4 فناني المدرسة الرومانتيكية   15

  4 المدرسة الطبيعية و الواقعية  16

  4 اقعيةالطبيعية و الوفناني المدرسة  17

  4 المدرسة التاثيرية وفنانيها   18

  4 اختبار اعمال سنة  19

  4 المدرسة الوحشية وروادها  20

  4 المدرسة التكعيبية وروادها 21

22،

23 

 المدرسة التجريدية وروادها
4  

24،

25 

 المدرسة الدادية و السريالية وروادها
4  

26،

27 

 ادها المستقبلية وروة التعبيرية و المدرس
4  

  4 األختبار التحريرى  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  ( √)   أساليب التعليم والتعلم -  

العصف الذهني  (  √  )  

( أنشطة فصلية    √)   

( مناقشة وحوار   √)  

  

 

( شفوي  √)    طريقة تقويم الطالب -  

( أعمال فصلية   √)    

 

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -3

متوافرة         المراجع العلمية   -  

متوافرة        الوسائل المعينة -  
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     متوافرة    المستلزمات والخامات  -

 ال يوجد قيود إدارية نظيمية:قيود إدارية وت -4

)     ( %      نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5  

  مقترحات تحسين المقرر  -6

 تحليل بعض األعمال الفنية القديمة والمعاصرة . -

 إتاحة أماكن مناسبة للطالب.  -

 

مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 )إن وجدت(

 ال يوجد 

ات التطوير ما تم تنفيذه من مقترح -8

 السابق  في العام

 تحليل بعض األعمال الفنية القديمة والمعاصرة . -

 

 

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما   -9

 هي واألسباب( 

 إتاحة أماكن مناسبة للطالب  -

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

تحليل بعض األعمال   -

القديمة والمعاصرة الفنية 

. 

 

بعض  قيام الطالب بتحليل 

األعمال الفنية القديمة  

 والمعاصرة .

تحليل أربعة عمل 

 فنى واحد شهريا  

الطالب مسؤلين عن التنفيذ 

 والمتابعة من القائم بالتدريس  

 

التاريخ:   /   /                      ميالد ابراهيم التوقيع :                 ميالد ابراهيم/.د اسم منسق المادة:  

 

 رئيس مجلس القسم : ميالد إبراهيم متي 

 

2/9/2018تم االعتماد من مجلس القسم     
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 تقرير مقرر دراسي 

2020   /1920للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 تاريخ الفن المصرى القديم والمعاصر اسم المقرر ورمزه الكودى -8

طرق تدريس التربية الفنيةومناهج  التخصص  -9  

 الثانية الفرقة / المستوى -10

( عملي 0+ )( نظري  4) الساعات المعتمدة  /وحدات عدد ال -11  

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

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

( معيد  0( عضو هيئة تدريس + )  1)  عدد القائمين بالتدريس  -14  

 

 

خصصةمات متمعلو –ب   

 اإلحصائيات:  -11

 3 الملتحقين بالمقرر عدد الطالب  -

 3 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 (  %       100( بنسبة  ) 3عدد)    ناجح : 

 (  %       0(  بنسبة  ) 0راسب:  عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا   -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( %        0سبة  )نب 0:  ممتاز 

   ( %       0  بنسبة  )   0 جيد جدا :  

      ( %         بنسبة  )     جيد : 

 ( %        100بنسبة  )  3مقبول :  

 تدريس المقرر: -12

 

 

 

 الموضوعات التي تم تدريسها 

 الموضوع
عدد ساعات  

 النظري

عدد ساعات  

 العملي

  4 مها .دراسة للعصور الحجرية وتقسي 1،2

  4 دراسة الفن البدائى وخصائصه .  3

  4 دراسة عهد ما قبل األسرات.  4،5

  4دراسة الدولة القديمة فى الفن المصرى القديم وشرح ألهم سماته،  6
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 والفلسفة التى شكلت مضمونه الفكرى.

دراسة الدولة الوسطى فى الفن المصرى القديم والتأكيد على أهم ما  7

 يميزها. 
4  

  4 قديم وتناول فن العمارة  .لدولة الحديثة فى الفن المصرى السة ا درا 8

  4 دراسة ألهم سمات الفن اإلغريقى وأسباب ظهوره.  9

  4 دراسة الفن الرومانى وتوضيح أهم سماته وتأثره بالفن اإلغريقى . 10

  اهم فناني دراسة لجيل الروادو -نشأة مدرسة الفنون الجميلة  11

 العمالهم والسمات الفية

. 

4  

  4 ية العمالهم  نوالسمات الف اهم فناني دراسة لجيل الروادواستكمال  12

جيل الرواد الثاني في الفن  دراسة السمات الفنية والجمالية ل  13

 المصري الحديث 
4  

جيل الرواد الثاني في الفن دراسة السمات الفنية والجمالية ل استكمال 14

 المصري الحديث
4  

) السمات الفنية لرواد الفن المعاصر سة الجماعات الفنية ودرا 15

ين رابطة الفنانجماعة  –فنية الدعاية الجماعة  –جماعة الخيال 

  ن المصريي

4  

 –الشرقيين الفنانيين  –اعة المحاولون جماستكمال الجماعات افنية ) 16

 ( الفن والحرية جماعة  –الفن الفطري او الشعبي جماعة 
4  

الفن  –صوت الفنان  -البليت  جماعة  )كمال الجماعات افنيةاست 17

 ( جماعة الفن الحديث -والحياة 
4  

الحديث القديمة على الفن المصري  اتالحضار تفاعل اثر  18

اثر  –مصر وبالد النهرين فنون  –)الفنون البدائية المعاصرو

  – ريقغواالمصر القديمة ن ياالتصال الثقافي ب

4  

  4  واإلسالميالفنانين المصريين بالفن القبطي  تأثر  -الروماني لتأثير ا 19

  4 جاهات الفنية العالمية واثرها على الفن المصري المعاصر  ات 20

التفاعل  نتيجة المعاصر في الفن المصري دى لاتشكلت جمالية  مقي 21

-ة والطابع الشرقي يينياستعادة النزعة التز )الثقافات القديمة مع 

 (   ةوية والتلقائيالعف

4  

دى الفنان المصري  لاتشكلت جمالية  مقي استكمال استكمال  ، 22

في   االيجاز الشكلي )    الثقافات القديمةالتفاعل مع  نتيجة المعاصر

) في  الهندسية والصياغة االيقاعية -مصرية لرموز التعبيرية ا

 (والفن البصري  اإلسالميةالجذور 

4  

دى الفنان المصري  لاتشكلت جمالية  مقي ل استكمااستكمال  23

بعث الرمزية      الثقافات القديمةالتفاعل مع  نتيجة المعاصر

  -السحرية  ءواألجواسطورية االو

4  

نتيجة تفاعل الفنان ر اصالفن المصرى المعفي تشكلت الية قيم جم 24

  – ) التلقائية والتجريب المعاصرةالعالمية  تجاهات الفنيةاالمع 

-ي في العمل الفن مازج الوسائط ذات الدالالت الرمزية والجمالية وت

 لبعض االعمال الفنية التي تحقق هذه القيم  تحليل  – (

4  

نتيجة تفاعل ر اصالفن المصرى المعفي تشكلت الية قيم جماستكمال  25

الحواجز بين  إزالة)المعاصرة العالمية  تجاهات الفنيةاالالفنان مع 

 تحليل لبعض االعمال الفنية ( ناقضات تبين الملجمع ا -الفن والحياة 

4  
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نتيجة تفاعل ر الفن المصرى المعاصفي تشكلت الية قيم جمستكمال ا 26

جواجز بين الفنان  ال إزالةالمعاصرة  تجاهات الفنيةاالالفنان مع 

تمازج   – ركة المتذوق في التجربة الفنية (امشوالجمهور ) 

 االسالسب ت والطرزوالمجالت والتقنيا

4  

نتيجة تفاعل ر الفن المصرى المعاصفي تشكلت الية قيم جمستكمال ا 27

 ( سيادة الفكرة على التقنية )المعاصرة  تجاهات الفنيةاالالفنان مع 

 لفنية تحليل لبعض العمال ا

في الفن المصري المعاصر جمالية التي تشكلت مراجعة عاى القيم ال

حليل ت -جاهات الفنية العالمية المعاصرة اعل الفنان مع االتنتيجة تف

 للفنانيين المصريين المعاصرين لبعض االعمال الفنية 

 

   ري  االختبار التحري 28

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من   -

 األساسي المقرر المحتوى

100 %  

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

       >85  

وعات مدى تغطية االمتحان لموض -

 المقرر

       >85  

م 3/ 15من بداية العام الدراسي حتى  أساليب التعليم والتعلم -  

  محاضرات

  العصف الذهني

  أنشطة فصلية  

 مناقشة وحوار

لدراسيحتى نهاية العام ا  15/3من    

Googleclassroom التدريس باستخدام المنصات

 االلكتونية

 التدريس باستخدام مواقع التواصل االجتماعي

(whatsApp) 

 

( شفوي  √)    الطالب طريقة تقويم -  

( أعمال فصلية   √)    

امتحان تحريري اخر العام (  √)    

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -13

    متوافرة      المراجع العلمية   -

متوافرة        الوسائل المعينة -  

     متوافرة    المستلزمات والخامات  -

قيود إداريةال يوجد  قيود إدارية وتنظيمية: -14  

( %     )      نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -15  
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  مقترحات تحسين المقرر  -16

 تحليل بعض األعمال الفنية القديمة والمعاصرة . -

 إتاحة أماكن مناسبة للطالب.  -

 

حظات المراجعين الخارجيين مال -17

 )إن وجدت(

 ال يوجد 

ات التطوير ما تم تنفيذه من مقترح -18

 في العام السابق 

 بعض األعمال الفنية القديمة والمعاصرة .تحليل  -

م يتم تنفيذه من مقترحات )ما  ما ل -19

 هي واألسباب( 

 إتاحة أماكن مناسبة للطالب.  -

 واألسباب: ترجع الى الحاجة الى موارد مالية.

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -20

ل عن التنفيذ ؤالمس توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير   

ئل التدريس اوس  

 

تعليمية  نصة م ير توف

لسهولة التواصل مع  

الطالب في التعليم عن  

 بعد  

العام الدراسي   بداية  الكلية او الجامعة   

 

التاريخ:   /   /                        التوقيع :                 ادامل محمود حم /. داسم منسق المادة:    

 

 رئيس مجلس القسم : ميالد إبراهيم متي 

 

2/9/2018تم االعتماد من مجلس القسم     
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ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 

 (والتصوير الرسم) االختيارية مقررالمادة تقرير

 2017   /  2016   األكاديمي للعام

 

 الفنية التربية : قسم

 

 اساسية معلومات - أ

 (والتصوير الرسم) االختيارية المادة الكودى ورمزه المقرر اسم .1

 فنية تربية التخصص .2

 خاص دبلوم ثانية المستوى / الفرقة .3

 عملي ( 3 ) + نظري ( 1 ) لمعتمدةا الساعات / الوحدات عدد .4

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

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

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

 

 

 

 صةمتخص معلومات – ب

 :اإلحصائيات .1

 3 بالمقرر  الملتحقين الطالب عدد -

 3 االمتحان  أدوا الذين الطالب عدد -

          (%100) بنسبة  ( 3 )  عدد   : ناجح االمتحان نتيجة -

          (%0)  بنسبة   ( 0 )  عدد  :راسب

  طبقا للناجحين %  المئوية النسبة -

 عليها  الحاصلين للتقديرات

          (%100)  بنسبة    : ممتاز

            (%0)  بنسبة : جدا جيد

               %( 0)  بنسبة      : جيد

         %( 0)   بنسبة   : مقبول

 :المقرر تدريس .2

 تدريسها تم التي الموضوعات



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 

 الموضوع

 عدد

 ساعات

 النظري

 ساعات عدد

 العملي

 3 1 .المعاصر الفن في  الكالسيكية للمدرسة نظرية دراسة 1

 المدرسة من مستوحى فنى لعمل الرصاص بالقلم – تطبيقية دراسة 3 ، 2

 .المعاصر الفن في  الكالسيكية
2 6 

 في  الكالسيكية للمدرسة من مستوحى فنى لعمل باأللوان تطبيقية دراسة 5 ، 4

 .المعاصر الفن
2 6 

 6 2 . العمل واخراج انهاء 7 ، 6

 6 2 ..المعاصر الفن في بيةالتكعي للمدرسة نظرية دراسة 9 ، 8

 3 1 . والمناقشة والعرض التحليل مهارات لقياس شفوي امتحان 10

 المدرسة من مستوحى فنى لعمل الرصاص بالقلم  تطبيقية دراسة  11

 . الفن في التكعيبية
1 3 

 في التكعيبية المدرسة من مستوحى فنى لعمل باأللوان تطبيقية دراسة 13 ، 12

 . المعاصر الفن
2 6 

 6 2 . العمل واخراج انهاء 15 ، 14

 المدرسة من مستوحى فنى لعمل الرصاص بالقلم – تطبيقية دراسة 16

 . المعاصر الفن في المستقبلية
1 3 

 في المستقبلية المدرسة من مستوحى فنى لعمل باأللوان تطبيقية دراسة 17

 . المعاصر الفن
1 3 

 6 2 . العمل واخراج انهاء 19 ، 18

 3 1 . المعاصر الفن في البصري الخداع لفن نظرية دراسة 20

 الخداع فن من مستوحى فنى لعمل الرصاص بالقلم – تطبيقية دراسة 21

 . البصري
1 3 

 6 2 . البصري الخداع فن من  مستوحى فنى لعمل باأللوان تطبيقية دراسة 23 ، 22

 6 2 . العمل واخراج انهاء 25 ، 24

 3 1  دراسة تطبيقية – بالقلم الرصاص لعمل فنى مستوحى من البوب آرت . 26



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 

 3 1  آرت البوب من مستوحى فنى لعمل باأللوان تطبيقية دراسة 27

 3 1  انهاء واخراج العمل . 28

 

 

 

  المحتوى من تدريسه تم لما المئوية النسبة -

 المقرر األساسي

%100  

 بمحتوى بالتدريس القائمين التزام مدى -

 المقرر

 > 85 

 85 <  المقرر لموضوعات االمتحان تغطية مدى -

 المطورة المحاضرة والتعلم التعليم أساليب -

 .المشكالت حل استراتيجية

 على القائم التعلم استراتيجية

      .المشروعات

 . الذهني العصف

  التعاوني التعلم استراتيجية

 وحلقات المناقشة استراتيجية

 . البحث

 . ليالعم البيان استراتيجية

 . الذاتي التعلم استراتيجية

 سنة أعمال الطالب تقويم طريقة -

 تطبيقي 

 نظري

 : التدريس المتاحة اإلمكانات .3

     متوافرة      العلمية المراجع -

    متوافرة    المعينة الوسائل -

    متوافرة غير    والخامات  المستلزمات -

 إدارية قيود يوجد ال :وتنظيمية إدارية قيود .4

 % (     )     لمقرر الطالب متقوي نتيجة .5



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4 

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

 و الباحثين استغالل لمنع و إشرافها وتحت الكلية داخل

 .عملهم تسهيل

 إن) الخارجيين المراجعين مالحظات .7

 (وجدت

 يوجد ال

 التطوير مقترحات من تنفيذه تم ما .8

 السابق امالع في

 القائمين  األعضاء كل يضم للجودة اجتماع عمل .1

 وتقسيم لتحديد القسم في التصوير و الرسم بتدريس

 العلمي التدرج مراعات مع تدريسه المراد المحتوي

  .والفني

 هي ما) مقترحات من تنفيذه يتم لم ما .9

 (واألسباب

 للمساهمة للباحثين فنية ادوات و خامات توفير : المقترحات ~

 . جيد بشكل الفنية اعمالهم استكمال يف

 . المادية اإلمكانيات توافر عدم : التنفيذ عدم اسباب ~

 :القادم للعام للمقرر التطوير خطة .10

 التنفيذ عن المسئول التطوير توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت

 لتدريب فنية ورش إقامة  التدريب العملي

 الحديثة التقنيات علي الطالب

 . األعمال إخراج و ذلتنفي

  التدريس هيئة عضو  الدراسي العام خالل 

 

    /   /   :التاريخ                       : التوقيع                   فرغل ابراهيم أماني : د :المادة منسق اسم

 رئيس مجلس القسم : ميالد إبراهيم متي 

2/9/2018تم االعتماد من مجلس القسم     

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 

 (والتصوير الرسم) االختيارية مقررالمادة تقرير

 2018   /  2017   األكاديمي للعام

 ية

 الفنية التربية : قسم

 

 اساسية معلومات - أ

 (والتصوير الرسم) االختيارية المادة الكودى ورمزه المقرر اسم .8

 فنية تربية التخصص .9

 خاص دبلوم ثانية المستوى / الفرقة .10

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

  الجامعة لالئحة طبقا النظام وضع  تاالمتحانا لجنة الختيار المتبع النظام .12

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

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

 

 

 

 متخصصة معلومات – ب

 :اإلحصائيات .11 

 2 بالمقرر  الملتحقين الطالب عدد - 

 2 االمتحان  دواأ الذين الطالب عدد - 

          (%100) بنسبة  ( 2 )  عدد   : ناجح االمتحان نتيجة - 

          (%0)  بنسبة   ( 0 )  عدد  :راسب

 للتقديرات طبقا للناجحين %  المئوية النسبة - 

 عليها  الحاصلين

          (%0)  بنسبة    : ممتاز

            (%0)  بنسبة : جدا جيد

               %( 0)  بنسبة      : جيد

         %( 100)   بنسبة   : مقبول

 :المقرر تدريس .12 

 تدريسها تم التي الموضوعات 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الموضوع

 عدد

 ساعات

 النظري

 عدد

 ساعات

 العملي

 3 1 .المعاصر الفن في  الكالسيكية للمدرسة نظرية دراسة 1

 مدرسةال من مستوحى فنى لعمل الرصاص بالقلم – تطبيقية دراسة 3 ، 2

 .المعاصر الفن في  الكالسيكية
2 6 

  الكالسيكية للمدرسة من مستوحى فنى لعمل باأللوان تطبيقية دراسة 5 ، 4

 .المعاصر الفن في
2 6 

 6 2 . العمل واخراج انهاء 7 ، 6

 6 2 ..المعاصر الفن في التكعيبية للمدرسة نظرية دراسة 9 ، 8

 3 1 . والمناقشة والعرض التحليل مهارات لقياس شفوي امتحان 10

 المدرسة من مستوحى فنى لعمل الرصاص بالقلم  تطبيقية دراسة  11

 . الفن في التكعيبية
1 3 

 في التكعيبية المدرسة من مستوحى فنى لعمل باأللوان تطبيقية دراسة 13 ، 12

 . المعاصر الفن
2 6 

 6 2 . العمل واخراج انهاء 15 ، 14

 المدرسة من مستوحى فنى لعمل الرصاص لملقبا – تطبيقية دراسة 16

 . المعاصر الفن في المستقبلية
1 3 

 في المستقبلية المدرسة من مستوحى فنى لعمل باأللوان تطبيقية دراسة 17

 . المعاصر الفن
1 3 

 6 2 . العمل واخراج انهاء 19 ، 18

 3 1 . المعاصر الفن في البصري الخداع لفن نظرية دراسة 20

 الخداع فن من مستوحى فنى لعمل الرصاص بالقلم – تطبيقية سةدرا 21

 . البصري
1 3 

 . البصري الخداع فن من  مستوحى فنى لعمل باأللوان تطبيقية دراسة 23 ، 22
2 6 

 6 2 . العمل واخراج انهاء 25 ، 24



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دراسة تطبيقية – بالقلم الرصاص لعمل فنى مستوحى من البوب آرت  26

.  
1 

3 

 3 1  آرت البوب من مستوحى فنى لعمل باأللوان بيقيةتط ةدراس 27

 3 1  انهاء واخراج العمل . 28

 

 

 

  المحتوى من تدريسه تم لما المئوية النسبة -

 المقرر األساسي

%100   

 بمحتوى بالتدريس القائمين التزام مدى -

 المقرر

 > 85 

 85 <  المقرر لموضوعات االمتحان تغطية مدى -

 المطورة المحاضرة والتعلم التعليم أساليب -

 .تالالمشك حل استراتيجية

 على القائم التعلم استراتيجية

      .المشروعات

 . الذهني العصف

  التعاوني التعلم استراتيجية

 . البحث وحلقات المناقشة استراتيجية

 . العملي البيان استراتيجية

 . الذاتي التعلم استراتيجية

 سنة أعمال الطالب تقويم طريقة -

 تطبيقي 

 نظري

 : التدريس المتاحة اإلمكانات .13

     متوافرة      العلمية المراجع -

    متوافرة    المعينة الوسائل -

    متوافرة غير    والخامات  المستلزمات -

 إدارية قيود يوجد ال :وتنظيمية إدارية قيود .14



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 % (     )     لمقرر الطالب تقويم نتيجة .15

 امام العقبات تذليل إلمكانية استاندات و لحوام توفير .2 المقرر تحسين مقترحات .16

 . الفنية تجربتهم تطبيق اثناء الباحثين

 تطبيق علي الطالب تساعد متنوعة ادوات و خامات توفير .3

 . الفنية اعمالهم واستكمال

 إن) الخارجيين المراجعين مالحظات .17

 (وجدت

 يوجد ال

 في التطوير مقترحات من تنفيذه تم ما .18

 السابق العام

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

 تسهيل و الباحثين استغالل لمنع و إشرافها وتحت الكلية

 .عملهم

 هي ما) مقترحات من تنفيذه يتم لم ما .19

 (واألسباب

 في للمساهمة للباحثين فنية ادوات و خامات توفير : المقترحات ~

 . جيد بشكل الفنية اعمالهم استكمال

 . المادية اإلمكانيات توافر عدم : التنفيذ عدم اسباب ~

 :القادم للعام للمقرر التطوير خطة .20

 التنفيذ عن المسئول التطوير توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت

 لتدريب فنية ورش إقامة  التدريب العملي

 الحديثة التقنيات علي الطالب

 . األعمال إخراج و لتنفيذ

  التدريس هيئة عضو  الدراسي العام خالل 

 

    /   /   :التاريخ                       : التوقيع                   فرغل ابراهيم أماني : د :المادة منسق اسم

 رئيس مجلس القسم : ميالد إبراهيم متي 

2/9/2018تم االعتماد من مجلس القسم     

 

 

 

 

 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (والتصوير الرسم) االختيارية مقررالمادة تقرير

 2019   /  2018   األكاديمي للعام

 

 الفنية التربية : قسم

 

 اساسية معلومات - أ

 (والتصوير الرسم) االختيارية المادة الكودى ورمزه المقرر اسم .15

 فنية تربية التخصص .16

 خاص دبلوم ثانية المستوى / الفرقة .17

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

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

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

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

 

 

 

 متخصصة معلومات – ب

 :اإلحصائيات .21

 3 بالمقرر  الملتحقين الطالب عدد -

 3 االمتحان  أدوا الذين الطالب عدد -

          (%66.67) بنسبة  ( 2 )  عدد   : ناجح االمتحان نتيجة -

          (%33.33)  بنسبة   ( 1 )  عدد  :راسب

  طبقا للناجحين %  المئوية النسبة -

 عليها  الحاصلين للتقديرات

          (%0)  بنسبة    : ممتاز

            (%33.33)  بنسبة (1) : جدا جيد

               (%33.33)  بنسبة   (1) : جيد

         %( 0)   بنسبة   : بولمق

 :المقرر تدريس .22

 تدريسها تم التي الموضوعات



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الموضوع

 عدد

 ساعات

 النظري

 ساعات عدد

 العملي

 3 1 .المعاصر الفن في  الكالسيكية للمدرسة نظرية دراسة 1

 المدرسة من مستوحى فنى لعمل الرصاص بالقلم – تطبيقية دراسة 3 ، 2

 .لمعاصرا الفن في  الكالسيكية
2 6 

 في  الكالسيكية للمدرسة من مستوحى فنى لعمل باأللوان تطبيقية دراسة 5 ، 4

 .المعاصر الفن
2 6 

 6 2 . العمل واخراج انهاء 7 ، 6

 6 2 ..المعاصر الفن في التكعيبية للمدرسة نظرية دراسة 9 ، 8

 3 1 . والمناقشة والعرض التحليل مهارات لقياس شفوي امتحان 10

 المدرسة من مستوحى فنى لعمل الرصاص بالقلم  تطبيقية دراسة  11

 . الفن في التكعيبية
1 3 

 في التكعيبية المدرسة من مستوحى فنى لعمل باأللوان تطبيقية دراسة 13 ، 12

 . المعاصر الفن
2 6 

 6 2 . العمل واخراج انهاء 15 ، 14

 المدرسة من مستوحى فنى لعمل الرصاص بالقلم – تطبيقية دراسة 16

 . المعاصر الفن في المستقبلية
1 3 

 في المستقبلية المدرسة من مستوحى فنى لعمل باأللوان تطبيقية دراسة 17

 . المعاصر الفن
1 3 

 6 2 . العمل واخراج انهاء 19 ، 18

 3 1 . المعاصر الفن في البصري الخداع لفن نظرية دراسة 20

 الخداع فن من مستوحى فنى لعمل الرصاص بالقلم – تطبيقية دراسة 21

 . البصري
1 3 

 6 2 . البصري الخداع فن من  مستوحى فنى لعمل باأللوان تطبيقية دراسة 23 ، 22

 6 2 . العمل واخراج انهاء 25 ، 24

 3 1  دراسة تطبيقية – بالقلم الرصاص لعمل فنى مستوحى من البوب آرت . 26



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 3 1  آرت البوب من مستوحى فنى لعمل باأللوان تطبيقية دراسة 27

 3 1  انهاء واخراج العمل . 28

 

 

 

  المحتوى من تدريسه تم لما المئوية النسبة -

 المقرر األساسي

%100  

 بمحتوى بالتدريس القائمين التزام مدى -

 المقرر

 > 85 

 85 <  المقرر لموضوعات االمتحان تغطية مدى -

 المطورة المحاضرة والتعلم التعليم أساليب -

 .المشكالت حل تراتيجيةاس

 على القائم التعلم استراتيجية

      .المشروعات

 . الذهني العصف

 . التعاوني التعلم استراتيجية

 المناقشة استراتيجية

 . البحث وحلقات

 . العملي البيان استراتيجية

 . الذاتي التعلم استراتيجية

 سنة أعمال الطالب تقويم طريقة -

 تطبيقي 

 نظري

 : التدريس متاحةال اإلمكانات .23

     متوافرة      العلمية المراجع -

    متوافرة    المعينة الوسائل -

    متوافرة غير    والخامات  المستلزمات -

 إدارية قيود يوجد ال :وتنظيمية إدارية قيود .24

 % (     )     لمقرر الطالب تقويم نتيجة .25



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 امام العقبات تذليل إلمكانية استاندات و حوامل توفير .4 المقرر تحسين مقترحات .26

 . الفنية تجربتهم تطبيق اثناء الباحثين

 علي الطالب تساعد متنوعة ادوات و خامات توفير .5

 . الفنية اعمالهم واستكمال تطبيق

 إن) الخارجيين المراجعين مالحظات .27

 (وجدت

 يوجد ال

 التطوير مقترحات من تنفيذه تم ما .28

 السابق العام في

 داخل الفنية الخامات و دواتاال لبيع (منفذ ) مكتبة توفير .3

 تسهيل و الباحثين استغالل لمنع و إشرافها وتحت الكلية

 .عملهم

 هي ما) مقترحات من تنفيذه يتم لم ما .29

 (واألسباب

 للمساهمة للباحثين فنية ادوات و خامات توفير : المقترحات ~

 . جيد بشكل الفنية اعمالهم استكمال في

 . المادية إلمكانياتا توافر عدم : التنفيذ عدم اسباب ~

 :القادم للعام للمقرر التطوير خطة .30

 التنفيذ عن المسئول التطوير توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت

 لتدريب فنية ورش إقامة  التدريب العملي

 الحديثة التقنيات علي الطالب

 . األعمال إخراج و لتنفيذ

  التدريس هيئة عضو  الدراسي العام خالل 

 

 

    /   /   :التاريخ                       : التوقيع                   فرغل ابراهيم أماني : د :المادة نسقم اسم

 رئيس مجلس القسم : ميالد إبراهيم متي 

2/9/2018تم االعتماد من مجلس القسم     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 والتصوير الرسم االختيارية مقررالمادة تقرير

 2020   /  2019   األكاديمي للعام

 

 الفنية التربية : قسم

 

 اساسية معلومات - أ

 (والتصوير الرسم) االختيارية المادة الكودى ورمزه المقرر اسم .15

 فنية تربية التخصص .16

 خاص دبلوم ثانية المستوى / الفرقة .17

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

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

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

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

 

 

 

 متخصصة معلومات – ب

 :اإلحصائيات .21

 3 بالمقرر  الملتحقين الطالب عدد -

 3 االمتحان  أدوا الذين الطالب عدد -

          %(100) بنسبة  ( 3 )  عدد   : ناجح االمتحان نتيجة -

          %(0)  بنسبة   ( 0 )  عدد  :راسب

  طبقا للناجحين %  المئوية النسبة -

 عليها  الحاصلين للتقديرات

          (%0)  بنسبة    : ممتاز

            %(66.66)  بنسبة (2) : جدا جيد

               )%(  بنسبة   (0) : جيد

         ( 33.33 % 0)   بنسبة  (1 )  : مقبول

 :المقرر تدريس .22

 تدريسها تم التي الموضوعات
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 الموضوع

 عدد

 ساعات

 النظري

 ساعات عدد

 العملي

 3 1 .المعاصر الفن في  الكالسيكية للمدرسة نظرية دراسة 1

 المدرسة من مستوحى فنى لعمل الرصاص بالقلم – تطبيقية دراسة 3 ، 2

 .المعاصر الفن في  الكالسيكية
2 6 

 في  الكالسيكية للمدرسة من مستوحى فنى لعمل باأللوان ةتطبيقي دراسة 5 ، 4

 .المعاصر الفن
2 6 

 6 2 . العمل واخراج انهاء 7 ، 6

 6 2 ..المعاصر الفن في التكعيبية للمدرسة نظرية دراسة 9 ، 8

 3 1 . والمناقشة والعرض التحليل مهارات لقياس شفوي امتحان 10

 المدرسة من مستوحى فنى لعمل الرصاص بالقلم  تطبيقية دراسة  11

 . الفن في التكعيبية
1 3 

 في التكعيبية المدرسة من مستوحى فنى لعمل باأللوان تطبيقية دراسة 13 ، 12

 . المعاصر الفن
2 6 

 6 2 . العمل واخراج انهاء 15 ، 14

 المدرسة من مستوحى فنى لعمل الرصاص بالقلم – تطبيقية دراسة 16

 . المعاصر الفن في المستقبلية
1 3 

 في المستقبلية المدرسة من مستوحى فنى لعمل باأللوان تطبيقية دراسة 17

 . المعاصر الفن
1 3 

   االلكترونية المنصات عبر التواصل اصبح الدراسة تعليق بسبب  ملحوظة

 6 2 . العمل واخراج انهاء 19 ، 18

 3 1 . المعاصر الفن في البصري الخداع لفن نظرية دراسة 20

 الخداع فن من مستوحى فنى لعمل الرصاص بالقلم – تطبيقية دراسة 21

 . البصري
1 3 

 6 2 . البصري الخداع فن من  مستوحى فنى لعمل باأللوان تطبيقية دراسة 23 ، 22

 6 2 . العمل واخراج انهاء 25 ، 24
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15 

 3 1  دراسة تطبيقية – بالقلم الرصاص لعمل فنى مستوحى من البوب آرت . 26

 3 1  آرت البوب من مستوحى فنى لعمل باأللوان تطبيقية دراسة 27

 3 1  انهاء واخراج العمل . 28

 

 

 

  المحتوى من تدريسه تم لما المئوية النسبة -

 المقرر األساسي

%100  

 بمحتوى بالتدريس القائمين التزام مدى -

 المقرر

 > 85 

 85 <  المقرر لموضوعات االمتحان تغطية مدى -

 المطورة المحاضرة والتعلم التعليم أساليب -

 .المشكالت حل استراتيجية

 على القائم التعلم استراتيجية

      .المشروعات

 . الذهني العصف

 . التعاوني التعلم استراتيجية

 المناقشة استراتيجية

 . البحث وحلقات

 . العملي البيان استراتيجية

 . الذاتي التعلم استراتيجية

 سنة أعمال الطالب تقويم طريقة -

 تطبيقي 

 نظري

 : التدريس المتاحة اإلمكانات .23

     متوافرة      العلمية المراجع -

    متوافرة    المعينة الوسائل -

    متوافرة غير    والخامات  المستلزمات -

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

 امام العقبات تذليل إلمكانية استاندات و حوامل توفير .4 قررالم تحسين مقترحات .26

 . الفنية تجربتهم تطبيق اثناء الباحثين

 علي الطالب تساعد متنوعة ادوات و خامات توفير .5

 . الفنية اعمالهم واستكمال تطبيق

 إن) الخارجيين المراجعين مالحظات .27

 (وجدت

 يوجد ال

 التطوير مقترحات من تنفيذه تم ما .28

 السابق مالعا في

 داخل الفنية الخامات و االدوات لبيع (منفذ ) مكتبة توفير .3

 تسهيل و الباحثين استغالل لمنع و إشرافها وتحت الكلية

 .عملهم

 هي ما) مقترحات من تنفيذه يتم لم ما .29

 (واألسباب

 للمساهمة للباحثين فنية ادوات و خامات توفير : المقترحات ~

 . يدج بشكل الفنية اعمالهم استكمال في

 . المادية اإلمكانيات توافر عدم : التنفيذ عدم اسباب ~

 :القادم للعام للمقرر التطوير خطة .30

 التنفيذ عن المسئول التطوير توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت

 لتدريب فنية ورش إقامة  التدريب العملي

 الحديثة التقنيات علي الطالب

 . األعمال إخراج و لتنفيذ

  التدريس هيئة عضو  الدراسي العام خالل 

 

 

  /    /    :خيالتار                       : التوقيع          فرغل ابراهيم أماني : د :المادة منسق اسم

 رئيس مجلس القسم : ميالد إبراهيم متي 

2/9/2018تم االعتماد من مجلس القسم     
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 ي  تقرير مقرر دراس

 م 2016/2017العام الجامعي 

 

 قسم : التربية الفنية 

معلومات اساسية  -أ   

 نسجيات  اسم المقرر ورمزه الكودى -1

التربية الفنية مناهج وطرق التدريس التخصص  -2  

 دبلوم الفرقة / المستوى -3

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

  تيار لجنة االمتحانات  النظام المتبع الخ -5

متوافر                نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -6  

 عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس  -7

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات:  -1

 1 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -

 1 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

         %0       0عدد   ناجح : 

    %100         1راسب:  عدد  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا   -

 للتقديرات الحاصلين عليها

    %0ممتاز 

    %0جيد جدا 

       %0جيد     

 %  0مقبول 

 تدريس المقرر: -2

  الموضوعات التي تم تدريسها  -

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

 مالحظات 

  12 4 سيج اليدوي و المصطلحات النسجية .مفهوم الن 1-2-3-4

  12 4 التطور التاريخي للنسيج اليدوي عبر العصور  .  5-6-7-8

  12 4 الجديد في مجال النسيج اليدوي المعاصر 9-10-11-12

  12 4 الخامات النسجية الطبيعية و الصناعية 13-14-15-16

  12 4 التراكيب النسجية البسيطة 17-18-19-20

-21-22-23-24-

25-26-27-28 

تصميم وتنفيذ معلقة نسجية علي نول البرواز متعددة 

 المستويات و اتجاهات خيوط السداء
8 24  

 
% لما تم تدريسه من المحتوى   -

 األساسي المقرر

100 %  

مدى التزام القائمين بالتدريس  -

 بمحتوى المقرر 

       >85  



 
 

- 2 - 

 

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

      > 85  

محاضرات نظرية             أساليب التعليم والتعلم -  

 تدريب عملي

 أنشطة صفية 

نظري   طريقة تقويم الطالب -  

 شفوي

 اعمال فصلية 

 

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -3

متوافرة         المراجع العلمية   -  

متوافرة        الوسائل المعينة -  

متوافرة        المستلزمات والخامات  -  

  إدارية وتنظيمية:قيود  -4

%           نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5  

 ال يوجد  مقترحات تحسين المقرر  -6

مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 )إن وجدت(

 ال يوجد 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8

 في العام السابق 

 ال يوجد 

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما   -9

 هي واألسباب( 

 

 

 ر للعام القادم: خطة التطوير للمقر -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

    

 اسم منسق المادة:                      التوقيع :                       التاريخ:   /   /    

 ا.م.د/ أيمن أحمد العربي

  

 رئيس مجلس القسم : ميالد إبراهيم متي 

 

2/9/2018تم االعتماد من مجلس القسم     
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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 
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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 
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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:   /   /  

متي  إبراهيمميالد  رئيس مجلس القسم :  

2/9/2018مجلس القسم تم االعتماد من     
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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)  ت المعتمدة عدد الوحدات / الساعا -11  

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

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

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

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات:  -11

 ال يوجد طالب  ين بالمقرر عدد الطالب الملتحق -

 ال يوجد طالب   عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 (%       0)(   بنسبة 0عدد  )  ناجح : 

 (% 0(    بنسبة )0راسب:  عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا   -

 حاصلين عليهاللتقديرات ال

 ( %         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 فنية للمشغولة الفنية .  عمل تصميمات   2 6 

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  
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 تنويعها و تقسيمها . 

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

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  -

 مقررال

  >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 .

 يان العملي .استراتيجية الب

 استراتيجية التعلم الذاتي . 

 أعمال سنة  البطريقة تقويم الط -

تطبيقي    

 نظري

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -13

متوافرة         المراجع العلمية   -  

متوافرة        الوسائل المعينة -  

غير متوافرة        المستلزمات والخامات  -  

ةال يوجد قيود إداري قيود إدارية وتنظيمية: -14  

)     ( %      نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -15  

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

من مقترحات )ما هي  ما لم يتم تنفيذه -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

تطوير مجاالت ال  المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير  

تدريب العمليال   

 

إقامة ورش لتدريب الطالب 

علي التقنيات الحديثة لتنفيذ و  

 إخراج األعمال 

العام   من بداية

حتي  الدراسي 

م 15/3/2020  

 عضو هيئة التدريس 

 

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

 

متي  إبراهيمميالد  رئيس مجلس القسم :  

 

2/9/2018تم االعتماد من مجلس القسم     
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 قسم : التربية الفنية

 

 تقرير مقرر 

 دراسات في األشغال المعدنية 
 

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  

  نات  تيار لجنة االمتحاالنظام المتبع الخ -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

 ةشرح مفهوم التشكيل بالمينا الحراري − 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 

 أثناء التنفيذ  األمان وأدواتها التعرف علي وسائل −

 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   −

 لخارجي بالمنشار االركت الداخلي وا

عمل مفردات معدنيه بطرق القطع  التشكيل المبتكر ل −

المختلفة بالمنشار االركت مع البرد للحواف والحذف  

 واإلضافة. 
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التشكيل المبتكر لعمل مشغوالت معدنيه مستوحاة من الفن   −

 الشعبي. تصلح للعمل بها كمشروع صغير. 

والتعرف علي مصادر تمويل المتاحة لإلقامة   −

 لمشروعات الصغيرةا

 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.م خصا معدنية . والوقوف علي اه

عمل مشروع يعالج فيه المعالجات السطحية للمشغولة  −

 المعدنية  

 يتعرف علي األدوات واألجهزة الخاصة بمعالجة السطح   −

 يبتكر تصميمات علي الورق للتشكيل بالمالمس.   −

معدنيه مستوحاه من فن تصميم علي الورق لمشغوالت  −

 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  −

 دنية للمشغولة المعدنية التجميع للمفردات المع −

 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  

لموضوعات  مدى تغطية االمتحان -

 المقرر

 >95  

 محاضرات نظرية          أساليب التعليم والتعلم -

عمليتدريب   

 أنشطة صفية 

 نظري طريقة تقويم الطالب -

 شفوي

 اعمال فصلية 

 عملي  
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 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

مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 )إن وجدت(

 ال يوجد 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8

 في العام السابق 

 لعرض بالكلية .تم إقامة معرض فني للطالب بقاعة ا1

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

     /لمادة:                      التوقيع :                       التاريخ:   /   اسم منسق ا

 ا.م .د/ بيسة عبدهللا رحمة 

 

 رئيس مجلس القسم : ميالد إبراهيم متي 
 

2/9/2018تم االعتماد من مجلس القسم     
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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 المعتمدة عدد 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   
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 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:   /   /   

 

رئيس مجلس القسم : ميالد إبراهيم متي    
 

2/9/2018تم االعتماد من مجلس القسم     
 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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دراسات في األشغال الفنية و الشعبية مقرر تقرير  

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)  عتمدة عدد الوحدات / الساعات الم -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 مل على الخامات المكملة وطرق التعريف بمقرر االشغال الفنية ويشت 

 9 3 يل الخاصة بكل منها التشغ

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

 6 2 سب . المنا

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 يذ العمل الفني .معرفة االدوات والخامات والتقنيات الالزمة لتنف 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 ه .تقويم المشروع وابراز اهم سمات العمل الفني من قيم فنيه بداخل 

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 تعلمأساليب التعليم وال -

 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 -

يقي طبت   

 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  

 عمال الطالب .رض فني ألإقامة مع .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( 
 ين للمساهمة : توفير خامات و ادوات فنية للباحث المقترحات

 نية بشكل جيد .في استكمال اعمالهم الف

 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 

يثة لتنفيذ و  علي التقنيات الحد

 إخراج األعمال 

خالل العام   

 الدراسي  

 عضو هيئة التدريس 

 

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

 

رئيس مجلس القسم : ميالد إبراهيم متي    
 

2/9/2018تم االعتماد من مجلس القسم     
 

 

 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ات في األشغال الفنية و الشعبيةاسدرتقرير 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   

 ات: اإلحصائي -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  د جدا : جي

      %       %(  3.33)  بنسبة       جيد : 

 (  %        %   -    بنسبة   )مقبول :   

 مقرر:تدريس ال -22

 الموضوعات التي تم تدريسها 

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

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

 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 الفني . معرفة االدوات والخامات والتقنيات الالزمة لتنفيذ العمل 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  

 حاضرة المطورةالم 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    

رينظ  

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -23



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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متوافرة         المراجع العلمية   -  

متوافرة        الوسائل المعينة -  

    غير متوافرة     المستلزمات والخامات  -

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -24

)     ( %      نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -25  

 عمال الطالب .إقامة معرض فني أل .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( 
 همة : توفير خامات و ادوات فنية للباحثين للمسا المقترحات

 في استكمال اعمالهم الفنية بشكل جيد .

 عدم توافر اإلمكانيات المادية .  اسباب عدم التنفيذ : 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -30

ت التطوير مجاال  المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير  

  التدريب العملي

 

إقامة ورش لتدريب الطالب 

يذ و  علي التقنيات الحديثة لتنف

 إخراج األعمال 

خالل العام   

 الدراسي  

 عضو هيئة التدريس 

 

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

 

رئيس مجلس القسم : ميالد إبراهيم متي    
 

2/9/2018تم االعتماد من مجلس القسم     
 

 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 10 - 

 

 

 

األشغال الفنية و الشعبيةدراسات في تقرير 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 الطالب الملتحقين بالمقرر  عدد -

 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 امات المكملة وطرق التعريف بمقرر االشغال الفنية ويشتمل على الخ 

 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 



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 11 - 

 

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 لفني .فة االدوات والخامات والتقنيات الالزمة لتنفيذ العمل امعر 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 

42-25 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  

 ضرة المطورةالمحا 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



 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 12 - 

 

متوافرة         المراجع العلمية   -  

متوافرة        الوسائل المعينة -  

غير متوافرة        المستلزمات والخامات  -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -34

)     ( %      نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -35  

 مال الطالب .إقامة معرض فني ألع .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( 
 ة : توفير خامات و ادوات فنية للباحثين للمساهم 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

طوير توقيت الت توصيف التطوير  مجاالت التطوير   المسئول عن التنفيذ 

  التدريب العملي

 

لتدريب الطالب إقامة ورش 

علي التقنيات الحديثة لتنفيذ و  

 إخراج األعمال 

العام   من بداية

حتي  الدراسي 

م 15/3/2020  

 عضو هيئة التدريس 

 

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

 

رئيس مجلس القسم : ميالد إبراهيم متي    
 

2/9/2018العتماد من مجلس القسم تم ا    
 

 

 



 
 

 

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:   /   /   

 رئيس مجلس القسم : ميالد إبراهيم متي 

2/9/2018تم االعتماد من مجلس القسم     

  



 
 

 

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  

 رئيس مجلس القسم : ميالد إبراهيم متي 

2/9/2018تم االعتماد من مجلس القسم     

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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  

- 9 - 

 

 

 

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 :                    

 رئيس مجلس القسم : ميالد إبراهيم متي 

2/9/2018تم االعتماد من مجلس القسم     

 

 

 

 



 
 

 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 10 - 

 

 

 

 (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 فنية تر 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

 ا الموضوعات التي تم تدريسه

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

 للتصميم. تعريف الطالب بالمفاهيم العامة  1

 
1 3 

2 ،3 

 

 التصميمية. القاء الضوء على المعارف الخاصة والمشكالت 
2 6 

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



 
 

 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 تصميمي.ذ مشرع  استخالص مجموعة من المفردات التشكيلية لتنفي 7،  6

 
2 6 

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

 التصميمية . والتي يمكن االستعانة بها لوضع الحلول 

 

2 6 

 المناقشة. امتحان شفوي لقياس مهارات التحليل و العرض و  10

 
1 3 

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 

 األرضية .دراسة النظم التبادلية بين الشكل و  17،  16

 
2 6 

 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 

 تكمال عمل التصميمات . اس 28 - 26

 
3 9 

 

 

ن  النسبة المئوية لما تم تدريسه م -

 المحتوى األساسي المقرر

100%   

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

  >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

  >85  
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 م 15/3/2020 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 الثاني ية الفصل الدراسالي نها م15/3/2020  من

  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 الفني للون 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
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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 

م 15/3/2020  

 عضو هيئة التدريس 

 

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

 

 رئيس مجلس القسم : ميالد إبراهيم متي 

 

2020/ 6/12  تم االعتماد من مجلس القسم    

 



 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 1 - 

 

 

 

 انزشثٛخ انفُٛخ  لسى : 

 هقرر دراسي توصيف
 

 ثٛبَبد انًمشس -1

األٔنٗ دثهٕو  : انفشلخ فٌُٕ األطفبل ٔ انجبنغٍٛ  اسى انًمشس :  انشيض انكٕدٖ :

 يُبْح انزشثٛخ انفُٛخ

 ػًهٗ                         ػذد انٕزذاد انذساسٛخ :  َظشٖ  رشثٛخ فُٛخ انزخظض :

 

ْذف انًمشس  -2

: 

 

ٚزفٓى انطالة انزؼشٚف ثفٌُٕ األطفبل ٔدٔافؼٓى انفُٛخ ٔنضيبرٓى فٙ انزؼجٛش  -

 انفُٙ ٔاًَبطٓى ٔ انفشق ثٍٛ سسٕو األطفبل ٔرٔ٘ انسبخبد انخبطخ 

 :انًسزٓذف يٍ رذسٚس انًمشس -3

 

 

 انًؼهٕيبد - أ

 ٔانًفبْٛى:

 

 1/أ/3

 2/أ/3

 

 3/أ/3

 ثششذ يشازم سسٕو األطفبل ٔ انًشاْمٍٛ

سسٕو األطفبل ٔ انًشاْمٍٛ ٔنضيبرٓى فٙ ٚزؼشف خظبئض 

 انزؼجٛش

سسٕو األطفبل ٔ انًشاْمٍٛ يٍ رٔ٘ خظبئض ٚسذد 

  االززٛبخبد انخبطخ .

 

انًٓبساد  - ة

 انزُْٛخ :

 

 1/ة/3

 2/ة/3

 ٚسزكشف أفكبس خذٚذح نهمضبٚب انًزؼهمخ ثبنًسزٕ٘ انذساسٙ

 ٚسزُجظ اْى انمٛى ٔ انًؼبٚٛش انؼهًٛخ فٙ رسهٛم سسٕو األطفبل 

انًٓبساد  -خـ

انًُٓٛخ انخبطخ 

 ثبنًمشس :

 ٚطجك أسس َٔظشٚبد سسٕو االطفبل 1/ج/3

انًٓبساد  - د

 انؼبيخ :

 

 

 

 

 1/د/3

 2/د/3

 ٚخزشو انشا٘ ٔ انشا٘ االخش

  ٚزٕاطم يغ انًؤسسبد انخبسخٛخ ٔ انًٓزًخ ثشسٕو االطفبل

 يسزٕٖ انًمشس:  -4

 

 

4  
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 انًٕضٕع
ػذد سبػبد 

 انُظش٘

 4 طفبلانزؼشٚف ثشسٕو األ 1،2

 4 دٔافغ انزؼجٛش انفُٙ نذ٘ انطفم 3،4

 4 يؼٕلبد انزؼجٛش انفُٙ ػُذ انطفم 5،6

 4 يشازم سسٕو األطفبل 8،7

1،11،1

1 

 4 خظبئض ٔسًبد سسٕو األطفبل

 4 ػاللخ فٍ انطفم ثبنفٍ انمذٚى ٔ انسذٚث 13،12

 4 أًَبط انزؼجٛش ػُذ األطفبل 15،14

 4 ػمهٛبسٛكهٕخٛخ سسٕو انًؼبلٌٕ  18،16

ػُذ ػُٛبد يٍ األطفبل انًؼبلٍٛ ػمهٛبً ػهٗ أخزالف سٛكهٕخٛخ سسٕو  11،17

 دسخبد اإلػبلخ.

4 

 4 سٛكهٕخٛخ سسٕو انطفم االطى 21،21

 4 انؼٕايم انًؤثشح ػهٙ ًَٕ انزؼجٛش اإلثذاػٙ انفُٙ انخبص ثبنطفم 23،22

 4 انًزغٛشاد انجٛئٛخ انثمبفٛخ ٔ االخزًبػٛخ ٔ االسشٚخ 25،24

 4 انًزغٛشاد انجٛئٛخ انًذسسٛخ 28،26

 4  األيزسبٌ انزسشٚشٖ 27

 

 

 أسالية التعلين والتعلن -5

 

 

 . اسهٕة انًسبضشح 

  ُْٙاسهٕة انؼظف انز. 

أسالية التعلين والتعلن  -6

للطالب روى القذرات 

 الوحذودة

 

 

 

 

 

 تقوين الطـــالب :   -7

 

 األسبنٛت انًسزخذيخ - أ

 

 

 . اػًبل سُخ 

 ٌرسشٚش٘ َٓبئٙ . ايزسب 

 

 انزٕلٛذ - ة

 

 

  انذساسٙ  انؼبوايزسبٌ رسشٚش٘ فٙ َٓبٚخ . 

 

 % ( .41    دسخخ 41)  اػًبل سُخ   رٕصٚغ انذسخبد -خـ
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   ٘(  61دسخخ   61)    ايزسبٌ رسشٚش % 

 قائوة الكتة الذراسية والوراجع : -8

 

 يزكشاد - أ

 
 يزكشاد انًسبضشاد ػهٙ ْٛئخ كزبة يؼزًذ يٍ انمسى  

 . األطفبل ٔ انجبنغٍٛ ( ) فٌُٕ

 

  كزت يهضيخ - ة

 يذخم انٙ سسٕو األطفبل  كزت يمزشزخ -خـ

 ا.د/ ػجذ انًطهت انمشٚطٙ 

دٔسٚبد ػهًٛخ أٔ  -د

 َششاد ... انخ

 

 

  

 

 ا.د / أسزبر انًبدح : 

                 

  يٛالد إثشاْٛى  يزبا.د/ :  سئٛس يدهس انمسى انؼهًٗ                                                      
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 تقرير هقرر دراسي

1027/   1026للعام األكاديوي     
 لسى : انزشثٛخ انفُٛخ

 

هعلوهات اساسية -أ   

 فٌُٕ األطفبل ٔ انجبنغٍٛ اسى انًمشس ٔسيضِ انكٕدٖ -1

 األٔنٗ دثهٕو يُبْح انزشثٛخ انفُٛخ انزخظض -2

 دثهٕو خبص انفشلخ / انًسزٕٖ -3

( َظش٘ + )( ػًهٙ 4) ػذد انٕزذاد / انسبػبد انًؼزًذح -4  

 ٔضغ انُظبو طجمب نألزخ اندبيؼخ  بو انًزجغ الخزٛبس ندُخ االيزسبَبد انُظ -5

( غٛش يزٕفش      √)   (  يزٕافش     ) َظبو انًشاخؼخ انخبسخٛخ ناليزسبٌ -6  

( يؼٛذ 1( ػضٕ ْٛئخ رذسٚس + )  1)  ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس -8  

 

 

هعلوهات هتخصصة –ب   

 اإلزظبئٛبد: -1

 1 سػذد انطالة انًهزسمٍٛ ثبنًمش -

 1 ػذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيزسبٌ -

 َزٛدخ االيزسبٌ -

 

 (  %       1( ثُسجخ  )1ػذد)    َبخر : 

 (  %       111(  ثُسجخ  ) 1ساست:  ػذد  )

انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبخسٍٛ طجمب  -

 نهزمذٚشاد انسبطهٍٛ ػهٛٓب

 ثُسجخ  )(%       يًزبص :    

   ثُسجخ  )(%       خٛذ خذا :  

      ( %         ثُسجخ  )     : خٛذ 

 ثُسجخ  )  ( %       يمجٕل :  

 رذسٚس انًمشس: -2

 

 

 

 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚسٓب

 انًٕضٕع
ػذد سبػبد 

 انُظش٘

ػذد سبػبد 

 انؼًهٙ

  4 انزؼشٚف ثشسٕو األطفبل 1،2

  4 دٔافغ انزؼجٛش انفُٙ نذ٘ انطفم 3،4

  4 يؼٕلبد انزؼجٛش انفُٙ ػُذ انطفم 5،6

  4 يشازم سسٕو األطفبل 8،7
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1،1

1،1

1 

 4 خظبئض ٔسًبد سسٕو األطفبل

 

13،

12 

 4 ػاللخ فٍ انطفم ثبنفٍ انمذٚى ٔ انسذٚث
 

15،

14 

 4 أًَبط انزؼجٛش ػُذ األطفبل
 

18،

16 

 4 سٛكهٕخٛخ سسٕو انًؼبلٌٕ ػمهٛب
 

11،

17 

سٛكهٕخٛخ سسٕو ػُذ ػُٛبد يٍ األطفبل انًؼبلٍٛ ػمهٛبً 

 دسخبد اإلػبلخ. ػهٗ أخزالف

4 
 

21،

21 

 4 سٛكهٕخٛخ سسٕو انطفم االطى
 

23،

22 

انؼٕايم انًؤثشح ػهٙ ًَٕ انزؼجٛش اإلثذاػٙ انفُٙ انخبص 

 ثبنطفم

4 
 

25،

24 

 4 انًزغٛشاد انجٛئٛخ انثمبفٛخ ٔ االخزًبػٛخ ٔ االسشٚخ
 

28،

26 

 4 انًزغٛشاد انجٛئٛخ انًذسسٛخ
 

  4 األيزسبٌ انزسشٚشٖ  27

    

    

    

 

انُسجخ انًئٕٚخ نًب رى رذسٚسّ يٍ  -

 انًسزٕٖ األسبسٙ انًمشس

111%  

يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس  -

 ثًسزٕٖ انًمشس

       >75  

يذٖ رغطٛخ االيزسبٌ نًٕضٕػبد  -

 انًمشس

       >75  

( يسبضشاد  √)   أسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -  

( رذسٚت ػًهٙ √)    

( أَشطخ فظهٛخ   √)   

ُبلشخ ٔزٕاس( ي  √)  

( شفٕ٘ √)    طشٚمخ رمٕٚى انطالة -  

( أػًبل فظهٛخ  √)    
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( ػًهٙ √)    

 اإليكبَبد انًزبزخ انزذسٚس : -3

يزٕافشح        انًشاخغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕسبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافشح       انًسزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚخذ لٕٛد إداسٚخ لٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

)     ( %     َزٛدخ رمٕٚى انطالة نًمشس -5  

  يمزشزبد رسسٍٛ انًمشس -6

 صٚبدح األَشطخ انظفٛخ. -

 ػًم أساق ثسثٛخ. -

 

يالزظبد انًشاخؼٍٛ  -8

 انخبسخٍٛٛ )إٌ ٔخذد(

 ال ٕٚخذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يمزشزبد  -7

 انزطٕٚش فٙ انؼبو انسبثك

 صٚبدح األَشطخ انظفٛخ. -1

 

 يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يمزشزبد -1

 )يب ْٙ ٔاألسجبة(

 ػًم أٔساق ثسثٛخ.  -

 خطخ انزطٕٚش نهًمشس نهؼبو انمبدو: -11

 انًسئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕطٛف انزطٕٚش يدبالد انزطٕٚش

رسهٛم سسٕو 

األطفبل فٗ 

يشازم 

لٛبو انطبنت 

رسهٛم سسٕو 

األطفبل فٗ 

رسهٛم يشزهخ 

 شٓشٚب

ٍ انزُفٛز انطالة يسؤنٍٛ ػ

ٔانًزبثؼخ يٍ انمبئى 

 ثبنزذسٚس .
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 يخزهفخ 

 

يشازم 

 يخزهفخ 

 

 

 

سئٛس انمسى :  أ.د/يٛالد اثشاْٛى                    انزٕلٛغ :  يٛالد اثشاْٛى                     انزبسٚخ:   / 

     /  
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 تقرير هقرر دراسي

1028/   1027للعام األكاديوي     
 لسى : انزشثٛخ انفُٛخ

 

هعلوهات اساسية -أ   

 فٌُٕ األطفبل ٔ انجبنغٍٛ اسى انًمشس ٔسيضِ انكٕدٖ -7

 األٔنٗ دثهٕو يُبْح انزشثٛخ انفُٛخ انزخظض -1

 دثهٕو خبص انفشلخ / انًسزٕٖ -11

( َظش٘ + )( ػًهٙ 4) ػذد انٕزذاد / انسبػبد انًؼزًذح -11  

 ٔضغ انُظبو طجمب نألزخ اندبيؼخ   انُظبو انًزجغ الخزٛبس ندُخ االيزسبَبد -12

      ( غٛش يزٕفش √)يزٕافش     )   (   َظبو انًشاخؼخ انخبسخٛخ ناليزسبٌ -13

( يؼٛذ 1( ػضٕ ْٛئخ رذسٚس + )  1)  ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس -14  

 

 

هعلوهات هتخصصة –ب   

 اإلزظبئٛبد: -11

 1 ػذد انطالة انًهزسمٍٛ ثبنًمشس -

 1 بٌػذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيزس -

 َزٛدخ االيزسبٌ -

 

 (  %       1ثُسجخ  )  (1)  ػذد  َبخر : 

 (  %       111ثُسجخ  )   (1ػذد  )ساست:  

انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبخسٍٛ طجمب  -

 نهزمذٚشاد انسبطهٍٛ ػهٛٓب

 ( %        ثُسجخ  )   يًزبص : 

   ( %        ثُسجخ  )  خٛذ خذا :

      ( %         ثُسجخ  )     خٛذ : 

 ثُسجخ  )  ( %        يمجٕل : 

 رذسٚس انًمشس: -12

 

 

 

 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚسٓب

 انًٕضٕع
ػذد سبػبد 

 انُظش٘

ػذد سبػبد 

 انؼًهٙ

  4 انزؼشٚف ثشسٕو األطفبل 1،2

  4 دٔافغ انزؼجٛش انفُٙ نذ٘ انطفم 3،4

  4 يؼٕلبد انزؼجٛش انفُٙ ػُذ انطفم 5،6

  4 يشازم سسٕو األطفبل 8،7
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1،1

1،1

1 

 4 خظبئض ٔسًبد سسٕو األطفبل

 

13،

12 

 4 ػاللخ فٍ انطفم ثبنفٍ انمذٚى ٔ انسذٚث
 

15،

14 

 4 أًَبط انزؼجٛش ػُذ األطفبل
 

18،

16 

 4 سٛكهٕخٛخ سسٕو انًؼبلٌٕ ػمهٛب
 

11،

17 

سٛكهٕخٛخ سسٕو ػُذ ػُٛبد يٍ األطفبل انًؼبلٍٛ ػمهٛبً 

 ػهٗ أخزالف دسخبد اإلػبلخ.

4 
 

21،

21 

 4 كهٕخٛخ سسٕو انطفم االطىسٛ
 

23،

22 

انؼٕايم انًؤثشح ػهٙ ًَٕ انزؼجٛش اإلثذاػٙ انفُٙ انخبص 

 ثبنطفم

4 
 

25،

24 

 4 انًزغٛشاد انجٛئٛخ انثمبفٛخ ٔ االخزًبػٛخ ٔ االسشٚخ
 

28،

26 

 4 انًزغٛشاد انجٛئٛخ انًذسسٛخ
 

  4 األيزسبٌ انزسشٚشٖ  27

    

    

    

 

رى رذسٚسّ يٍ انُسجخ انًئٕٚخ نًب  -

 انًسزٕٖ األسبسٙ انًمشس

111%  

يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس  -

 ثًسزٕٖ انًمشس

       >75  

يذٖ رغطٛخ االيزسبٌ نًٕضٕػبد  -

 انًمشس

       >75  

( يسبضشاد  √)   أسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -  

( رذسٚت ػًهٙ √)    

( أَشطخ فظهٛخ   √)   

( يُبلشخ ٔزٕاس  √)  

( شفٕ٘ √)    الةطشٚمخ رمٕٚى انط -  

( أػًبل فظهٛخ  √)    
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( ػًهٙ √)    

 اإليكبَبد انًزبزخ انزذسٚس : -13

يزٕافشح        انًشاخغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕسبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافشح       انًسزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚخذ لٕٛد إداسٚخ لٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -14

% (     )     َزٛدخ رمٕٚى انطالة نًمشس -15  

  يمزشزبد رسسٍٛ انًمشس -16

 صٚبدح األَشطخ انظفٛخ. -

 ػًم أساق ثسثٛخ. -

 

يالزظبد انًشاخؼٍٛ  -18

 انخبسخٍٛٛ )إٌ ٔخذد(

 ال ٕٚخذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يمزشزبد  -17

 انزطٕٚش فٙ انؼبو انسبثك

 صٚبدح األَشطخ انظفٛخ. -1

 

يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يمزشزبد  -11

 )يب ْٙ ٔاألسجبة(

 خ.ػًم أٔساق ثسثٛ  -

 خطخ انزطٕٚش نهًمشس نهؼبو انمبدو: -21

 انًسئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕطٛف انزطٕٚش يدبالد انزطٕٚش

رسهٛم سسٕو 

األطفبل فٗ 

يشازم 

لٛبو انطبنت 

رسهٛم سسٕو 

األطفبل فٗ 

رسهٛم يشزهخ 

 شٓشٚب

انطالة يسؤنٍٛ ػٍ انزُفٛز 

ٔانًزبثؼخ يٍ انمبئى 

سٚس .ثبنزذ  
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 يخزهفخ 

 

يشازم 

 يخزهفخ 

 

 

 

انزبسٚخ:   /                      يٛالد اثشاْٛىانزٕلٛغ :                      أ.د/يٛالد اثشاْٛى:  سئٛس انمسى 

     /  

 (16ًَٕرج سلى )

 تقرير هقرر دراسي

1029/   1028للعام األكاديوي     
 خبيؼخ / انًُٕفٛخ

 كهٛخ / انزشثٛخ انُٕػٛخ

 لسى : انزشثٛخ انفُٛخ

 

وهات اساسيةهعل -أ   

 فٌُٕ األطفبل ٔ انجبنغٍٛ اسى انًمشس ٔسيضِ انكٕدٖ -15

 األٔنٗ دثهٕو يُبْح انزشثٛخ انفُٛخ انزخظض -16

 دثهٕو خبص انفشلخ / انًسزٕٖ -18

( َظش٘ + )( ػًهٙ 4) ػذد انٕزذاد / انسبػبد انًؼزًذح -17  

 ٔضغ انُظبو طجمب نألزخ اندبيؼخ  انُظبو انًزجغ الخزٛبس ندُخ االيزسبَبد  -11

( غٛش يزٕفش      √)   (  يزٕافش     ) بو انًشاخؼخ انخبسخٛخ ناليزسبٌَظ -21  

( يؼٛذ 1( ػضٕ ْٛئخ رذسٚس + )  1)  ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس -21  

 

 

هعلوهات هتخصصة –ب   

 اإلزظبئٛبد: -21

 3 ػذد انطالة انًهزسمٍٛ ثبنًمشس -

 3 ػذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيزسبٌ -

 َزٛدخ االيزسبٌ -

 

 (  %       111( ثُسجخ  ) 3 ػذد)   َبخر : 

 (  %       1(  ثُسجخ  ) 1ساست:  ػذد  )

انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبخسٍٛ طجمب  -

 نهزمذٚشاد انسبطهٍٛ ػهٛٓب

 %       6666(  2ثُسجخ  )يًزبص :    

   %       33.3(  1ثُسجخ  )خٛذ خذا :  

      ( %         ثُسجخ  )     خٛذ : 

 %       ثُسجخ  )  ( يمجٕل :  

 رذسٚس انًمشس: -22
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 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚسٓب

 انًٕضٕع
ػذد سبػبد 

 انُظش٘

ػذد سبػبد 

 انؼًهٙ

  4 انزؼشٚف ثشسٕو األطفبل 1،2

  4 دٔافغ انزؼجٛش انفُٙ نذ٘ انطفم 3،4

  4 يؼٕلبد انزؼجٛش انفُٙ ػُذ انطفم 5،6

  4 يشازم سسٕو األطفبل 8،7

1،1

1،1

1 

 4 األطفبل خظبئض ٔسًبد سسٕو

 

13،

12 

 4 ػاللخ فٍ انطفم ثبنفٍ انمذٚى ٔ انسذٚث
 

15،

14 

 4 أًَبط انزؼجٛش ػُذ األطفبل
 

18،

16 

 4 سٛكهٕخٛخ سسٕو انًؼبلٌٕ ػمهٛب
 

11،

17 

سٛكهٕخٛخ سسٕو ػُذ ػُٛبد يٍ األطفبل انًؼبلٍٛ ػمهٛبً 

 ػهٗ أخزالف دسخبد اإلػبلخ.

4 
 

21،

21 

 4 سٛكهٕخٛخ سسٕو انطفم االطى
 

23،

22 

انؼٕايم انًؤثشح ػهٙ ًَٕ انزؼجٛش اإلثذاػٙ انفُٙ انخبص 

 ثبنطفم

4 
 

25،

24 

 4 انًزغٛشاد انجٛئٛخ انثمبفٛخ ٔ االخزًبػٛخ ٔ االسشٚخ
 

28،

26 

 4 انًزغٛشاد انجٛئٛخ انًذسسٛخ
 

  4 األيزسبٌ انزسشٚشٖ  27

    

    

    

 

انُسجخ انًئٕٚخ نًب رى رذسٚسّ يٍ  -

 سٙ انًمشسانًسزٕٖ األسب

111%  
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يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس  -

 ثًسزٕٖ انًمشس

       >75  

يذٖ رغطٛخ االيزسبٌ نًٕضٕػبد  -

 انًمشس

       >75  

( يسبضشاد  √)   أسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -  

( رذسٚت ػًهٙ √)    

( أَشطخ فظهٛخ   √)   

( يُبلشخ ٔزٕاس  √)  

( شفٕ٘ √)    طشٚمخ رمٕٚى انطالة -  

ًبل فظهٛخ ( أػ √)    

( ػًهٙ √)    

 اإليكبَبد انًزبزخ انزذسٚس : -23

يزٕافشح        انًشاخغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافشح       انٕسبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافشح       انًسزهضيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚخذ لٕٛد إداسٚخ لٕٛد إداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -24

)     ( %     َزٛدخ رمٕٚى انطالة نًمشس -25  

  يمزشزبد رسسٍٛ انًمشس -26

 صٚبدح األَشطخ انظفٛخ. -

 ػًم أساق ثسثٛخ. -

 

يالزظبد انًشاخؼٍٛ  -28

 انخبسخٍٛٛ )إٌ ٔخذد(

 ال ٕٚخذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يمزشزبد  -27

 انزطٕٚش فٙ انؼبو انسبثك

 صٚبدح األَشطخ انظفٛخ. -1
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يب نى ٚزى رُفٛزِ يٍ يمزشزبد  -21

 )يب ْٙ ٔاألسجبة(

 ػًم أٔساق ثسثٛخ.  -

 بو انمبدو:خطخ انزطٕٚش نهًمشس نهؼ -31

 انًسئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕطٛف انزطٕٚش يدبالد انزطٕٚش

رسهٛم سسٕو 

األطفبل فٗ 

يشازم 

 يخزهفخ 

 

لٛبو انطبنت 

رسهٛم سسٕو 

األطفبل فٗ 

يشازم 

 يخزهفخ 

 

 

رسهٛم يشزهخ 

 شٓشٚب

انطالة يسؤنٍٛ ػٍ انزُفٛز 

ٔانًزبثؼخ يٍ انمبئى 

 ثبنزذسٚس .

 

يٛالد اثشاْٛى                    انزٕلٛغ :  يٛالد اثشاْٛى                     انزبسٚخ:   / سئٛس انمسى :  أ.د/

     /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



` 
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 دراسي همزر تمزيز

(6106 /6102  ) 

  

  والنفسية التزبوية العلوم: .. لسن

 -: أساسية هعلوهات – أ

 حلمة البحث  انًمزر اسى 0

 هناهج  وطزق تذريس   انزخصص 6

 دبلوم / ثانية    انًسزىي/  انفزلخ 3

 (  0) عًهى – َظزي(  6     )  انًعزًذح انسبعبد/  انىحذاد عذد 4

 انذاخهٍخ انًزاجعخ َظبو االيزحبَبد نجُخ الخزٍبر انًزجع انُظبو 5

 __________ ناليزحبٌ انخبرجٍخ انًزاجعخ َظبو 6

 عضى فمظ ثبنزذرٌس انمبئًٍٍ عذد 2

 -: هتخصصة هعلوهات – ب

 -: اإلحصائيات – 1

 03 ثبنًمزر انًهزحمٍٍ انطالة عذد -

 03  االيزحبٌ أدوا انذٌٍ نطالةا عذد -

- )    : عذد                     َبجح%( 011  )03  :  عذد  االيزحبٌ َزٍجخ -

 راست(   % 

 نهزمذٌزاد طجمب نهُبجحٍٍ%  انًئىٌخ انُسجخ -

 عهٍهب انحبصهٍٍ

   /  يًزبس(   %-) 

 جذا جٍذ(  12,63% )3

 /   جٍذ(  46,38%) 5

 يمجىل(  46,38%)  5   

 

 -: الومزر تذريس – 2

  انعهًً وانًُهج انعهى رعزٌف: يمذيه –0 رذرٌسهب رى انزً انًىضىعبد -

 .انعهًٍخ انًشكهخ يصبدر -6

 .     انعهًً انفزض صٍبغخ -3

 انجحةىس - انًسةحٍخ انجحةىس - انًالحظةخ: )انىصفٍخ انًُبهج -4



 
 (.                     االررجبطٍخ

 شجه انزصًًٍبد - انفزدٌخ انحبنخ ثحىس: )انزطجٍمٍخ انجحىس –5 

 (.انزجزٌجٍخ انًُبهج - انزجزٌجٍخ

 (.يىاصفبرهب -عهٍهب انحصىل طزٌمخ)انعٍُبد -6

 . األدواد –2

 . انعهًً انجحش أخاللٍبد -8

 .انًزاجع رىصٍك -9

 األسبسً انًحزىي يٍ رذرٌسه رى نًب%  -

 نهًمزر

 

 ثًحزىي ثبنزذرٌس انمبئًٍٍ انزشاو يذي -

  ًمزران

 (      ) <61    (      )61-84 

 (    )/>85 

 84-61(      )    61> (      )  انًمزر نًىضىعبد االيزحبٌ رغطٍخ يذي -

 (   /   )>85 

 عًهً رذرٌت(   /  )  َظزٌخ يحبضزاد(   / )  وانزعهى انزعهٍى أسبنٍت -

 فصهٍخ أَشطخ(  )        حبنخ دراسخ(     ) 

   ( : رذكز) خانفصهٍ األعًبل

 رذرٌت يٍذاًَ. –انزعهى انذارً   -انًُبلشخ وانحىار  

 رذرٌجبد عًهٍخ ويٍذاٍَخ

 عًم ورش عًم عٍ كٍفٍخ اخزٍبر انعٍُخ. -

 عًم ورش عًم عٍ كٍفٍخ كزبثخ انجحش انعهًى. -

 عًم ورش عًم عٍ كٍفٍخ اشزمبق انفزوض انجحضٍخ. -

 شفىي(    /  )              َظزي(  /    )  انطالة رمىٌى طزٌمخ -

 عًهً(       )      فصهٍخ أعًبل(      ) 

 -: للتذريس الوتاحة اإلهكانات -3

  يزىافزح انعهًٍخ انًزاجع -

 يزىافزح انًعٍُخ انىسبئم-

 يزىافزح غٍز(    / )   يحذودح ثذرجخ يزىافزح وانخبيبد انًسزهشيبد -

   -:وتنظيوية إدارية ليود -4

 %92  -:للومزر الطالب موينت نتيجة -5



 
 رىجذ ال -: الومزر تحسين همتزحات -6

 

 إٌ) الخارجيين الوزاجعين هالحظات -7

 ( وجذد

0- 

6- 

3- 

 في التطويز همتزحات هن تنفيذه تن ها -8

 السابك العام

 رىجذ ال

 و هً يب) همتزحات هن تنفيذه يتن لن ها -9

 ( األسجبة

 رىجذ ال

 -: المادم للعام رللومز التطويز خطة -11

 انزطىٌز رىلٍذ   

 

 انزُفٍذ عٍ انًسئىل

 ا د ايبَى عٍذ انًمصىد

    

    

                                 انًمصىد عٍذ ايبَى/   د.أ:  انًبدح يُسك اسى

                                                                            انًمصىد عٍذ ايبَى/   د.أ :انزىلٍع

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 دراسي همزر تمزيز

 (6102  /6108  ) 

  

  والنفسية التزبوية العلوم: .. لسن

 

 -: أساسية هعلوهات – أ

 حلمة البحث  انًمزر اسى 0

 هناهج وطزق التذريس   انزخصص 6

 انية   دبلوم / ث انًسزىي/  انفزلخ 3

 (  0) عًهى – َظزي(  6     )  انًعزًذح انسبعبد/  انىحذاد عذد 4

 انذاخهٍخ انًزاجعخ َظبو االيزحبَبد نجُخ الخزٍبر انًزجع انُظبو 5

 __________ ناليزحبٌ انخبرجٍخ انًزاجعخ َظبو 6

 عضى فمظ ثبنزذرٌس انمبئًٍٍ عذد 2

 -: هتخصصة هعلوهات – ب

 -: اإلحصائيات – 1

 6 ثبنًمزر انًهزحمٍٍ انطالة عذد -

 0  االيزحبٌ أدوا انذٌٍ انطالة عذد -

         َبجح%( 011)  0: عذد  االيزحبٌ َزٍجخ -

 راست%(  - )   عذد

 نهزمذٌزاد طجمب نهُبجحٍٍ%  انًئىٌخ انُسجخ -

 عهٍهب انحبصهٍٍ

          /  يًزبس(   %- )  

 جذا جٍذ(  %-)   

   جٍذ( 011%  ) 0 

 يمجىل(     %- )   

 

 -: الومزر تذريس – 2

  انعهًً وانًُهج انعهى رعزٌف: يمذيه –0 رذرٌسهب رى انزً انًىضىعبد -

 .انعهًٍخ انًشكهخ يصبدر -6



 
 .     انعهًً انفزض صٍبغخ -3

 انجحةىس - انًسةحٍخ انجحةىس - انًالحظةخ: )انىصفٍخ انًُبهج -4

 (.                     االررجبطٍخ

 شجه انزصًًٍبد - انفزدٌخ انحبنخ ثحىس: )انزطجٍمٍخ انجحىس –5 

 (.انزجزٌجٍخ انًُبهج - انزجزٌجٍخ

 (.يىاصفبرهب -عهٍهب انحصىل طزٌمخ)انعٍُبد -6

 . األدواد –2

 . انعهًً انجحش أخاللٍبد -8

 .انًزاجع رىصٍك -9

 األسبسً انًحزىي يٍ رذرٌسه رى نًب%  -

 نهًمزر

 

 ثًحزىي ثبنزذرٌس انمبئًٍٍ انزشاو يذي -

  انًمزر

 (      ) <61    (      )61-84 

 (    )/>85 

 84-61(      )    61> (      )  انًمزر نًىضىعبد االيزحبٌ رغطٍخ يذي -

 (   /   )>85 

 عًهً رذرٌت(   /  )  َظزٌخ يحبضزاد(   / )  وانزعهى انزعهٍى أسبنٍت -

 فصهٍخ أَشطخ ( )        حبنخ دراسخ(     ) 

   ( : رذكز) انفصهٍخ األعًبل

 رذرٌت يٍذاًَ. –انزعهى انذارً   -انًُبلشخ وانحىار  

 رذرٌجبد عًهٍخ ويٍذاٍَخ

 عًم ورش عًم عٍ كٍفٍخ اخزٍبر انعٍُخ. -

 عًم ورش عًم عٍ كٍفٍخ كزبثخ انجحش انعهًى. -

 عًم ورش عًم عٍ كٍفٍخ اشزمبق انفزوض انجحضٍخ. -

 شفىي(    /  )              َظزي(  /    )  انطالة رمىٌى طزٌمخ -

 عًهً(       )      فصهٍخ أعًبل(      ) 

 -: للتذريس الوتاحة اإلهكانات -3

  يزىافزح انعهًٍخ انًزاجع -

 يزىافزح انًعٍُخ انىسبئم-

 يزىافزح غٍز(    / )   يحذودح ثذرجخ يزىافزح وانخبيبد انًسزهشيبد -



 
   -:وتنظيوية يةإدار ليود -4

 %92  -:للومزر الطالب تموين نتيجة -5

 رىجذ ال -: الومزر تحسين همتزحات -6

 

 إٌ) الخارجيين الوزاجعين هالحظات -7

 ( وجذد

0- 

6- 

3- 

 في التطويز همتزحات هن تنفيذه تن ها -8

 السابك العام

 رىجذ ال

 و هً يب) همتزحات هن تنفيذه يتن لن ها -9

 ( األسجبة

 رىجذ ال

 -: المادم للعام للومزر التطويز خطة -11

 انزطىٌز رىلٍذ   

 

 انزُفٍذ عٍ انًسئىل

 ا د ايبَى عٍذ انًمصىد

    

    

                                 انًمصىد عٍذ ايبَى/   د.أ:  انًبدح يُسك اسى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 دراسي همزر تمزيز

 (6108  /6109  ) 

  والنفسية التزبوية العلوم: .. لسن

 

 -: أساسية هعلوهات – أ

 حلمة البحث  انًمزر اسى 0

 هناهج وطزق التذريس   انزخصص 6

 دبلوم / ثانية    انًسزىي/  انفزلخ 3

 (  0) عًهى – َظزي(  6     )  انًعزًذح انسبعبد/  انىحذاد عذد 4

 انذاخهٍخ انًزاجعخ َظبو االيزحبَبد نجُخ الخزٍبر انًزجع انُظبو 5

 __________ ناليزحبٌ انخبرجٍخ انًزاجعخ َظبو 6

 عضى فمظ ثبنزذرٌس انمبئًٍٍ عذد 2

 -: هتخصصة هعلوهات – ب

 -: اإلحصائيات – 1

 4 ثبنًمزر انًهزحمٍٍ انطالة عذد -

 3  االيزحبٌ أدوا انذٌٍ انطالة عذد -

         َبجح%( 011)  3: عذد  االيزحبٌ َزٍجخ -

 راست%(  - )   عذد

 نهزمذٌزاد طجمب نهُبجحٍٍ%  انًئىٌخ انُسجخ -

 عهٍهب انحبصهٍٍ

          /  يًزبس(   33.3% ) 0 

 جذا جٍذ(  33.3%)  0 

   جٍذ( %-  )  

 يمجىل(     33.3% ) 0  

 

 -: الومزر تذريس – 2

  انعهًً وانًُهج انعهى رعزٌف: هيمذي –0 رذرٌسهب رى انزً انًىضىعبد -

 .انعهًٍخ انًشكهخ يصبدر -6

 .     انعهًً انفزض صٍبغخ -3

 انجحةىس - انًسةحٍخ انجحةىس - انًالحظةخ: )انىصفٍخ انًُبهج -4



 
 (.                     االررجبطٍخ

 شجه انزصًًٍبد - انفزدٌخ انحبنخ ثحىس: )انزطجٍمٍخ انجحىس –5 

 (.زجزٌجٍخان انًُبهج - انزجزٌجٍخ

 (.يىاصفبرهب -عهٍهب انحصىل طزٌمخ)انعٍُبد -6

 . األدواد –2

 . انعهًً انجحش أخاللٍبد -8

 .انًزاجع رىصٍك -9

 األسبسً انًحزىي يٍ رذرٌسه رى نًب%  -

 نهًمزر

 

 ثًحزىي ثبنزذرٌس انمبئًٍٍ انزشاو يذي -

  انًمزر

 (      ) <61    (      )61-84 

 (    )/>85 

 84-61(      )    61> (      )  انًمزر نًىضىعبد االيزحبٌ طٍخرغ يذي -

 (   /   )>85 

 عًهً رذرٌت(   /  )  َظزٌخ يحبضزاد(   / )  وانزعهى انزعهٍى أسبنٍت -

 فصهٍخ أَشطخ(  )        حبنخ دراسخ(     ) 

   ( : رذكز) انفصهٍخ األعًبل

 ٍذاًَ.رذرٌت ي –انزعهى انذارً   -انًُبلشخ وانحىار  

 رذرٌجبد عًهٍخ ويٍذاٍَخ

 عًم ورش عًم عٍ كٍفٍخ اخزٍبر انعٍُخ. -

 عًم ورش عًم عٍ كٍفٍخ كزبثخ انجحش انعهًى. -

 عًم ورش عًم عٍ كٍفٍخ اشزمبق انفزوض انجحضٍخ. -

 شفىي(    /  )              َظزي(  /    )  انطالة رمىٌى طزٌمخ -

 عًهً(       )      فصهٍخ أعًبل(      ) 

 -: للتذريس الوتاحة اإلهكانات -3

  يزىافزح انعهًٍخ انًزاجع -

 يزىافزح انًعٍُخ انىسبئم-

 يزىافزح غٍز(    / )   يحذودح ثذرجخ يزىافزح وانخبيبد انًسزهشيبد -

   -:وتنظيوية إدارية ليود -4

 %92  -:للومزر الطالب تموين نتيجة -5



 
 ىجذر ال -: الومزر تحسين همتزحات -6

 

 إٌ) الخارجيين الوزاجعين هالحظات -7

 ( وجذد

0- 

6- 

3- 

 في التطويز همتزحات هن تنفيذه تن ها -8

 السابك العام

 رىجذ ال

 و هً يب) همتزحات هن تنفيذه يتن لن ها -9

 ( األسجبة

 رىجذ ال

 -: المادم للعام للومزر التطويز خطة -11

 انزطىٌز رىلٍذ   

 

 انزُفٍذ عٍ انًسئىل

 د ايبَى عٍذ انًمصىدا 

    

    

                                       انًمصىد عٍذ ايبَى/   د.أ :انزىلٍع           انًمصىد عٍذ ايبَى/   د.أ:  انًبدح يُسك اسى

                                                        



 
 لسن : الترثيخ الفنيخ    

هؼلىهبد أسبسيخ -أ   
 يُبْج ثحث ٔإحصبء اطى انًقزر ٔريشِ انكٕدٖ -1
 رزثيخ فُيخ انزخصص -2

 أٔني ) دثهٕو ( انفزقخ / انًظزٕٖ -3

( َظزي  3)  عذد انٕحذاد / انظبعبد انًعزًذح -4  

  انُظبو انًزجع الخزيبر نجُخ االيزحبَبد  -5

يزٕافز                َظبو انًزاجعخ انخبرجيخ ناليزحبٌ -6  
 عضٕ ْيئخ رذريض  عذد انقبئًيٍ ثبنزذريض -7

 

 

 

 اإلحصبئيبد: -1

 14 عذد انطالة انًهزحقيٍ ثبنًقزر -

عذد انطالة انهذيٍ أدٔا  -

 االيزحبٌ
12 

 َزيجخ االيزحبٌ -
 

 %       9117         11عذد  َبجح : 

 %  813          1راطت:  عذد 

انُظجخ انًئٕيخ % نهُبجحيٍ  -

قب نهزقذيزاد انحبصهيٍ طج

 عهيٓب

 %   813يًزبس        

 %  25جيذ جذ      

 %     3313جيذ        

 % 25يقجٕل       

 انًٕضٕعبد انزي رى رذريظٓب رذريض انًقزر: -2
 

 األسجىع

 

 الوىضىع
 ػذد السبػبد

 النظري
 

  2 طرق تحصيل الوؼرفخ 1
  2 خطىاد الونهج الؼلوي 2
  2 نبهج الجحجهفبهين أسبسيخ في ه 3
  2 الوتغير تؼريفخ وأنىاػه 4
  2 هفهىم التؼريفبد وأنىاػهب 5
  2 طرق تصنيف الجحىث  6
  2 الجحج التجريجي 7
 التصويوبد التوهيذيخ 8

 

2  

 التصويوبد التجريجيخ الحميميخ 11,  11, 9

 

6  

  4 التصويوبد شجه التجريجيخ 13,  12
  2 حج الوسحي (الجحىث الىصفيخ ) هنهج الج 14
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  2 هنهج الجحج التطىري 15
  2 االرتجبطي والجحج دراسخ الحبلخ هنهج ثحج 16
  2 السججي الومبرى و تحليل الوحتىيالونهج  17
  2 الىحبئمي والجحج الحملي  هنهج الجحج 18
  2 الجحج التبريخي 19
  2 طرق أدواد جوغ الوؼلىهبد ) الوالحظخ ( 21
  2 االستجيبى 21
  2 الومبثلخ 22
  2 االختجبراد الشخصيخ 23
  2 الؼينبد 24

  4 هكىنبد خطخ الجحج  26, 25
   4 التذريت ػلي كيفيخ كتبثه ثحج ػلوي  28,  27

  

% نًب رى رذريظّ يٍ انًحزٕٖ  -

 األطبطي انًقزر
111%  

يذٖ انزشاو انقبئًيٍ ثبنزذريض  -

 ثًحزٕٖ انًقزر
       >85  

زحبٌ نًٕضٕعبد يذٖ رغطيخ االي -

 انًقزر
       >85  

  أطبنيت انزعهيى ٔانزعهى -

 انًحبضزح انًطٕرح 

 انًُبقشخ ٔانحٕار 

 إستراتيجية التعلم الذاتي 

 رذريجبد عًهيخ 

 

 .االمتحان التحريري  طزيقخ رقٕيى انطالة -

 االمتحان الشفوي 

 أعمال السنة. 

 
 اإليكبَبد انًزبحخ انزذريض : -3

ح    يزٕافز    انًزاجع انعهًيخ  -  

يزٕافزح       انٕطبئم انًعيُخ -  

يزٕافزح       انًظزهشيبد ٔانخبيبد -  

  قيٕد إداريخ ٔرُظيًيخ: -4
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هؼلىهبد هتخصصخ –ة   

  9102تبريخ:   /   /  اسن هنسك الوبدح:                      التىليغ :                       ال

أ .د / إيُبص يصطفي شحبرّ    

 

   

 

%           َزيجخ رقٕيى انطالة نًقزر -5  

 ال يٕجذ يقززحبد رحظيٍ انًقزر -6

يالحظبد انًزاجعيٍ  -7

 انخبرجييٍ )إٌ ٔجذد(

 ال يٕجذ

يب رى رُفيذِ يٍ يقززحبد  -8

 بثقانزطٕيز في انعبو انظ

 ال يٕجذ

يب نى يزى رُفيذِ يٍ  -9

 يقززحبد )يب ْي ٔاألطجبة(

 

 

 خطخ انزطٕيز نهًقزر نهعبو انقبدو: -11

 انًظئٕل عٍ انزُفيذ رٕقيذ انزطٕيز رٕصيف انزطٕيز يجبالد انزطٕيز

    


