
 
 

جامعة / المنوفیة                                                                                         كلیة / التربیة النوعیة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

رقم (16) 
تقریر مقرر دراسي 

للعام األكادیمي 2016  /  2017 
جامعة / المنوفیة 

كلیة / التربیة النوعیة 
قسم : التربیة الفنیة 

أ - معلومات اساسیة 

ب – معلومات متخصصة 

مقرر عربي أشغال خشب ومعادناسم المقرر ورمزه الكودى1.

التربیة الفنیةالتخصص2.

ماجستیرالفرقة / المستوى3.

( 1 ) نظري + ( 2 ) عمليعدد الوحدات / الساعات المعتمدة4.

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

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

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

اإلحصائیات:1.
2عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-
2عدد الطالب الذین أدوا االمتحان-
ناجح :  عدد  ( 2)  بنسبة  ( 100)  %        نتیجة االمتحان -

راسب:  عدد   ( 0 )     بنسبة  ( 0 )  %       
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النسبة المئویة % للناجحین -
طبقا للتقدیرات الحاصلین علیھا

ممتاز :  1  بنسبة  (50 )  %        
جید جدا :1 بنسبة  (50)  %          

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

تدریس المقرر:2.

الموضوعات التي تم تدریسھا

عدد ساعات الموضوع
النظري

عدد ساعات 
العملي

تعريف الطالب نبذة  عن االساليب التشكيلية 4-1
املستحدثة في مجال أشغال الخشب واملعادن.

48

أستخالص املفردات التشكيلية من فنون 8-5
الحضارات القديمة 

48

دراسة األسس البنائية للشبكيات املختلفة و 12-9
املتضمنة لوحدات القياس والتي يمكن االستعانة 

بها لوضع الحلول التصميمية  .
48

تدریب الطالب علي عمل تصمیمات بإستخدام التكرار 13-14
المتماثل للمفردات التشكیلیة مع التغییر في أوضاعھا 

الحركیة .
24

- إظھار الوظائف الجمالیة والنفعیة لألعمال الخشبیة، 16-15
والقدرة على وصفھا وتحلیلھا .

24

تنفيذ تصميمات مبتكرة تحقق القيم الفنية و 17
التشكيلية من خالل االستفادة من االتجاهات 
الفنية الحديثة واساليب التشكيل املستحدثة .

12

30تقييم االعمال الفنية18

دراسة الخامات واللدائن املستخدمة كبدائل 19
12لخامات التطعيم التقليدية 
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دراسة الحد الوسائل التكنولوجية الحديثة في 20
( CNC) 12مجال أشغال الخشب واملعادن

 تنفيذ بعض التطبيقات تجمع بني خامة الخشب  21
12واملعادن، والدهانات املختلفة الالزمة لها .

انواع الدهانات والتشطيبات املختلفة في مجال 23-22
أشغال الخشب واملعادن

24

دراسة عن سوق املنتجات الخشبية واملعدنية 25-24
24وخطوات تسويق املنتج 

30امتحان شفوي26

30مناقشة الدراسات البحثية27

30تقييم االعمال الفنية28

النسبة المئویة لما تم تدریسھ -
من المحتوى األساسي المقرر

100%

مدى التزام القائمین بالتدریس -
بمحتوى المقرر

85 <      

مدى تغطیة االمتحان -
لموضوعات المقرر

85 <      

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

(   ) أنشطة فصلیة  
(   ) تعلیم تعاوني 

(   ) مناقشة وحوار 
(   ) بحث فردي وجماعي 

(   ) نظري طریقة تقویم الطالب-
(   ) شفوي 

(   ) أعمال فصلیة  
(   ) تحریري
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اإلمكانات المتاحة التدریس :3.

   متوافرة    المراجع العلمیة -

   متوافرة   الوسائل المعینة-

   متوافرة   المستلزمات والخامات-

ال یوجد قیود إداریةقیود إداریة وتنظیمیة:4.

    (   ٩٨  ) %نتیجة تقویم الطالب لمقرر5.

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

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

توفیر بعض المعداد الیدویة والكھربیة 3.
لتناسب أعداد الطالب

مالحظات المراجعین 7.
الخارجیین (إن وجدت)

ال یوجد

ما تم تنفیذه من مقترحات 8.
التطویر في العام السابق

1.توفیر بعض العدد واألدوات الیدویة 
والكھربیة .

ما لم یتم تنفیذه من 9.
مقترحات (ما ھي 

واألسباب)

توفیر مكان ومساحة أكبر لتدریس مادة 
أشغال الخشب  

توفیر بعض الماكینات الحدیثة في مجال 
أشغال الخشب مثل CNC التعلیمي 

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:10.
المسئول عن التنفیذتوقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر
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اسم منسق المادة: أ.م.د/حامد عباس محمود   
  التوقیع :                                          التاریخ:      /       /    

 التدریب علي
 بعض الماكینات
 الحدیثة بما یتواكب
 مع سوق العمل

تدریب الطالب 
علي الماكینات 
الحدیثة مثل ال 

CNC والبرامج 
التي یعمل علیھا 

وتنفیذ المشغوالت 
النفعیة التي یمكن 

تسویقھا وتكون 
نواة لمشروع 

صغیر

اعضاء ھیئة التدریس عامان دراسیان
لمادة أشغال الخشب 
والھیئة المعاونة لھم
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جامعة / المنوفیة                                                                                         كلیة / التربیة النوعیة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
رقم (16) 

تقریر مقرر دراسي 
للعام األكادیمي 2017  /  2018 

جامعة / المنوفیة 
كلیة / التربیة النوعیة 

قسم : التربیة الفنیة 

أ - معلومات اساسیة 

ب – معلومات متخصصة 

ماجستیر في التربیة النوعیة تخصص اسم المقرر ورمزه الكودى1.
التربیة الفنیة في مجال اشغال الخشب 

والمعادن

التربیة الفنیةالتخصص2.

ماجستیرالفرقة / المستوى3.

( 1 ) نظري + ( 2 ) عمليعدد الوحدات / الساعات المعتمدة4.

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

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

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

اإلحصائیات:1.
5عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-
5عدد الطالب الذین أدوا االمتحان-
ناجح :  عدد  ( 5)  بنسبة  ( 100)  %        نتیجة االمتحان -

راسب:  عدد   ( 0 )     بنسبة  ( 0 )  %       
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النسبة المئویة % للناجحین -
طبقا للتقدیرات الحاصلین علیھا

ممتاز :  4  بنسبة  (80 )  %        
جید جدا :1 بنسبة  (20)  %          

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

تدریس المقرر:2.

الموضوعات التي تم تدریسھا

عدد ساعات الموضوع
النظري

عدد ساعات 
العملي

تعريف الطالب نبذة  عن االساليب التشكيلية 4-1
املستحدثة في مجال أشغال الخشب واملعادن.

48

أستخالص املفردات التشكيلية من فنون 8-5
الحضارات القديمة 

48

دراسة األسس البنائية للشبكيات املختلفة و 12-9
املتضمنة لوحدات القياس والتي يمكن االستعانة 

بها لوضع الحلول التصميمية  .
48

تدریب الطالب علي عمل تصمیمات بإستخدام التكرار 13-14
المتماثل للمفردات التشكیلیة مع التغییر في أوضاعھا 

الحركیة .
24

- إظھار الوظائف الجمالیة والنفعیة لألعمال الخشبیة، 16-15
والقدرة على وصفھا وتحلیلھا .

24

تنفيذ تصميمات مبتكرة تحقق القيم الفنية و 17
التشكيلية من خالل االستفادة من االتجاهات 
الفنية الحديثة واساليب التشكيل املستحدثة .

12

30تقييم االعمال الفنية18

دراسة الخامات واللدائن املستخدمة كبدائل 19
12لخامات التطعيم التقليدية 
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دراسة الحد الوسائل التكنولوجية الحديثة في 20
( CNC) 12مجال أشغال الخشب واملعادن

 تنفيذ بعض التطبيقات تجمع بني خامة الخشب  21
12واملعادن، والدهانات املختلفة الالزمة لها .

انواع الدهانات والتشطيبات املختلفة في مجال 23-22
أشغال الخشب واملعادن

24

دراسة عن سوق املنتجات الخشبية واملعدنية 25-24
24وخطوات تسويق املنتج 

30امتحان شفوي26

30مناقشة الدراسات البحثية27

30تقييم االعمال الفنية28

النسبة المئویة لما تم تدریسھ -
من المحتوى األساسي المقرر

100%

مدى التزام القائمین بالتدریس -
بمحتوى المقرر

85 <      

مدى تغطیة االمتحان -
لموضوعات المقرر

85 <      

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

(   ) أنشطة فصلیة  
(   ) تعلیم تعاوني 

(   ) مناقشة وحوار 
(   ) بحث فردي وجماعي 

(   ) نظري طریقة تقویم الطالب-
(   ) شفوي 

(   ) أعمال فصلیة  
(   ) عملي
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اإلمكانات المتاحة التدریس :3.

   متوافرة    المراجع العلمیة -

   متوافرة   الوسائل المعینة-

   متوافرة   المستلزمات والخامات-

ال یوجد قیود إداریةقیود إداریة وتنظیمیة:4.

    (   ٩٨  ) %نتیجة تقویم الطالب لمقرر5.

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

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

توفیر بعض المعداد الیدویة والكھربیة 3.
لتناسب أعداد الطالب

مالحظات المراجعین 7.
الخارجیین (إن وجدت)

ال یوجد

ما تم تنفیذه من مقترحات 8.
التطویر في العام السابق

1.توفیر بعض العدد واألدوات الیدویة 
والكھربیة .

ما لم یتم تنفیذه من 9.
مقترحات (ما ھي 

واألسباب)

توفیر مكان ومساحة أكبر لتدریس مادة 
أشغال الخشب  

توفیر بعض الماكینات الحدیثة في مجال 
أشغال الخشب مثل CNC التعلیمي 

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:10.
المسئول عن التنفیذتوقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر
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اسم منسق المادة: أ.م.د/حامد عباس محمود   
  التوقیع :                                          التاریخ:      /       /    

 التدریب علي
 بعض الماكینات
 الحدیثة بما یتواكب
 مع سوق العمل

تدریب الطالب 
علي الماكینات 
الحدیثة مثل ال 

CNC والبرامج 
التي یعمل علیھا 

وتنفیذ المشغوالت 
النفعیة التي یمكن 

تسویقھا وتكون 
نواة لمشروع 

صغیر

اعضاء ھیئة التدریس عامان دراسیان
لمادة أشغال الخشب 
والھیئة المعاونة لھم
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جامعة / المنوفیة                                                                                         كلیة / التربیة النوعیة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

رقم (16) 
تقریر مقرر دراسي 

للعام األكادیمي 2019  /  2020 
قسم : التربیة الفنیة 

أ - معلومات اساسیة 

ب – معلومات متخصصة 

 مقرر عربي أشغال خشب ومعادناسم المقرر ورمزه الكودى1.

التربیة الفنیةالتخصص2.

ماجستیرالفرقة / المستوى3.

( 1 ) نظري + ( 2 ) عمليعدد الوحدات / الساعات المعتمدة4.

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

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

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

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

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

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

جید جدا :1 بنسبة  (100)  %          
جید :    0  بنسبة  (0  )  %             

مقبول : 0  بنسبة  ( 0 )  %       
تدریس المقرر:2.
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الموضوعات التي تم تدریسھا

عدد ساعات الموضوع
النظري

عدد ساعات 
العملي

نبذة  عن االساليب التشكيلية املستحدثة في مجال 1
أشغال الخشب واملعادن.

24

أستخالص املفردات التشكيلية من فنون 2
الحضارات القديمة 

12

دراسة األسس البنائية للشبكيات املختلفة و 3
املتضمنة لوحدات القياس والتي يمكن االستعانة 

بها لوضع الحلول التصميمية  .
12

٤-دراسة الخامات واللدائن المستخدمة كبدائل لخامات 4
12التطعیم التقلیدیة

- إظھار الوظائف الجمالیة والنفعیة لألعمال الخشبیة، 5
والقدرة على وصفھا وتحلیلھا .

12

أستخالص املفردات التشكيلية من فنون الحضارات القديمة 6
12

 3 -تدريب الطالب علي عمل تصميمات 7
بإستخدام التكرار املتماثل للمفردات التشكيلية 

مع التغيير في أوضاعها الحركية .
12

دراسة الحد الوسائل التكنولوجية الحديثة في 8
( CNC) 12مجال أشغال الخشب واملعادن

 تنفيذ بعض التطبيقات تجمع بني خامة الخشب  9
12واملعادن، والدهانات املختلفة الالزمة لها .

دراسة األسس البنائية للشبكيات املختلفة و املتضمنة 10
لوحدات القياس والتي يمكن االستعانة بها لوضع 

الحلول التصميمية  .
24
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تدريب الطالب علي عمل تصميمات بإستخدام 12-11
التكرار املتماثل للمفردات التشكيلية مع التغيير في 

أوضاعها الحركية
24

- إظهار الوظائف الجمالية والنفعية لألعمال 13
الخشبية، والقدرة على وصفها وتحليلها .

12

30تقييم االعمال الفنية االسبوع (١٤).14

تنفيذ تصميمات مبتكرة تحقق القيم الفنية و التشكيلية 15-16
من خالل االستفادة من االتجاهات الفنية الحديثة 

واساليب التشكيل املستحدثة 
03

دراسة الخامات واللدائن املستخدمة كبدائل لخامات 17
12التطعيم التقليدية  االسبوع(١٧)

بسبب تعلیق الدراسة أصبح التواصل من خالل ملحوظة
( Zoom , WhatsApp ) منصات

فيديو توضيحي للخامات واللدائن املستخدمة كبدائل 18
12لخامات التطعيم التقليدية  االسبوع(١٨)

دراسة عن سوق املنتجات الخشبية واملعدنية وخطوات 19
تسويق املنتج االسبوع(١٩)

12

8 - دراسة الحد الوسائل التكنولوجية الحديثة في مجال 20-21
( CNC) أشغال الخشب واملعادن

24

 تنفيذ بعض التطبيقات تجمع بني خامة الخشب  22-24
واملعادن، والدهانات املختلفة الالزمة لها .

36

انواع الدهانات والتشطيبات املختلفة في مجال أشغال 25
12الخشب واملعادن

24مناقشة الدراسات البحثية االسبوع (٢٦-٢٧)26-27

3التقييم النهائي ملشاريع الطالب28

النسبة المئویة لما تم تدریسھ -
من المحتوى األساسي المقرر

% 95
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مدى التزام القائمین بالتدریس -
بمحتوى المقرر

85 <      

مدى تغطیة االمتحان -
لموضوعات المقرر

85 <      

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

(  / ) أنشطة فصلیة  
( /  ) تعلیم تعاوني 

( /  ) مناقشة وحوار 
(  / ) بحث فردي وجماعي 

(  / ) نظري طریقة تقویم الطالب-
(   ) شفوي 

(  / ) أعمال فصلیة  
( /  ) عملي

اإلمكانات المتاحة التدریس :3.

   متوافرة    المراجع العلمیة -

   متوافرة   الوسائل المعینة-

   متوافرة   المستلزمات والخامات-

وجود قصور في بعض االمكانیات والتمویل قیود إداریة وتنظیمیة:4.
والزیارات المیدانیة

    (   90  ) %نتیجة تقویم الطالب لمقرر5.

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

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

توفیر بعض المعداد الیدویة والكھربیة 3.
لتناسب أعداد الطالب
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اسم منسق المادة: أ.م.د/حامد عباس محمود 
                     أ.م.د/ بیسة رحمھ 

                     أ.م.د/ ریھام محمد خلیل 
                      

  التوقیع :                                          التاریخ:      /       /    

مالحظات المراجعین 7.
الخارجیین (إن وجدت)

ال یوجد

ما تم تنفیذه من مقترحات 8.
التطویر في العام السابق

1.توفیر بعض العدد واألدوات الیدویة 
والكھربیة .

ما لم یتم تنفیذه من 9.
مقترحات (ما ھي 

واألسباب)

توفیر مكان ومساحة أكبر لتدریس مادة 
أشغال الخشب  

توفیر بعض الماكینات الحدیثة في مجال 
أشغال الخشب مثل CNC التعلیمي

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

تدریب الطالب علي 
الماكینات الحدیثة مثل 

ال CNC والبرامج 
التي یعمل علیھا 

وتنفیذ المشغوالت 
النفعیة التي یمكن 

تسویقھا وتكون نواة 
لمشروع صغیر

اعضاء ھیئة التدریس عامان دراسیان
لمادة أشغال الخشب 
والھیئة المعاونة لھم
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جامعة / المنوفیة                                                                                         كلیة / التربیة النوعیة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

رقم (16) 
تقریر مقرر دراسي 

للعام األكادیمي 2016  /  2017 
قسم : التربیة الفنیة 

أ - معلومات اساسیة 

ب – معلومات متخصصة 

مقرر اجنبي أشغال خشب ومعادناسم المقرر ورمزه الكودى1.

التربیة الفنیةالتخصص2.

ماجستیرالفرقة / المستوى3.

( ٣ ) نظري + ( ٠ ) عمليعدد الوحدات / الساعات المعتمدة4.

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

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

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

اإلحصائیات:1.
2عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-
2عدد الطالب الذین أدوا االمتحان-
ناجح :  عدد  ( 2)  بنسبة  ( 100)  %        نتیجة االمتحان -

راسب:  عدد   ( 0 )     بنسبة  ( 0 )  %       
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النسبة المئویة % للناجحین -
طبقا للتقدیرات الحاصلین علیھا

ممتاز :  1  بنسبة  (50 )  %        
جید جدا :1 بنسبة  (50)  %          

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

تدریس المقرر:2.

الموضوعات التي تم تدریسھا

عدد ساعات الموضوع
النظري

عدد ساعات 
العملي

تعريف الطالب نبذة  عن االساليب التشكيلية 4-1
املستحدثة في مجال أشغال الخشب واملعادن.

48

أستخالص املفردات التشكيلية من فنون 8-5
الحضارات القديمة 

48

دراسة األسس البنائية للشبكيات املختلفة و 12-9
املتضمنة لوحدات القياس والتي يمكن االستعانة 

بها لوضع الحلول التصميمية  .
48

تدریب الطالب علي عمل تصمیمات بإستخدام التكرار 13-14
المتماثل للمفردات التشكیلیة مع التغییر في أوضاعھا 

الحركیة .
24

- إظھار الوظائف الجمالیة والنفعیة لألعمال الخشبیة، 16-15
والقدرة على وصفھا وتحلیلھا .

24

تنفيذ تصميمات مبتكرة تحقق القيم الفنية و 17
التشكيلية من خالل االستفادة من االتجاهات 
الفنية الحديثة واساليب التشكيل املستحدثة .

12

30تقييم االعمال الفنية18

دراسة الخامات واللدائن املستخدمة كبدائل 19
12لخامات التطعيم التقليدية 
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دراسة الحد الوسائل التكنولوجية الحديثة في 20
( CNC) 12مجال أشغال الخشب واملعادن

 تنفيذ بعض التطبيقات تجمع بني خامة الخشب  21
12واملعادن، والدهانات املختلفة الالزمة لها .

انواع الدهانات والتشطيبات املختلفة في مجال 23-22
أشغال الخشب واملعادن

24

دراسة عن سوق املنتجات الخشبية واملعدنية 25-24
24وخطوات تسويق املنتج 

30امتحان شفوي26

30مناقشة الدراسات البحثية27

30تقييم االعمال الفنية28

النسبة المئویة لما تم تدریسھ -
من المحتوى األساسي المقرر

100%

مدى التزام القائمین بالتدریس -
بمحتوى المقرر

85 <      

مدى تغطیة االمتحان -
لموضوعات المقرر

85 <      

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

(   ) أنشطة فصلیة  
(   ) تعلیم تعاوني 

(   ) مناقشة وحوار 
(   ) بحث فردي وجماعي 

(   ) نظري طریقة تقویم الطالب-
(   ) شفوي 

(   ) أعمال فصلیة  
(   ) تحریري
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اإلمكانات المتاحة التدریس :3.

   متوافرة    المراجع العلمیة -

   متوافرة   الوسائل المعینة-

   متوافرة   المستلزمات والخامات-

ال یوجد قیود إداریةقیود إداریة وتنظیمیة:4.

    (   ٩٨  ) %نتیجة تقویم الطالب لمقرر5.

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

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

توفیر بعض المعداد الیدویة والكھربیة 3.
لتناسب أعداد الطالب

مالحظات المراجعین 7.
الخارجیین (إن وجدت)

ال یوجد

ما تم تنفیذه من مقترحات 8.
التطویر في العام السابق

1.توفیر بعض العدد واألدوات الیدویة 
والكھربیة .

ما لم یتم تنفیذه من 9.
مقترحات (ما ھي 

واألسباب)

توفیر مكان ومساحة أكبر لتدریس مادة 
أشغال الخشب  

توفیر بعض الماكینات الحدیثة في مجال 
أشغال الخشب مثل CNC التعلیمي 

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:10.
المسئول عن التنفیذتوقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر
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اسم منسق المادة: أ.م.د/حامد عباس محمود   
  التوقیع :                                          التاریخ:      /       /    

 التدریب علي
 بعض الماكینات
 الحدیثة بما یتواكب
 مع سوق العمل

تدریب الطالب 
علي الماكینات 
الحدیثة مثل ال 

CNC والبرامج 
التي یعمل علیھا 

وتنفیذ المشغوالت 
النفعیة التي یمكن 

تسویقھا وتكون 
نواة لمشروع 

صغیر

اعضاء ھیئة التدریس عامان دراسیان
لمادة أشغال الخشب 
والھیئة المعاونة لھم
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جامعة / المنوفیة                                                                                         كلیة / التربیة النوعیة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
رقم (16) 

تقریر مقرر دراسي 
للعام األكادیمي 2017  /  2018 

جامعة / المنوفیة 
كلیة / التربیة النوعیة 

قسم : التربیة الفنیة 

أ - معلومات اساسیة 

ب – معلومات متخصصة 

ماجستیر في التربیة النوعیة تخصص اسم المقرر ورمزه الكودى1.
التربیة الفنیة في مجال اشغال الخشب 

والمعادن

التربیة الفنیةالتخصص2.

ماجستیرالفرقة / المستوى3.

( 1 ) نظري + ( 2 ) عمليعدد الوحدات / الساعات المعتمدة4.

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

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

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

اإلحصائیات:1.
5عدد الطالب الملتحقین بالمقرر-
5عدد الطالب الذین أدوا االمتحان-
ناجح :  عدد  ( 5)  بنسبة  ( 100)  %        نتیجة االمتحان -

راسب:  عدد   ( 0 )     بنسبة  ( 0 )  %       
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النسبة المئویة % للناجحین -
طبقا للتقدیرات الحاصلین علیھا

ممتاز :  4  بنسبة  (80 )  %        
جید جدا :1 بنسبة  (20)  %          

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

تدریس المقرر:2.

الموضوعات التي تم تدریسھا

عدد ساعات الموضوع
النظري

عدد ساعات 
العملي

تعريف الطالب نبذة  عن االساليب التشكيلية 4-1
املستحدثة في مجال أشغال الخشب واملعادن.

48

أستخالص املفردات التشكيلية من فنون 8-5
الحضارات القديمة 

48

دراسة األسس البنائية للشبكيات املختلفة و 12-9
املتضمنة لوحدات القياس والتي يمكن االستعانة 

بها لوضع الحلول التصميمية  .
48

تدریب الطالب علي عمل تصمیمات بإستخدام التكرار 13-14
المتماثل للمفردات التشكیلیة مع التغییر في أوضاعھا 

الحركیة .
24

- إظھار الوظائف الجمالیة والنفعیة لألعمال الخشبیة، 16-15
والقدرة على وصفھا وتحلیلھا .

24

تنفيذ تصميمات مبتكرة تحقق القيم الفنية و 17
التشكيلية من خالل االستفادة من االتجاهات 
الفنية الحديثة واساليب التشكيل املستحدثة .

12

30تقييم االعمال الفنية18

دراسة الخامات واللدائن املستخدمة كبدائل 19
12لخامات التطعيم التقليدية 
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دراسة الحد الوسائل التكنولوجية الحديثة في 20
( CNC) 12مجال أشغال الخشب واملعادن

 تنفيذ بعض التطبيقات تجمع بني خامة الخشب  21
12واملعادن، والدهانات املختلفة الالزمة لها .

انواع الدهانات والتشطيبات املختلفة في مجال 23-22
أشغال الخشب واملعادن

24

دراسة عن سوق املنتجات الخشبية واملعدنية 25-24
24وخطوات تسويق املنتج 

30امتحان شفوي26

30مناقشة الدراسات البحثية27

30تقييم االعمال الفنية28

النسبة المئویة لما تم تدریسھ -
من المحتوى األساسي المقرر

100%

مدى التزام القائمین بالتدریس -
بمحتوى المقرر

85 <      

مدى تغطیة االمتحان -
لموضوعات المقرر

85 <      

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

(   ) أنشطة فصلیة  
(   ) تعلیم تعاوني 

(   ) مناقشة وحوار 
(   ) بحث فردي وجماعي 

(   ) نظري طریقة تقویم الطالب-
(   ) شفوي 

(   ) أعمال فصلیة  
(   ) عملي
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اإلمكانات المتاحة التدریس :3.

   متوافرة    المراجع العلمیة -

   متوافرة   الوسائل المعینة-

   متوافرة   المستلزمات والخامات-

ال یوجد قیود إداریةقیود إداریة وتنظیمیة:4.

    (   ٩٨  ) %نتیجة تقویم الطالب لمقرر5.

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

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

توفیر بعض المعداد الیدویة والكھربیة 3.
لتناسب أعداد الطالب

مالحظات المراجعین 7.
الخارجیین (إن وجدت)

ال یوجد

ما تم تنفیذه من مقترحات 8.
التطویر في العام السابق

1.توفیر بعض العدد واألدوات الیدویة 
والكھربیة .

ما لم یتم تنفیذه من 9.
مقترحات (ما ھي 

واألسباب)

توفیر مكان ومساحة أكبر لتدریس مادة 
أشغال الخشب  

توفیر بعض الماكینات الحدیثة في مجال 
أشغال الخشب مثل CNC التعلیمي 

خطة التطویر للمقرر للعام القادم:10.
المسئول عن التنفیذتوقیت التطویرتوصیف التطویرمجاالت التطویر
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اسم منسق المادة: أ.م.د/حامد عباس محمود   
  التوقیع :                                          التاریخ:      /       /    

 التدریب علي
 بعض الماكینات
 الحدیثة بما یتواكب
 مع سوق العمل

تدریب الطالب 
علي الماكینات 
الحدیثة مثل ال 

CNC والبرامج 
التي یعمل علیھا 

وتنفیذ المشغوالت 
النفعیة التي یمكن 

تسویقھا وتكون 
نواة لمشروع 

صغیر

اعضاء ھیئة التدریس عامان دراسیان
لمادة أشغال الخشب 
والھیئة المعاونة لھم
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جامعة / المنوفیة                                                                                         كلیة / التربیة النوعیة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

رقم (16) 
تقریر مقرر دراسي 

للعام األكادیمي 2019  /  2020 
قسم : التربیة الفنیة 

أ - معلومات اساسیة 

ب – معلومات متخصصة 

 مقرر عربي أشغال خشب ومعادناسم المقرر ورمزه الكودى1.

التربیة الفنیةالتخصص2.

ماجستیرالفرقة / المستوى3.

( 1 ) نظري + ( 2 ) عمليعدد الوحدات / الساعات المعتمدة4.

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

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

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

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

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

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

جید جدا :1 بنسبة  (100)  %          
جید :    0  بنسبة  (0  )  %             

مقبول : 0  بنسبة  ( 0 )  %       
تدریس المقرر:2.
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الموضوعات التي تم تدریسھا

عدد ساعات الموضوع
النظري

عدد ساعات 
العملي

نبذة  عن االساليب التشكيلية املستحدثة في مجال 1
أشغال الخشب واملعادن.

24

أستخالص املفردات التشكيلية من فنون 2
الحضارات القديمة 

12

دراسة األسس البنائية للشبكيات املختلفة و 3
املتضمنة لوحدات القياس والتي يمكن االستعانة 

بها لوضع الحلول التصميمية  .
12

٤-دراسة الخامات واللدائن المستخدمة كبدائل لخامات 4
12التطعیم التقلیدیة

- إظھار الوظائف الجمالیة والنفعیة لألعمال الخشبیة، 5
والقدرة على وصفھا وتحلیلھا .

12

أستخالص املفردات التشكيلية من فنون الحضارات القديمة 6
12

 3 -تدريب الطالب علي عمل تصميمات 7
بإستخدام التكرار املتماثل للمفردات التشكيلية 

مع التغيير في أوضاعها الحركية .
12

دراسة الحد الوسائل التكنولوجية الحديثة في 8
( CNC) 12مجال أشغال الخشب واملعادن

 تنفيذ بعض التطبيقات تجمع بني خامة الخشب  9
12واملعادن، والدهانات املختلفة الالزمة لها .

دراسة األسس البنائية للشبكيات املختلفة و املتضمنة 10
لوحدات القياس والتي يمكن االستعانة بها لوضع 

الحلول التصميمية  .
24
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تدريب الطالب علي عمل تصميمات بإستخدام 12-11
التكرار املتماثل للمفردات التشكيلية مع التغيير في 

أوضاعها الحركية
24

- إظهار الوظائف الجمالية والنفعية لألعمال 13
الخشبية، والقدرة على وصفها وتحليلها .

12

30تقييم االعمال الفنية االسبوع (١٤).14

تنفيذ تصميمات مبتكرة تحقق القيم الفنية و التشكيلية 15-16
من خالل االستفادة من االتجاهات الفنية الحديثة 

واساليب التشكيل املستحدثة 
03

دراسة الخامات واللدائن املستخدمة كبدائل لخامات 17
12التطعيم التقليدية  االسبوع(١٧)

بسبب تعلیق الدراسة أصبح التواصل من خالل ملحوظة
( Zoom , WhatsApp ) منصات

فيديو توضيحي للخامات واللدائن املستخدمة كبدائل 18
12لخامات التطعيم التقليدية  االسبوع(١٨)

دراسة عن سوق املنتجات الخشبية واملعدنية وخطوات 19
تسويق املنتج االسبوع(١٩)

12

8 - دراسة الحد الوسائل التكنولوجية الحديثة في مجال 20-21
( CNC) أشغال الخشب واملعادن

24

 تنفيذ بعض التطبيقات تجمع بني خامة الخشب  22-24
واملعادن، والدهانات املختلفة الالزمة لها .

36

انواع الدهانات والتشطيبات املختلفة في مجال أشغال 25
12الخشب واملعادن

24مناقشة الدراسات البحثية االسبوع (٢٦-٢٧)26-27

3التقييم النهائي ملشاريع الطالب28

النسبة المئویة لما تم تدریسھ -
من المحتوى األساسي المقرر

% 95
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مدى التزام القائمین بالتدریس -
بمحتوى المقرر

85 <      

مدى تغطیة االمتحان -
لموضوعات المقرر

85 <      

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

(  / ) أنشطة فصلیة  
( /  ) تعلیم تعاوني 

( /  ) مناقشة وحوار 
(  / ) بحث فردي وجماعي 

(  / ) نظري طریقة تقویم الطالب-
(   ) شفوي 

(  / ) أعمال فصلیة  
( /  ) عملي

اإلمكانات المتاحة التدریس :3.

   متوافرة    المراجع العلمیة -

   متوافرة   الوسائل المعینة-

   متوافرة   المستلزمات والخامات-

وجود قصور في بعض االمكانیات والتمویل قیود إداریة وتنظیمیة:4.
والزیارات المیدانیة

    (   90  ) %نتیجة تقویم الطالب لمقرر5.

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

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

توفیر بعض المعداد الیدویة والكھربیة 3.
لتناسب أعداد الطالب
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اسم منسق المادة: أ.م.د/حامد عباس محمود 
                     أ.م.د/ بیسة رحمھ 

                     أ.م.د/ ریھام محمد خلیل 
                      

  التوقیع :                                          التاریخ:      /       /    

مالحظات المراجعین 7.
الخارجیین (إن وجدت)

ال یوجد

ما تم تنفیذه من مقترحات 8.
التطویر في العام السابق

1.توفیر بعض العدد واألدوات الیدویة 
والكھربیة .

ما لم یتم تنفیذه من 9.
مقترحات (ما ھي 

واألسباب)

توفیر مكان ومساحة أكبر لتدریس مادة 
أشغال الخشب  

توفیر بعض الماكینات الحدیثة في مجال 
أشغال الخشب مثل CNC التعلیمي

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

تدریب الطالب علي 
الماكینات الحدیثة مثل 

ال CNC والبرامج 
التي یعمل علیھا 

وتنفیذ المشغوالت 
النفعیة التي یمكن 

تسویقھا وتكون نواة 
لمشروع صغیر

اعضاء ھیئة التدریس عامان دراسیان
لمادة أشغال الخشب 
والھیئة المعاونة لھم

"  15



 
 

 

 تقرير مقرر دراسي

2018/     2017للعام األكاديمي     

 

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 ( اإلنجليزيماجستير رسم وتصوير )   اسم المقرر ورمزه الكودى -1

) رسم وتصوير  (  التخصص  -2  

 ماجستيرفنية  مجال الرسم والتصوير     الفرقة / المستوى -3

 )  ( نظري + )  ( عملي 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  عدد القائمين بالتدريس -7  

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -1

   ( طالبتان  2)   عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 ( طالبتان  2)   عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 (        بنسبة  )  (  %        2عدد  )   ناجح : 

 راسب:  عدد  ) × (        بنسبة  ) × (  %       

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 (  %        100بنسبة  ) ممتاز :    

   بنسبة  ) × (  %       جيد جدا : 

      بنسبة  ) × (  %            جيد : 

 بنسبة  ) × (  %       مقبول :   

 تدريس المقرر:  مقرر ) عربي ( رسم وتصوير -2

 

 

 

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع
عدد ساعات  

 النظري

عدد ساعات  

 العملي

  3 دراسة المصطلحات الخاصه بالعناصر والقيم التسكيلية والجمالية . 1-2

  3 .  دراسه اتجاهات فن النصوير المعاصرة 3-5

  3 دراسه لمجاالت البحث فى فن الرسم والتصوير. 6-8

9-

11 

 دراسة بعض اعمال الفنانين المعاصرين  .
3  

  3 مناقشة اهم المصطلحات بالتخصص . 12

13 -

14 

 كتابة ورقة عمل في مجال التخصص . 
3  

15 -

17 

 العمل .حلقة نقاشية وعرض لورقة  
3  

21 -

23 

 . تحليل اعمال احد الفنانين المعاصرين العالميين
3  

24 -

26 

 .استكمال لعرض تحليل االعمال الفنية
3  

27 -

28 

 تلخيص المصطلحات الفنية للرسم والتصوير في قاموس مصغر .
3  



 
 

22 -

23 

 .امتحان شفوي
3  

24 -

25 

 إنتاجها .دراسة تحليلية نقدية ألعمال التصوير التي تم 
3  

  3 . امتحان شفوي 26

  3 مناقشة الدراسات البحثية .  27

  3 تقييم االعمال الفنية . 28

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

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 مطورة - أساليب التعليم والتعلم -  

تدريب عملي -  

أنشطة فصلية   -  

تعليم تعاوني -  

مناقشة وحوار -  

بحث فردي وجماعي  -  

إمتحان شفوي - طريقة تقويم الطالب -  

أعمال فصلية   -  

تقييم األعمال الفنية  -  

إمتحان تحريري -  

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -3

متوافرة        المراجع العلمية   -  

غير متوافرة      الوسائل المعينة -  

متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -4

( %    85) <      تقويم الطالب لمقررنتيجة  -5  



 
 

ضرورة توفير وسائل تكنولوجيا التعليم وجميع  .1 مقترحات تحسين المقرر -6

الوسائل التي تعين الدارس على تحقيق أعلى مستوى 

ثقافي فني تشكيلي وكذلك أعلى آداء في مجال الرسم  

 والتصوير .

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

مشاركة اعمال الدارسين  

في صالون الشباب 

النضوج بوضع كبير من 

 الفني .

المشاركة في أعلى  

المسابقات الفنية المحلية 

واإلقليمية والعالمية  بما 

يرقى بدور الدارس  

 تشكيليا  

 

األرتقاء بألعمال الفنية 

اسب بالدور الذي ين

تجميل البيئة المحيطة ، 

كالحرم الجامعي ، 

والمدينة ، والحدائق ، 

وجميع المنشآت المحلية 

المشاركة في  ، كذلك 

 جميع المعارض ..

 أستاذ المادة :   العام القادم . 

  أ.م.د/ منال سعد الشيمي 

 

 اسم منسق المادة:                      التوقيع :                       التاريخ:   /   /    

 أ.م.د/ منال سعد عزب الشيمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 تقرير مقرر دراسي

20 19/    2018األكاديمي   للعام   

 

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 ماجستير الرسم والتصوير  اسم المقرر ورمزه الكودى -8

 رسم وتصوير ) عربي ( التخصص  -9

 ماجستير  الفرقة / المستوى -10

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

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

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

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

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -11

 ( طالبة واحدة  1)    الطالب الملتحقين بالمقررعدد  -

 ( طالبة واحدة 1)    عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 (  %        100(      بنسبة  )  1عدد  )   ناجح : 

 (  %        -(      بنسبة  )  -راسب:  عدد  ) 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 (  %        100بنسبة  ) ممتاز :    

   (  %        -بنسبة  ) جيد جدا : 

      (  %        -بنسبة  )      جيد : 

 (  %        -بنسبة  ) مقبول :   

 تدريس المقرر: -12

 

 

 

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع
عدد ساعات  

 النظري

عدد ساعات  

 العملي

 4 2 دراسه تحليلية لمدارس التصوير في القرن العشرين . 1-2

 4 2 دراسه تحليلية لتصوير ما بعد الحداثة .  3-4

 4 2 دراسه لجماليات الخط العربي في فن التصوير .  5-6

 4 2 إستكمال لجماليات الخط العربي في فن التصوير.     7-8

9-

10 

إختيارات متعددة في فن الرسم  كيفية عمل ورقة بحثية من 

 والتصوير .
2 4 

11 -

13 

صياغة دراسة بحثية مقترحة ، في احدى موضوعات البحث في  

 الرسم والتصوير. 
3 6 

 2 1 تقييم االعمال الفنية 14

15 -

17 

دراسة لجماليات المالمس في تصوير الفن المعاصر بألوان  

 األكريلك .
3 6 

18 -

19 

الخامات التي تحقق جماليات المالمس في أعمال إستخدام بعض 

 التصوير .
2 4 

20 -

21 

 عمل بحث عن جماليات الخط العربي في فن التصوير . 
2 4 

22 -

23 

عمل بحث عن جماليات المالمس المتنوعة في فن الرسم والتصوير 

. 
2 4 



 
 

24 -

25 

 دراسة تحليلية نقدية ألعمال التصوير التي تم إنتاجها .
2 4 

 2 1 . امتحان شفوي 26

 2 1 مناقشة الدراسات البحثية .  27

 2 1 تقييم االعمال الفنية . 28

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -

 المحتوى األساسي المقرر

100 %  

القائمين بالتدريس بمحتوى مدى التزام  -

 المقرر

       >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

       >85  

محاضرات نظرية  - أساليب التعليم والتعلم -  

تدريب عملي -  

أنشطة فصلية   -  

تعليم تعاوني -  

مناقشة وحوار -  

بحث فردي وجماعي  -  

 إمتحان شفوي- طريقة تقويم الطالب -

أعمال فصلية  -  

تقييم األعمال الفنية -  

إمتحان تحريري-  
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 2016/2017قرير  ت

 قسم : التربية الفنية     
معلومات اساسية  -أ   

 النسيج و الطباعة ) مقرر عربي( المقرر ورمزه الكودى اسم  -1
 تربية فنية  التخصص  -2
 ماجستير  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   ئمين بالتدريس عدد القا -7
 

 

معلومات متخصصة  –ب   
 اإلحصائيات: -1
عدد الطالب الملتحقين  -

 بالمقرر
3 

عدد الطالب اللذين أدوا   -
 االمتحان 

 

 نتيجة االمتحان -

 
        %100         3عدد  ناجح : 

   %0          0راسب:  عدد 
النسبة المئوية %  -

للناجحين طبقا للتقديرات 
 ين عليهاالحاصل

    %0ممتاز 
   %33.3جيد جدا 
      %66.7جيد     
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 % 0مقبول 
 تدريس المقرر: -2

 الموضوع االسابيع
عدد 

ساعات  

 النظري 

عدد 

ساعات  

 العملي

 6 3 التحليل الفني للمنسوجات اليدوية ) الخامات (  1-2-3

 6 3 التحليل الفني للمنسوجات اليدوية ) التراكيب النسجية (  6- -4

 –اللقي   –الرسم علي ورق المربعات ) التصميم النسجي   7-8

 رباط الدوس ( 
2 4 

 2 1 نول المنضدة وكيفية النسج عليه   9

 2 1 امتحان شفوي و اعمال سنة  10

11-12-

13-14 

تنفيذ مجموعة من المعلقات النسجيه علي نول المنضدة  

 باستخدام تصميمات و خامات مختلفة 
4 8 

جانب التاريخي ألسلوب النقل الحراري  التعرف علي ال 16- 15

 والتصوير الضوئي للشاشة الجريرية 
2 4 

 معرفة الخامات واألدوات والتقنيات الالزمة  17

 عمل التصميميات الالزمة ألسلوب النقل الحراري 
1 2 

 4 2 تنفيذ تجارب طباعية ألسلوب النقل الحراري 18-19

 4 2 الحراريتنفيذ عمل فني مبتكر ألسلوب النقل  20-21

معرفة الخامات واألدوات والتقنيات الالزمة للطباعة   22

 بالشاشة الحريرية 
1 2 

 4 2 عمل التصميميات لتصويرها علي الشاشة الحريرية  23-24

 4 2 التصوير الضوئي للشاشة الحريرية  25-26

 2 1 تنفيذ تصميمات مبتكرة  للطباعة  وتنفيذها علي القماش . -27

  -3 2 1 لعمل الفني تقييم ا 28
الموضوعات التي تم  -

 تدريسها
 

% لما تم تدريسه من  -
 المحتوى األساسي المقرر

100%  

85<       مدى التزام القائمين  -  
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 بالتدريس بمحتوى المقرر
مدى تغطية االمتحان  -

 لموضوعات المقرر
       >85  

 .المحاضرة المطورة  أساليب التعليم والتعلم -

 التإستراتيجية حل المشك. 

 إستراتيجية التعلم القائم علي المشروعات. 

 إستراتيجية البيان العملي 

 . إستراتيجية التعلم الذاتي 

 
 .االمتحان التحريري  طريقة تقويم الطالب -

 االمتحان التطبيقي. 

 االمتحان الشفوي 

 أعمال السنة . 

 

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -4
متوافرة        المراجع العلمية  -  

متوافرة       المعينة الوسائل -  

متوافرة       المستلزمات والخامات -  

  قيود إدارية وتنظيمية: -5

%           نتيجة تقويم الطالب لمقرر -6  
 ال يوجد مقترحات تحسين المقرر -7

مالحظات المراجعين  -8
 الخارجيين )إن وجدت(

 ال يوجد
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ما تم تنفيذه من مقترحات  -9
 التطوير في العام السابق

 ال يوجد

ا لم يتم تنفيذه من م -10
مقترحات )ما هي 

 واألسباب(

 
 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -11
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

    
 اسم منسق المادة:                      التوقيع :                       التاريخ:   /   /   

 أ .د /إيناس مصطفي شحاته                أ.د/ جمعة حسين   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قسم : التربية الفنية       20تقرير    

معلومات اساسية  -أ   
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 النسيج و الطباعة ) مقرر عربي( اسم المقرر ورمزه الكودى  -8
 تربية فنية  التخصص  -9

 ماجستير  الفرقة / المستوى  -10
( عملي 2( 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: -12

عدد الطالب الملتحقين  -
 بالمقرر

5 

عدد الطالب اللذين أدوا   -
 االمتحان 

 

 نتيجة االمتحان -

 
        %100        5عدد  ح : ناج 

   %0          0راسب:  عدد 
النسبة المئوية %  -

للناجحين طبقا للتقديرات 
 الحاصلين عليها

 %     20ممتاز    
 %    80جيد جدا 

 جيد          %     
 مقبول        %

 الموضوعات التي تم تدريسها تدريس المقرر: -13
 الموضوع االسابيع

عدد 

ساعات  

عدد 

ساعات  
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 العملي ي النظر

 6 3 التحليل الفني للمنسوجات اليدوية ) الخامات (  1-2-3

 6 3 التحليل الفني للمنسوجات اليدوية ) التراكيب النسجية (  4-5-6

 –اللقي   –الرسم علي ورق المربعات ) التصميم النسجي   7-8

 رباط الدوس ( 
2 4 

 2 1 نول المنضدة وكيفية النسج عليه   9

 2 1 ان شفوي و اعمال سنة امتح 10

11-12-

13-14 

تنفيذ مجموعة من المعلقات النسجيه علي نول المنضدة  

 باستخدام تصميمات و خامات مختلفة 
4 8 

التعرف علي الجانب التاريخي ألسلوب النقل الحراري   16- 15

 والتصوير الضوئي للشاشة الجريرية 
2 4 

 مة معرفة الخامات واألدوات والتقنيات الالز 17

 عمل التصميميات الالزمة ألسلوب النقل الحراري 
1 2 

 4 2 تنفيذ تجارب طباعية ألسلوب النقل الحراري 18-19

 4 2 تنفيذ عمل فني مبتكر ألسلوب النقل الحراري 20-21

معرفة الخامات واألدوات والتقنيات الالزمة للطباعة   22

 بالشاشة الحريرية 
1 2 

 4 2 رها علي الشاشة الحريرية عمل التصميميات لتصوي 23-24

 4 2 التصوير الضوئي للشاشة الحريرية  25-26

 2 1 تنفيذ تصميمات مبتكرة  للطباعة  وتنفيذها علي القماش . -27

  2 1 تقييم العمل الفني  28
-   

% 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 -

 إستراتيجية حل المشكالت. 
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 إستراتيجية التعلم القائم علي المشروعات. 

 إستراتيجية البيان العملي 

 . إستراتيجية التعلم الذاتي 

 
 .االمتحان التحريري  طريقة تقويم الطالب -

 المتحان التطبيقيا. 

 االمتحان الشفوي 

 أعمال السنة . 

 

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -14
متوافرة        المراجع العلمية  -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

متوافرة       المستلزمات والخامات -  

  قيود إدارية وتنظيمية: -15

%           نتيجة تقويم الطالب لمقرر -16  
 ال يوجد قررمقترحات تحسين الم -17

مالحظات المراجعين  -18
 الخارجيين )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات  -19
 التطوير في العام السابق

 ال يوجد

ما لم يتم تنفيذه من  -20
 مقترحات )ما هي واألسباب(
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 الدراسات العليا                                                                                                             

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ  

- 9 - 

 

 
 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -21
نفيذالمسئول عن الت  توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير  

    
 اسم منسق المادة:                      التوقيع :                       التاريخ:   /   /   

 أ.د/ جمعة حسين                    أ .د /إيناس مصطفي شحاته 

17/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018/2019تقرير مقرر 

 قسم : التربية الفنية     
معلومات اساسية  -أ   



 

 

 

 

 

 كلية / التربية النوعية                                                    نوفية                                     جامعة / الم

 الدراسات العليا                                                                                                             

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ  

- 10 - 

 

 
 

 النسيج و الطباعة ) مقرر عربي( ورمزه الكودى اسم المقرر  -15
 تربية فنية  التخصص  -16
 ماجستير  الفرقة / المستوى  -17
( عملي 2( 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: -22

عدد الطالب الملتحقين  -
 بالمقرر

2 

عدد الطالب اللذين أدوا   -
 االمتحان 

 

 نتيجة االمتحان -

 
        %100        2عدد  ناجح : 

   %0          0راسب:  عدد 
النسبة المئوية %  -

 للناجحين طبقا للتقديرات
 الحاصلين عليها

    %0ممتاز      
 جيد جدا      %  

      %100جيد      
 مقبول         %

 الموضوعات التي تم تدريسها تدريس المقرر: -23
 الموضوع االسابيع

عدد 

ساعات  

عدد 

ساعات  



 

 

 

 

 

 كلية / التربية النوعية                                                    نوفية                                     جامعة / الم

 الدراسات العليا                                                                                                             

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ  

- 11 - 

 

 
 

 العملي النظري 

 6 3 التحليل الفني للمنسوجات اليدوية ) الخامات (  1-2-3

 6 3 نسوجات اليدوية ) التراكيب النسجية ( التحليل الفني للم 4-5-6

 –اللقي   –الرسم علي ورق المربعات ) التصميم النسجي   7-8

 رباط الدوس ( 
2 4 

 2 1 نول المنضدة وكيفية النسج عليه   9

 2 1 امتحان شفوي و اعمال سنة  10

11-12-

13-14 

تنفيذ مجموعة من المعلقات النسجيه علي نول المنضدة  

 يمات و خامات مختلفة باستخدام تصم 
4 8 

التعرف علي الجانب التاريخي ألسلوب النقل الحراري   16- 15

 والتصوير الضوئي للشاشة الجريرية 
2 4 

 معرفة الخامات واألدوات والتقنيات الالزمة  17

 عمل التصميميات الالزمة ألسلوب النقل الحراري 
1 2 

 4 2 تنفيذ تجارب طباعية ألسلوب النقل الحراري 18-19

 4 2 تنفيذ عمل فني مبتكر ألسلوب النقل الحراري 20-21

معرفة الخامات واألدوات والتقنيات الالزمة للطباعة   22

 بالشاشة الحريرية 
1 2 

 4 2 عمل التصميميات لتصويرها علي الشاشة الحريرية  23-24

 4 2 التصوير الضوئي للشاشة الحريرية  25-26

 2 1 لطباعة  وتنفيذها علي القماش .تنفيذ تصميمات مبتكرة  ل -27

  -24 2 1 تقييم العمل الفني  28
  

% 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 -

 إستراتيجية حل المشكالت. 



 

 

 

 

 

 كلية / التربية النوعية                                                    نوفية                                     جامعة / الم

 الدراسات العليا                                                                                                             

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ  

- 12 - 

 

 
 

 إستراتيجية التعلم القائم علي المشروعات. 

 إستراتيجية البيان العملي 

 . إستراتيجية التعلم الذاتي 

 
 .االمتحان التحريري  طريقة تقويم الطالب -

 االمتحان التطبيقي. 

 االمتحان الشفوي 

 أعمال السنة . 

 

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -25
متوافرة        المراجع العلمية  -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

متوافرة       المستلزمات والخامات -  

  قيود إدارية وتنظيمية: -26

%           نتيجة تقويم الطالب لمقرر -27  
 ال يوجد مقترحات تحسين المقرر -28

مالحظات المراجعين  -29
 الخارجيين )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات  -30
 ام السابقالتطوير في الع

 ال يوجد

ما لم يتم تنفيذه من  -31
 مقترحات )ما هي واألسباب(

 
 



 

 

 

 

 

 كلية / التربية النوعية                                                    نوفية                                     جامعة / الم

 الدراسات العليا                                                                                                             

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ  

- 13 - 

 

 
 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -32
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

    
   اسم منسق المادة:                      التوقيع :                       التاريخ:   /   / 

 أ.د/ جمعة حسين                   أ .د /إيناس مصطفي شحاته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 م  2019/2020تقرير مقرر 

 قسم : التربية الفنية     
معلومات اساسية  -أ   

 النسيج و الطباعة ) مقرر عربي( اسم المقرر ورمزه الكودى  -22
 تربية فنية  التخصص  -23



 

 

 

 

 

 كلية / التربية النوعية                                                    نوفية                                     جامعة / الم

 الدراسات العليا                                                                                                             

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ  

- 14 - 

 

 
 

 ماجستير  الفرقة / المستوى  -24
( عملي 2( نظري + )  1)  الساعات المعتمدةعدد الوحدات /  -25  
  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات   -26
متوافر                نظام المراجعة الخارجية لالمتحان  -27  

 عضو هيئة تدريس   عدد القائمين بالتدريس  -28

 

 

معلومات متخصصة  –ب   
 اإلحصائيات: -33

عدد الطالب الملتحقين  -
 بالمقرر

3 

لذين أدوا  عدد الطالب ال -
 االمتحان 

 

 نتيجة االمتحان -

 
        %100        3عدد  ناجح : 

   %0          0راسب:  عدد 
النسبة المئوية %  -

للناجحين طبقا للتقديرات 
 الحاصلين عليها

    %0ممتاز      
   %100 جيد جدا 

 جيد      %     
 مقبول         %

 سهاالموضوعات التي تم تدري  تدريس المقرر: -34

 الموضوع االسابيع
عدد 

ساعات  

 النظري 

عدد 

ساعات  

 العملي

 6 3 التحليل الفني للمنسوجات اليدوية ) الخامات (  1-2-3

 6 3 التحليل الفني للمنسوجات اليدوية ) التراكيب النسجية (  4-5-6



 

 

 

 

 

 كلية / التربية النوعية                                                    نوفية                                     جامعة / الم

 الدراسات العليا                                                                                                             

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ  

- 15 - 

 

 
 

 –اللقي   –الرسم علي ورق المربعات ) التصميم النسجي   7-8

 رباط الدوس ( 
2 4 

 2 1 نضدة وكيفية النسج عليه  نول الم 9

 2 1 امتحان شفوي و اعمال سنة  10

11-12-

13-14 

تنفيذ مجموعة من المعلقات النسجيه علي نول المنضدة  

 باستخدام تصميمات و خامات مختلفة 
4 8 

التعرف علي الجانب التاريخي ألسلوب النقل الحراري   16- 15

 والتصوير الضوئي للشاشة الجريرية 
2 4 

 رفة الخامات واألدوات والتقنيات الالزمة مع 17

 عمل التصميميات الالزمة ألسلوب النقل الحراري 
1 2 

 4 2 تنفيذ تجارب طباعية ألسلوب النقل الحراري 18-19

 4 2 تنفيذ عمل فني مبتكر ألسلوب النقل الحراري 20-21

معرفة الخامات واألدوات والتقنيات الالزمة للطباعة   22

 يرية بالشاشة الحر
1 2 

 4 2 عمل التصميميات لتصويرها علي الشاشة الحريرية  23-24

 4 2 التصوير الضوئي للشاشة الحريرية  25-26

 2 1 تنفيذ تصميمات مبتكرة  للطباعة  وتنفيذها علي القماش . -27

  -35 2 1 تقييم العمل الفني  28
  

% لما تم تدريسه من  -
 المحتوى األساسي المقرر

100%  

ام القائمين مدى التز  -
 بالتدريس بمحتوى المقرر

       >85  

مدى تغطية االمتحان  -
 لموضوعات المقرر

       >85  

 .المحاضرة المطورة  أساليب التعليم والتعلم -

 إستراتيجية حل المشكالت. 

 إستراتيجية التعلم القائم علي المشروعات. 

 إستراتيجية البيان العملي 

 . إستراتيجية التعلم الذاتي 



 

 

 

 

 

 كلية / التربية النوعية                                                    نوفية                                     جامعة / الم

 الدراسات العليا                                                                                                             

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ  

- 16 - 

 

 
 

 م االلكتروني التعل 

 .االمتحان التحريري  طريقة تقويم الطالب -

 االمتحان التطبيقي. 

 االمتحان الشفوي 

 أعمال السنة . 

 

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -36
متوافرة        المراجع العلمية  -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

متوافرة       المستلزمات والخامات -  

  قيود إدارية وتنظيمية: -37

%           يجة تقويم الطالب لمقررنت -38  
 ال يوجد مقترحات تحسين المقرر -39

مالحظات المراجعين  -40
 الخارجيين )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات  -41
 التطوير في العام السابق

 ال يوجد

ما لم يتم تنفيذه من  -42
 مقترحات )ما هي واألسباب(

 
 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -43
ت التطويرمجاال  المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير 



 

 

 

 

 

 كلية / التربية النوعية                                                    نوفية                                     جامعة / الم

 الدراسات العليا                                                                                                             

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ  

- 17 - 

 

 
 

    
 اسم منسق المادة:                      التوقيع :                       التاريخ:   /   /   

 أ.د/ جمعة حسين                   أ .د /إيناس مصطفي شحاته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



 

 
 

- 1 - 

 

 

 

 

 تقارير مادة نسيج وطباعة  

 ماجستي 

 تربية فنية 
 

 

 

 

 

 م  2017/ 2016للعام الجامعي تقرير 
 

 م  2018/ 2017للعام الجامعي تقرير 
 

 م  2019/ 2018للعام الجامعي تقرير 
 

 م 20207/ 2019للعام الجامعي تقرير 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

- 2 - 

 

 

 2016تقرير 

 قسم : التربية الفنية

معلومات اساسية  -أ   

 نسيج وطباعة ) مقرر أجنبي (  قرر ورمزه الكودىاسم الم -1

 تربية فنية التخصص  -2

 ماجستير الفرقة / المستوى -3

( عملي 0( نظري + )  3)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -4  

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -5

متوافر                نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -6  

 عضو هيئة تدريس  بالتدريسعدد القائمين  -7

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -1

 3 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 3 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

        %100         3عدد   ناجح : 

    %0           0راسب:  عدد  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 هاللتقديرات الحاصلين علي

     %66.7ممتاز 

    %0جيد جدا   

       %33.3جيد   

 %0مقبول     

 الموضوعات التي تم تدريسها تدريس المقرر: -2

 الموضوع االسابيع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

 مالحظات

   12 المصطلحات النسجية األجنبية في مجال التخصص  1-4

   12 غة اإلنجليزية أسماء االنوال اليدوية و اجزاءها بالل 5-8

   12 الخامات الطبيعية و الصناعية وطرق تجهيزها  باللغة اإلنجليزية 9-12

   6 كتابة مقاالت خاصة بالتخصص باللغة األجنبية  13-14

النقل  معرفة األدوات والخامات والتقنيات للطباعة بأسلوب 15-19

 الحراري باللغة االنجليزية
 15   

ات والخامات والتقنيات للطباعة بالشاشة الحريرية معرفة األدو 20-24

 باللغة االنجليزية .
15   

كتابة مقاالت خاصة عن النقل الحراري والطباعة بالشاشة   25-28

 الحريرية 
12   

 
  

% لما تم تدريسه من المحتوى  -

 األساسي المقرر

100 %  

مدى التزام القائمين بالتدريس  -

 بمحتوى المقرر

       >85  

ى تغطية االمتحان لموضوعات مد -

 المقرر

       >85  



 

 
 

- 3 - 

 

 اسلوب المحاضرة . .    أساليب التعليم والتعلم -

 . إستراتيجية حل المشكالت 

 إستراتيجية التعلم القائم علي المشروعات 

 إستراتيجية البيان العملي 

  إستراتيجية التعلم الذاتي 

 .االمتحان التحريري  طريقة تقويم الطالب -

 يقياالمتحان التطب. 

 االمتحان الشفوي 

 أعمال السنة . 

 

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -3

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

متوافرة       المستلزمات والخامات -  

  قيود إدارية وتنظيمية: -4

%           نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5  

 كتبة بمراجع متعددة في ذات المجال  تزويد الم مقترحات تحسين المقرر -6

 دورات انجليزي متخصصة 

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(

 

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

    

 اسم منسق المادة:                      التوقيع :                       التاريخ:   /   /   

 ا.د/ جمعة حسين                ا.د/ ايناس مصطفي شحاته
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 2017تقرير 

 

 قسم : التربية الفنية

معلومات اساسية  -أ   

 نسيج وطباعة ) مقرر أجنبي (  قرر ورمزه الكودىاسم الم -8

 تربية فنية التخصص  -9

 ماجستير الفرقة / المستوى -10

( عملي 0( نظري + )  3)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -11  

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -12

متوافر                نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -13  

 عضو هيئة تدريس  بالتدريسعدد القائمين  -14

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -11

 5 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 5 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

        %100         5عدد   ناجح : 

    %0           0راسب:  عدد  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 ليهاللتقديرات الحاصلين ع

 %    60ممتاز     

    %40جيد جدا   

 جيد         %     

 %0مقبول     

 الموضوعات التي تم تدريسها تدريس المقرر: -12

 الموضوع االسابيع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

 مالحظات

   12 المصطلحات النسجية األجنبية في مجال التخصص  1-4

   12 ءها باللغة اإلنجليزية أسماء االنوال اليدوية و اجزا 5-8

   12 الخامات الطبيعية و الصناعية وطرق تجهيزها  باللغة اإلنجليزية 9-12

   6 كتابة مقاالت خاصة بالتخصص باللغة األجنبية  13-14

معرفة األدوات والخامات والتقنيات للطباعة بأسلوب النقل  15-19

 الحراري باللغة االنجليزية
 15   

فة األدوات والخامات والتقنيات للطباعة بالشاشة الحريرية معر 20-24

 باللغة االنجليزية .
15   

كتابة مقاالت خاصة عن النقل الحراري والطباعة بالشاشة   25-28

 الحريرية 
12   

 
-  −  

% لما تم تدريسه من المحتوى  -

 األساسي المقرر

100 %  



 

 
 

- 5 - 

 

مدى التزام القائمين بالتدريس  -

 بمحتوى المقرر

       >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

       >85  

 اسلوب المحاضرة . .    أساليب التعليم والتعلم -

 . إستراتيجية حل المشكالت 

 إستراتيجية التعلم القائم علي المشروعات 

 إستراتيجية البيان العملي 

  إستراتيجية التعلم الذاتي 

 .االمتحان التحريري  طريقة تقويم الطالب -

 ان التطبيقياالمتح. 

 االمتحان الشفوي 

 أعمال السنة . 

 

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -13

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

متوافرة       المستلزمات والخامات -  

  قيود إدارية وتنظيمية: -14

%           نتيجة تقويم الطالب لمقرر -15  

 زويد المكتبة بمراجع متعددة في ذات المجال  ت مقترحات تحسين المقرر -16

 دورات انجليزي متخصصة 

مالحظات المراجعين الخارجيين  -17

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -18

 في العام السابق 

 ال يوجد

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -19

 هي واألسباب(

 

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -20
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التطوير مجاالت  المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير 

    

 اسم منسق المادة:                      التوقيع :                       التاريخ:   /   /   

 ا.د/ جمعة حسين                   ا.د/ ايناس مصطفي شحاته
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 2018تقرير 

 قسم : التربية الفنية

معلومات اساسية  -أ   

 نسيج وطباعة ) مقرر أجنبي (  اسم المقرر ورمزه الكودى -15

 تربية فنية التخصص  -16

 ماجستير الفرقة / المستوى -17

( عملي 0( نظري + )  3)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -18  

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -19

متوافر                جعة الخارجية لالمتحاننظام المرا -20  

 عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس -21

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -21

 2 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 2 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

        %100         2عدد   ناجح : 

    %0           0راسب:  عدد  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

     %100ممتاز 

 جبد جدا      %  

 جيد         %     

 %0مقبول     

 الموضوعات التي تم تدريسها تدريس المقرر: -22

 الموضوع االسابيع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

 مالحظات

   12 ة في مجال التخصص المصطلحات النسجية األجنبي 1-4

   12 أسماء االنوال اليدوية و اجزاءها باللغة اإلنجليزية  5-8

   12 الخامات الطبيعية و الصناعية وطرق تجهيزها  باللغة اإلنجليزية 9-12

   6 كتابة مقاالت خاصة بالتخصص باللغة األجنبية  13-14

بأسلوب النقل معرفة األدوات والخامات والتقنيات للطباعة  15-19

 الحراري باللغة االنجليزية
 15   

معرفة األدوات والخامات والتقنيات للطباعة بالشاشة الحريرية  20-24

 باللغة االنجليزية .
15   

كتابة مقاالت خاصة عن النقل الحراري والطباعة بالشاشة   25-28

 الحريرية 
12   

 
-  −  

% لما تم تدريسه من المحتوى  -

 األساسي المقرر

100 %  
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مدى التزام القائمين بالتدريس  -

 بمحتوى المقرر

       >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

       >85  

 اسلوب المحاضرة . .    أساليب التعليم والتعلم -

 . إستراتيجية حل المشكالت 

 إستراتيجية التعلم القائم علي المشروعات 

 إستراتيجية البيان العملي 

 لم الذاتي إستراتيجية التع 

 .االمتحان التحريري  طريقة تقويم الطالب -

 االمتحان التطبيقي. 

 االمتحان الشفوي 

 أعمال السنة . 

 

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -23

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

متوافرة       المستلزمات والخامات -  

  قيود إدارية وتنظيمية: -24

%           تقويم الطالب لمقرر نتيجة -25  

 تزويد المكتبة بمراجع متعددة في ذات المجال   مقترحات تحسين المقرر -26

 دورات انجليزي متخصصة 

مالحظات المراجعين الخارجيين  -27

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -28

 في العام السابق 

 ال يوجد

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -29

 ي واألسباب(ه

 

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -30
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 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

    

 اسم منسق المادة:                      التوقيع :                       التاريخ:   /   /   

 شحاتها.د/ جمعة حسين                  ا.د/ ايناس مصطفي 
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 2019تقرير 

 قسم : التربية الفنية

معلومات اساسية  -أ   

 نسيج وطباعة ) مقرر أجنبي (  اسم المقرر ورمزه الكودى -22

 تربية فنية التخصص  -23

 ماجستير الفرقة / المستوى -24

( عملي 0( نظري + )  3)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -25  

  ام المتبع الختيار لجنة االمتحانات النظ -26

متوافر                نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -27  

 عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس -28

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -31

 3 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 3 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

        %100         3دد  عناجح : 

    %0           0راسب:  عدد  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ممتاز %   

    %100 جبد جدا 

 جيد         %     

 %0مقبول     

 الموضوعات التي تم تدريسها تدريس المقرر: -32

 الموضوع االسابيع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 مليالع

 مالحظات

   12 المصطلحات النسجية األجنبية في مجال التخصص  1-4

   12 أسماء االنوال اليدوية و اجزاءها باللغة اإلنجليزية  5-8

   12 الخامات الطبيعية و الصناعية وطرق تجهيزها  باللغة اإلنجليزية 9-12

   6 كتابة مقاالت خاصة بالتخصص باللغة األجنبية  13-14

معرفة األدوات والخامات والتقنيات للطباعة بأسلوب النقل  15-19

 الحراري باللغة االنجليزية
 15   

معرفة األدوات والخامات والتقنيات للطباعة بالشاشة الحريرية  20-24

 باللغة االنجليزية .
15   

كتابة مقاالت خاصة عن النقل الحراري والطباعة بالشاشة   25-28

 الحريرية 
12   

 
-  −  

% لما تم تدريسه من المحتوى  -

 األساسي المقرر

100 %  
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مدى التزام القائمين بالتدريس  -

 بمحتوى المقرر

       >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

       >85  

 اسلوب المحاضرة . .    أساليب التعليم والتعلم -

 . إستراتيجية حل المشكالت 

 تإستراتيجية التعلم القائم علي المشروعا 

 إستراتيجية البيان العملي 

  إستراتيجية التعلم الذاتي 

 تعلم إلكتروني 

 .االمتحان التحريري  طريقة تقويم الطالب -

 االمتحان التطبيقي. 

 االمتحان الشفوي 

 أعمال السنة . 

 

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -33

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

متوافرة       ات والخاماتالمستلزم -  

  قيود إدارية وتنظيمية: -34

%           نتيجة تقويم الطالب لمقرر -35  

 تزويد المكتبة بمراجع متعددة في ذات المجال   مقترحات تحسين المقرر -36

 دورات انجليزي متخصصة 

مالحظات المراجعين الخارجيين  -37

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -38

 العام السابق  في

 ال يوجد

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -39

 هي واألسباب(
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 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -40

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

    

/     اسم منسق المادة:                      التوقيع :                       التاريخ:   /   

 ا.د/ جمعة حسين                  ا.د/ ايناس مصطفي شحاته

 



 
 

 

- 1 - 

 

 

مقرر عربي األشغال الفنيةتقرير    

2018/    7201للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 مقرر عربي األشغال الفنية اسم المقرر ورمزه الكودى -1

 تربية فنية التخصص  -2

 ماجستير الفرقة / المستوى -3

( عملي2( نظري + ) 1)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -4  

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

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

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

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -1

 3 ن بالمقررعدد الطالب الملتحقي -

 3 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 (%       100(   بنسبة )3عدد  )  ناجح : 

 (% 0(    بنسبة )0راسب:  عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 % (       66.67بنسبة  )  ممتاز :    

          (%33.33)بنسبة  جيد جدا : 

      %       (  0) بنسبة       جيد : 

 (  %         0  بنسبة   )مقبول :   

 تدريس المقرر: -2

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

 6 3 التحليل الفني لألشغال الفنية )الخامات( . 1-2-3

 6 3 التوليف بين الخامات( .التحليل الفني لألشغال الفنية ) 5-6 -4

 4 2 عمل تصميمات فنية للمشغولة الفنية  . 8 -7

 4 2 الخامة وكيفية االشتغال بها . 10 -9

11– 12   

13 – 14 

تنفيذ مجموعة من التقنيات الفنية في صورة عمل مبسط بخامات فنية 

 مبتكرة .
4 8 

 4 2 طرق تنفيذها .التعرف علي الجانب التاريخي للمشغولة الفنية و 16 -15

 2 1 معرفة االدوات والخامات والتقنيات الالزمة للمشغولة الفنية    17

 4 2 تنفيذ تجارب فنية مختلفة .    18-19

 4 2 تنفيذ مشغولة فنية مبتكرة من خالل التوليف بين الخامات 20-21

 2 1 تقويم المشغولة الفنية إلبراز سماتها الفنية . 22



 
 

 

- 2 - 

 

 

 

23-24 

 4 2 المشغولة الفنية .تنفيذ 

25– 26 

27-27 

 

استكمال تنفيذ المشغولة  الفنية بالخامات المختلفة والتقنيات  الالزمة 

 وتقويمها وتقيمها .

4 8 

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من المحتوى  -

 األساسي المقرر

100%   

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

  >85  

85<   تحان لموضوعات المقررمدى تغطية االم -  

 المحاضرة المطورة أساليب التعليم والتعلم -

 العصف الذهني

 استراتيجية التعلم التعاوني

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث

 استراتيجية البيان العملي

  استراتيجيات التعلم الذاتي

 أعمال سنة  طريقة تقويم الطالب -

 تطبيقي

 نظري

 تدريس :اإلمكانات المتاحة ال -3

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

غير متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -4

)     ( %     نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5  

ضرورة وجود مكتبة خاصة بالقسم في التخصص   .1 مقترحات تحسين المقرر -6

لدقيق ورسائل علمية تساعد الطالب علي النهوض ا

 بالبحث العلمي .

ضرورة توافر خامات فنية بالكلية تساعد علي زيادة  .2

 معدل االنتاج .

مالحظات المراجعين الخارجيين )إن  -7

 وجدت(

 ال يوجد
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ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في   -8

 العام السابق

اداء العملية  زيادة عدد الورش الفنية بالكلية لتحسين  .1

 التعليمية .

 

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 :  اسباب عدم التنفيذ

 .وانقطاع الدراسة بسبب انتشار جائحة كورونا

 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  

 عضو هيئة التدريس 

 

د العيسوي       التوقيع :                       التاريخ:   /   /   اسم منسق المادة:  ا.د/ أشرف أحم  
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مقرر عربي األشغال الفنيةتقرير    

2019/     8201للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 مقرر عربي األشغال الفنية اسم المقرر ورمزه الكودى -8

 تربية فنية التخصص  -9

 ماجستير الفرقة / المستوى -10

( عملي2( نظري + ) 1)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -11  

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

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

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

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -11

 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  -

 ات الحاصلين عليهاللتقدير

 ( %        0بنسبة  )  ممتاز :    

   %         ( 0) بنسبة  جيد جدا : 

      %       (  100) بنسبة       جيد : 

 (  %         0  بنسبة   )مقبول :   

 تدريس المقرر: -12

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

 6 3 لتحليل الفني لألشغال الفنية )الخامات( .ا 1-2-3

 6 3 التحليل الفني لألشغال الفنية )التوليف بين الخامات( . 5-6 -4

 4 2 عمل تصميمات فنية للمشغولة الفنية  . 8 -7

 4 2 الخامة وكيفية االشتغال بها . 10 -9

11– 12   

13 – 14 

مبسط بخامات فنية تنفيذ مجموعة من التقنيات الفنية في صورة عمل 

 مبتكرة .
4 8 

 4 2 التعرف علي الجانب التاريخي للمشغولة الفنية وطرق تنفيذها . 16 -15

 2 1 معرفة االدوات والخامات والتقنيات الالزمة للمشغولة الفنية    17

 4 2 تنفيذ تجارب فنية مختلفة .    18-19

 4 2 ن الخاماتتنفيذ مشغولة فنية مبتكرة من خالل التوليف بي 20-21

22 

 

 2 1 تقويم المشغولة الفنية إلبراز سماتها الفنية .
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23-24 

 4 2 تنفيذ المشغولة الفنية .

25– 26 

27-27 

 

استكمال تنفيذ المشغولة  الفنية بالخامات المختلفة والتقنيات  الالزمة 

 وتقويمها وتقيمها .

4 8 

 

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 -

 العصف الذهني

 استراتيجية التعلم التعاوني

 لقات البحثاستراتيجية المناقشة وح

 استراتيجية البيان العملي

  استراتيجيات التعلم الذاتي

 أعمال سنة  طريقة تقويم الطالب -

 تطبيقي

 نظري

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -13

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

غير متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية ية:قيود إدارية وتنظيم -14

)     ( %     نتيجة تقويم الطالب لمقرر -15  

ضرورة وجود مكتبة خاصة بالقسم في التخصص الدقيق   .3 مقترحات تحسين المقرر -16

ورسائل علمية تساعد الطالب علي النهوض بالبحث 

 العلمي .

ضرورة توافر خامات فنية بالكلية تساعد علي زيادة  .4

 معدل االنتاج .

المراجعين الخارجيين مالحظات  -17

 )إن وجدت(

 ال يوجد
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ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -18

 في العام السابق 

زيادة عدد الورش الفنية بالكلية لتحسين اداء العملية   .2

 التعليمية .

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -19

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

 ستكمال اعمالهم الفنية بشكل جيد .في ا

 عدم توافر اإلمكانيات المادية . اسباب عدم التنفيذ : 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -20

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

 

 التدريب العملي

إقامة ورش لتدريب الطالب 

علي التقنيات الحديثة لتنفيذ و 

. ج األعمالإخرا  

خالل العام   

 الدراسي  

 عضو هيئة التدريس 

 

 اسم منسق المادة:  ا.د/ أشرف أحمد العيسوي       التوقيع :                       التاريخ:   /   /   
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مقرر عربي األشغال الفنيةتقرير     

2020/     2019للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية 

 

مات اساسية معلو -أ   

 مقرر عربي األشغال الفنية اسم المقرر ورمزه الكودى -15

 تربية فنية التخصص  -16

 ماجستير الفرقة / المستوى -17

( عملي2( نظري + ) 1)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -18  

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

(  متوافر        )   ( غير متوفر     √)   المتحاننظام المراجعة الخارجية ل -20  

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

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -21

 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

 ( %        0بنسبة  )  ممتاز :    

   %         ( 100) بنسبة  جيد جدا : 

      %       (  0) بنسبة       جيد : 

 (  %         0  بنسبة   )مقبول :   

 تدريس المقرر: -22

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

 6 3 التحليل الفني لألشغال الفنية )الخامات( . 1-2-3

 6 3 التحليل الفني لألشغال الفنية )التوليف بين الخامات( . 5-6 -4

 4 2 عمل تصميمات فنية للمشغولة الفنية  . 8 -7

 4 2 شتغال بها .الخامة وكيفية اال 10 -9

11– 12   

13 – 14 

تنفيذ مجموعة من التقنيات الفنية في صورة عمل مبسط بخامات فنية 

 مبتكرة .
4 8 

 4 2 التعرف علي الجانب التاريخي للمشغولة الفنية وطرق تنفيذها . 16 -15

 2 1 معرفة االدوات والخامات والتقنيات الالزمة للمشغولة الفنية    17

 4 2 فيذ تجارب فنية مختلفة .تن    18-19

 4 2 تنفيذ مشغولة فنية مبتكرة من خالل التوليف بين الخامات 20-21

22 

 

 2 1 تقويم المشغولة الفنية إلبراز سماتها الفنية .
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23-24 

 4 2 تنفيذ المشغولة الفنية .

25– 26 

27-27 

 

الالزمة  استكمال تنفيذ المشغولة  الفنية بالخامات المختلفة والتقنيات 

 وتقويمها وتقيمها .

4 8 

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -

 المحتوى األساسي المقرر

100%   

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

  >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

  >85  

 م15/3/2020 يالدراس ال العاممن بداية  أساليب التعليم والتعلم -

 المطورة المحاضرة

 استراتيجية حل المشكالت.

استراتيجية التعلم القائم على  

 المشروعات.     

 الذهني.العصف 

 التعاوني.استراتيجية التعلم 

 البحث.استراتيجية المناقشة وحلقات 

 العملي.استراتيجية البيان 

 الذاتي. استراتيجية التعلم 

 الي نهاية الفصل الدراسي الثاني م15/3/2020من  

دام المنصات اإللكترونية و شبكات التواصل االجتماعي استخ

(WhatsApp   google class room - ) 

 

 أعمال سنة  طريقة تقويم الطالب -

 تطبيقي

 نظري

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -23

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

   غير متوافرة     المستلزمات والخامات -

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -24

)     ( %     نتيجة تقويم الطالب لمقرر -25  
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ضرورة وجود مكتبة خاصة بالقسم في التخصص الدقيق   .5 مقترحات تحسين المقرر -26

ورسائل علمية تساعد الطالب علي النهوض بالبحث 

 العلمي .

ضرورة توافر خامات فنية بالكلية تساعد علي زيادة  .6

 دل االنتاج .مع

مالحظات المراجعين الخارجيين  -27

 )إن وجدت(

 ال يوجد

 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -28

 في العام السابق 

زيادة عدد الورش الفنية بالكلية لتحسين اداء العملية   .3

 التعليمية .

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -29

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

 في استكمال اعمالهم الفنية بشكل جيد .

 وانقطاع عدم توافر اإلمكانيات المادية :  اسباب عدم التنفيذ

 .الدراسة بسبب انتشار جائحة كورونا

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -30

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

 

مليالتدريب الع  

إقامة ورش لتدريب الطالب 

علي التقنيات الحديثة لتنفيذ و 

. إخراج األعمال  

العام   من بداية

حتي  الدراسي 

م15/3/2020  

 عضو هيئة التدريس 

 

 اسم منسق المادة:  ا.د/ أشرف أحمد العيسوي       التوقيع :                       التاريخ:   /   /   
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 :  مقرر عربي نحت وخزفتقرير مقرر 

م2020/     9201للعام األكاديمي     

 

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 مقرر عربي نحت وخزف   اسم المقرر ورمزه الكودى -1

 تربية فنية التخصص  -2

 ماجستير الفرقة / المستوى -3

( عملي 2( 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

 واحد عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 واحد عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 (         %100(  بنسبة ) 1 عدد  )  ناجح : 

 %(           00(  بنسبة  )1راسب:  عدد  ) 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 (         %0بنسبة  )ممتاز :    

   (         %0بنسبة  )جيد جدا : 

      (         %79بنسبة  )     جيد : 

 (        % 0) بنسبة مقبول :   

 تدريس المقرر: -2

 الموضوعات التي تم تدريسها

ع
بو

س
ال

ا
 

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

مالحظا

 ت

  4 2 االغريقى –التراثى الفرعونى دراسه الخزف  1-2

  4 2 دراسه الخزف االسالمى . 3-4

  4 2 دراسه لمجاالت البحث فى فن الخزف والنحت. 5-6

  6 3 دراسة بعض االبحاث في التخصص 7-9

10-

11 

 دراسة انواع الطالءات المختلفه فى الخزف االسالمى 
2 4  

12-

13 

 المعاصره.دراسه الجداريه الخزفيه  
2 4  

  2 1 تقييم االعمال الفنية -14

15-

17 

دراسة الخامات المستخدمة في عمل القوالب والمستنسخات وتنفيذ 

 نماذج لمجسمات نحتية أو خزفية
3 6  

18-

19 

تجهيز وتحضير الطينات المستخدمة فى تقنيات الضغط والصب 

 السائل. 
2 4  

20-

21 

 القوالب بالخامات المختلفةعمل بحث عن استنساخ 
2 4  



 
  

 
22-

23 

 انواع االفران والحريق االول للعمل الفني .
2 4  

24-

25 

 طرق انهاء المستنسخات النحتية باستخدام األجهزة واألدوات والخامات
2 4  

  2 1 امتحان شفوي 26

  2 1 مناقشة الدراسات البحثية  27

  2 1 تقييم االعمال الفنية 28

 

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -

 المحتوى األساسي المقرر

100%   

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

 >80  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

  >90  

 المحاضرة المطورة • أساليب التعليم والتعلم -

 إستراتيجية حل المشكالت. •

 العصف الذهني •

 التعاونيإستراتيجية التعلم  •

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث •

 إستراتيجية البيان العملي •

 إستراتيجيات التعلم الذاتي  •

 امتحان شفوي.  طريقة تقويم الطالب -

 .تقييم العمل الفني 

 .امتحان تطبيقى 

 .امتحان تحريري 

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -3

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       المعينةالوسائل  -  

غير متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -4

( %  100)        نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5  

توفير مكتبة ) منفذ( االدوات الفنية داخل الكلية وتحت  .1 مقترحات تحسين المقرر -6

 االستغالل .و منع  إشرافها لتسهيل العمل

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 بتدريس  .1

التخصص في القسم لتحديد وتقسيم المحتوي المراد  

 تدريسه مع مراعات التدرج العلمي والفني .

يتم تنفيذه من مقترحات )ما ما لم  -9

 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:  -10

التطويرتوقيت  توصيف التطوير مجاالت التطوير  المسئول عن التنفيذ 

  التدريب العملي

 

إقامة ورش لتدريب الطالب 

علي التقنيات الحديثة لتنفيذ و 

 إخراج األعمال . 

خالل العام   

 الدراسي  

 عضو هيئة التدريس 

 رئيس القسم : ا.د ميالد ابراهيم متي                             ا .م.د ياسر دعوشي  أستاذ المادة:

 د,عالء الدين نظمي                

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

:  مقرر عربي نحت وخزفتقرير مقرر   

2018/     7201للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 مقرر عربي نحت وخزف   المقرر ورمزه الكودىاسم  -8

 تربية فنية التخصص  -9

 ماجستير الفرقة / المستوى -10

( عملي 2( نظري + ) 1)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -11  

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

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

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

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -11

  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 (  بنسبة ) %(          عدد  )  ناجح : 

 (         %0راسب:  عدد  ) (   بنسبة  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 (         %0بنسبة  )ممتاز :    

   (         %بنسبة  )جيد جدا : 

      (         % 0بنسبة  )     جيد : 

 (        % 0بنسبة   )مقبول :   

 تدريس المقرر: -12

 الموضوعات التي تم تدريسها

ع
بو

س
ال

ا
 

 مالحظات العملي النظري الموضوع

  4 2 االغريقى –دراسه الخزف التراثى الفرعونى  1-2

  4 2 دراسه الخزف االسالمى وخزف شرق اسيا. 3-4

  4 2 دراسه لمجاالت البحث فى فن الخزف والنحت. 5-6

  6 3 مقترح دراسة بحثية في احد مجاالت البحث للتخصصصياغة  7-9

  4 2 دراسة انواع الطالءات المختلفه فى الخزف االسالمى  10-11

  4 2 دراسه الجداريه الخزفيه المعاصره. 12-13

  2 1 تقييم االعمال الفنية 14

دراسة الخامات واللدائن المستخدمة في عمل القوالب  15-17

 والمستنسخات وتنفيذ نماذج لمجسمات نحتية أو خزفية
3 6  

تجهيز وتحضير الطينات المستخدمة فى تقنيات الضغط والصب  18-19

 السائل. 
2 4  

  4 2 عمل بحث عن استنساخ القوالب بالخامات المختلفة 20-21

  4 2 طرق التجفيف ، وطرق رص وحرق األعمال بالفرن . 22-23

  4 2 طرق انهاء المستنسخات النحتية باستخدام األجهزة واألدوات  24-25



 
  

 
  2 1 امتحان شفوي 26

  2 1 مناقشة الدراسات البحثية  27

  2 1 تقييم االعمال الفنية 28

 

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من المحتوى  -

 األساسي المقرر

100%   

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

  >90  

90<   مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -  

 المحاضرة المطورة • أساليب التعليم والتعلم -

 إستراتيجية حل المشكالت. •

 العصف الذهني •

 إستراتيجية التعلم التعاوني •

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث •

 إستراتيجية البيان العملي •

 إستراتيجيات التعلم الذاتي  •

 امتحان شفوي.  تقويم الطالبطريقة  -

 .تقييم العمل الفني 

 .امتحان تطبيقى 

 .امتحان تحريري 

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -13

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

غير متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -14

)     ( %     نتيجة تقويم الطالب لمقرر -15  

اقامة ورش العمل وتشجيع الطالب لالشتراك بالمعارض  .2 مقترحات تحسين المقرر -16

 الفنية

مالحظات المراجعين الخارجيين )إن  -17

 وجدت(

 ال يوجد

 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -18

 في العام السابق 

 بشكل جزئيتوافر المراجع وقاعدة بيانات بالكلية  .2



 
  

 
ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما هي  -19

 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:  -20

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

  التدريب العملي

 

إقامة ورش لتدريب الطالب 

علي التقنيات الحديثة لتنفيذ و 

 إخراج األعمال . 

خالل العام   

 الدراسي  

 عضو هيئة التدريس 

 

 اسم منسق المادة:  ا.د/ عبير عبد هللا شعبان         التوقيع :                       التاريخ:   /   /    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
:  مقرر عربي نحت وخزفتقرير مقرر   

2019/     8201للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 مقرر عربي نحت وخزف   المقرر ورمزه الكودىاسم  -15

 تربية فنية التخصص  -16

 ماجستير الفرقة / المستوى -17

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

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

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

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

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -21

  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 (  بنسبة ) %(          عدد  )  ناجح : 

 (         %0راسب:  عدد  ) (   بنسبة  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 (         %0بنسبة  )ممتاز :    

   (         %بنسبة  )جيد جدا : 

      (         % 0بنسبة  )     جيد : 

 (        % 0بنسبة   )مقبول :   

 تدريس المقرر: -22

 الموضوعات التي تم تدريسها

ع
بو

س
ال

ا
 

 مالحظات العملي النظري الموضوع

  4 2 االغريقى –دراسه الخزف التراثى الفرعونى  1-2

  4 2 دراسه الخزف االسالمى وخزف شرق اسيا. 3-4

  4 2 دراسه لمجاالت البحث فى فن الخزف والنحت. 5-6

  6 3 مقترح دراسة بحثية في احد مجاالت البحث للتخصصصياغة  7-9

  4 2 دراسة انواع الطالءات المختلفه فى الخزف االسالمى  10-11

  4 2 دراسه الجداريه الخزفيه المعاصره. 12-13

  2 1 تقييم االعمال الفنية 14

دراسة الخامات واللدائن المستخدمة في عمل القوالب  15-17

 والمستنسخات وتنفيذ نماذج لمجسمات نحتية أو خزفية
3 6  

تجهيز وتحضير الطينات المستخدمة فى تقنيات الضغط والصب  18-19

 السائل. 
2 4  

  4 2 عمل بحث عن استنساخ القوالب بالخامات المختلفة 20-21

  4 2 طرق التجفيف ، وطرق رص وحرق األعمال بالفرن . 22-23

  4 2 طرق انهاء المستنسخات النحتية باستخدام األجهزة واألدوات  24-25

  2 1 امتحان شفوي 26

  2 1 مناقشة الدراسات البحثية  27



 
  

 
  2 1 تقييم االعمال الفنية 28

 

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -

 المحتوى األساسي المقرر

100%   

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

  >90  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

  >90  

 المحاضرة المطورة • أساليب التعليم والتعلم -

 إستراتيجية حل المشكالت. •

 العصف الذهني •

 إستراتيجية التعلم التعاوني •

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث •

 إستراتيجية البيان العملي •

 إستراتيجيات التعلم الذاتي  •

 امتحان شفوي.  تقويم الطالبطريقة  -

 .تقييم العمل الفني 

 .امتحان تطبيقى 

 .امتحان تحريري 

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -23

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

غير متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -24

)     ( %     نتيجة تقويم الطالب لمقرر -25  

اقامة ورش العمل وتشجيع الطالب لالشتراك بالمعارض  .3 مقترحات تحسين المقرر -26

 الفنية

مالحظات المراجعين الخارجيين  -27

 )إن وجدت(

 ال يوجد

 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -28

 في العام السابق 

 بشكل جزئيتوافر المراجع وقاعدة بيانات بالكلية  .3



 
  

 
ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -29

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

 في استكمال اعمالهم الفنية بشكل جيد .

 عدم توافر اإلمكانيات المادية . اسباب عدم التنفيذ : 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -30

 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 

 

 اسم منسق المادة:  ا.د/ عبير عبد هللا شعبان         التوقيع :                       التاريخ:   /   /    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

اجنبي نحت وخزفتقرير مقرر   

م2020/     9201للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 مقرر اجنبي نحت وخزف اسم المقرر ورمزه الكودى -1

 تربية فنية التخصص  -2

 ماجستير الفرقة / المستوى -3

( نظري + ) ( عملي 3)  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

 واحد عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 واحد عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 (          %100)  بنسبة   (  1عدد  )  ناجح : 

 (         %0 ) (   بنسبة  1راسب:  عدد  )

للناجحين طبقا   %100النسبة المئوية  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 %(         بنسبة  )ممتاز :    

   (         %86بنسبة  )جيد جدا : 

      (         %0) بنسبة       جيد : 

 (        % 0بنسبة   )مقبول :   

 تدريس المقرر: -2

 الموضوعات التي تم تدريسها

 مالحظات العملي النظري الموضوع

   6 االدواتدراسة المصطلحات الخاصه بالخامات و  1-2

   9 دراسه اتجاهات الفنون المعاصرة  3-5

   9 دراسه لمجاالت البحث فى فن الخزف والنحت 6-8

   9 دراسة بعض اعمال الفنانين المعاصرين  9-11

   3 مناقشة اهم المصطلحات بالتخصص  12

   6 كتابة ورقة عمل في مجال التخصص  13-14

   9 لورقة العملحلقة نقاشية وعرض  15-17

   9 تحليل اعمال احد الفنانين المعاصرين العالميين 18-20

   9 استكمال لعرض تحليل االعمال الفنية 21-23

   9 تلخيص المصطلحات الفنية في قاموس مصغر عن مجال التخصص 24-26

   6 امتحان شفوي 27-28

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -

 األساسي المقررالمحتوى 

100%   

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

  >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

  >85  



 
 

 
 

 اسلوب المحاضرة.  أساليب التعليم والتعلم -

 .اسلوب البيان العملي 

  .اسلوب العصف الذهني 

 .الزيارات الميدانية 

 .بحوث نظرية 

سنة أعمال  طريقة تقويم الطالب -  

 نظري

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -3

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

غير متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -4

( %  100)        نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5  

 توفير مراجع في التخصص وبرامج ترجمة بمكتبة الكلية  .1 مقترحات تحسين المقرر -6

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 بتدريس  .1

التخصص في القسم لتحديد وتقسيم المحتوي المراد  

 مراعات التدرج العلمي والفني .تدريسه مع 

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -9

 هي واألسباب(
 برامج الترجمة المعينة بالمكتبة المقترحات : 

 عدم توافر اإلمكانيات المادية . اسباب عدم التنفيذ : 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

  التدريب العملي

 

االضطالع علي ابحاث 

 بمجالت متخصصة عالمية 

خالل العام   

 الدراسي  

 عضو هيئة التدريس 

 رئيس القسم : ا.د ميالد ابراهيم متي                             ا .م.د ياسر دعوشي  أستاذ المادة:

 د,عالء الدين نظمي                

 

        

 

 

 



 
 

 
 

 

 

:  مقرر عربي نحت وخزفتقرير مقرر   

2018/     7201للعام األكاديمي     

 

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

عربي نحت وخزفمقرر    اسم المقرر ورمزه الكودى -8  

 تربية فنية التخصص  -9

 ماجستير الفرقة / المستوى -10

( عملي 2( نظري + ) 1)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -11  

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

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

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

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -11

  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 (  بنسبة ) %(          عدد  )  ناجح : 

 (         %0راسب:  عدد  ) (   بنسبة  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 (         %0بنسبة  )ممتاز :    

   (         %بنسبة  )جيد جدا : 

      (         % 0بنسبة  )     جيد : 

 (        % 0بنسبة   )مقبول :   

 تدريس المقرر: -12

 الموضوعات التي تم تدريسها
ع

بو
س

ال
ا

 

 مالحظات العملي النظري الموضوع

  4 2 االغريقى –دراسه الخزف التراثى الفرعونى  1-2

  4 2 دراسه الخزف االسالمى وخزف شرق اسيا. 3-4

  4 2 دراسه لمجاالت البحث فى فن الخزف والنحت. 5-6

  6 3 مقترح دراسة بحثية في احد مجاالت البحث للتخصصصياغة  7-9

  4 2 دراسة انواع الطالءات المختلفه فى الخزف االسالمى  10-11

  4 2 دراسه الجداريه الخزفيه المعاصره. 12-13

  2 1 تقييم االعمال الفنية 14

دراسة الخامات واللدائن المستخدمة في عمل القوالب  15-17

 والمستنسخات وتنفيذ نماذج لمجسمات نحتية أو خزفية
3 6  

تجهيز وتحضير الطينات المستخدمة فى تقنيات الضغط والصب  18-19

 السائل. 
2 4  

  4 2 عمل بحث عن استنساخ القوالب بالخامات المختلفة 20-21

  4 2 طرق التجفيف ، وطرق رص وحرق األعمال بالفرن . 22-23



 
 

 
 

  4 2 طرق انهاء المستنسخات النحتية باستخدام األجهزة واألدوات  24-25

  2 1 امتحان شفوي 26

  2 1 مناقشة الدراسات البحثية  27

  2 1 تقييم االعمال الفنية 28

 

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -

 المحتوى األساسي المقرر

100%   

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

  >90  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

  >90  

 المحاضرة المطورة • أساليب التعليم والتعلم -

 إستراتيجية حل المشكالت. •

 العصف الذهني •

 إستراتيجية التعلم التعاوني •

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث •

 إستراتيجية البيان العملي •

 إستراتيجيات التعلم الذاتي  •

 امتحان شفوي.  تقويم الطالبطريقة  -

 .تقييم العمل الفني 

 .امتحان تطبيقى 

 .امتحان تحريري 

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -13

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

غير متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -14

)     ( %     نتيجة تقويم الطالب لمقرر -15  

اقامة ورش العمل وتشجيع الطالب لالشتراك بالمعارض  .2 مقترحات تحسين المقرر -16

 الفنية

مالحظات المراجعين الخارجيين  -17

 )إن وجدت(

 ال يوجد

 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -18

 في العام السابق 

 بشكل جزئيتوافر المراجع وقاعدة بيانات بالكلية  .2



 
 

 
 

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -19

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

 في استكمال اعمالهم الفنية بشكل جيد .

 عدم توافر اإلمكانيات المادية . اسباب عدم التنفيذ : 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -20

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

  التدريب العملي

 

إقامة ورش لتدريب الطالب 

علي التقنيات الحديثة لتنفيذ و 

 إخراج األعمال . 

خالل العام   

 الدراسي  

 عضو هيئة التدريس 

 

 اسم منسق المادة:  ا.د/ عبير عبد هللا شعبان         التوقيع :                       التاريخ:   /   /    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

اجنبي نحت وخزفتقرير مقرر   

2019/     8201للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 مقرر اجنبي نحت وخزف ورمزه الكودىاسم المقرر  -15

 تربية فنية التخصص  -16

 ماجستير الفرقة / المستوى -17

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

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

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

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

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -21

  عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 (         % 0(  بنسبة ) 0عدد  )   ناجح : 

 (         %0(   بنسبة  ) 0راسب:  عدد  ) 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 (         %0بنسبة  )ممتاز :    

   (         % 0بنسبة  )جيد جدا : 

      (         % 0بنسبة  )     جيد : 

 (        % 0بنسبة   )مقبول :   

 تدريس المقرر: -22

 الموضوعات التي تم تدريسها

 مالحظات العملي النظري الموضوع

   6 دراسة المصطلحات الخاصه بالخامات و االدوات 1-2

   9 دراسه اتجاهات الفنون المعاصرة  3-5

   9 دراسه لمجاالت البحث فى فن الخزف والنحت 6-8

   9 دراسة بعض اعمال الفنانين المعاصرين  9-11

   3 مناقشة اهم المصطلحات بالتخصص  12

   6 كتابة ورقة عمل في مجال التخصص  13-14

   9 حلقة نقاشية وعرض لورقة العمل 15-17

   9 تحليل اعمال احد الفنانين المعاصرين العالميين 18-20

   9 الفنيةاستكمال لعرض تحليل االعمال  21-23

   9 تلخيص المصطلحات الفنية في قاموس مصغر عن مجال التخصص 24-26

   6 امتحان شفوي 27-28

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -

 المحتوى األساسي المقرر

100%   

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

  >90  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

  >90  



 
 

 
 

 اسلوب المحاضرة.  أساليب التعليم والتعلم -

 .اسلوب البيان العملي 

  .اسلوب العصف الذهني 

 .الزيارات الميدانية 

 .بحوث نظرية 

 أعمال سنة  طريقة تقويم الطالب -

 نظري

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -23

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

غير متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -24

)     ( %     نتيجة تقويم الطالب لمقرر -25  

 توفير مراجع في التخصص وبرامج ترجمة بمكتبة الكلية  .3 مقترحات تحسين المقرر -26

مالحظات المراجعين الخارجيين  -27

 )إن وجدت(

 ال يوجد

 

تنفيذه من مقترحات التطوير ما تم  -28

 في العام السابق 

عمل اجتماع للجودة يضم كل األعضاء  القائمين بتدريس  .3

التخصص في القسم لتحديد وتقسيم المحتوي المراد  

 تدريسه مع مراعات التدرج العلمي والفني .

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -29

 هي واألسباب(
 برامج الترجمة المعينة بالمكتبة المقترحات : 

 عدم توافر اإلمكانيات المادية . اسباب عدم التنفيذ : 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -30

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

  التدريب العملي

 

االضطالع علي ابحاث 

 بمجالت متخصصة عالمية 

خالل العام   

 الدراسي  

 عضو هيئة التدريس 

 

 اسم منسق المادة:  ا.د/ عبير عبد هللا شعبان          التوقيع :                       التاريخ:   /   /    

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 تقرير مقرر دراسي

2018/     2017للعام األكاديمي     

 

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 ماجستير رسم وتصوير ) عربي (  اسم المقرر ورمزه الكودى -1

) رسم وتصوير  (  التخصص  -2  

 ماجستيرفنية  مجال الرسم والتصوير     الفرقة / المستوى -3

 )  ( نظري + )  ( عملي 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  عدد القائمين بالتدريس -7  

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -1

   ( طالبتان  2)   عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 ( طالبتان  2)   عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 (        بنسبة  )  (  %        2عدد  )   ناجح : 

 راسب:  عدد  ) × (        بنسبة  ) × (  %       

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 (  %        100بنسبة  ) ممتاز :    

   بنسبة  ) × (  %       جيد جدا : 

      بنسبة  ) × (  %            جيد : 

 بنسبة  ) × (  %       مقبول :   

 تدريس المقرر:  مقرر ) عربي ( رسم وتصوير -2

 

 

 

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع
عدد ساعات  

 النظري

عدد ساعات  

 العملي

 4 2 دراسه تحليلية لعناصر من الطبيعة الحية ) ظل ونور ( . 1-2

 4 2 لعناصرالطبيعة الحية بألوان األكريلك واألكوريل  .أعمال  3-4

 4 2 دراسه لجماليات الزهور بالظل والنور . 5-6

 4 2 إستكمال لجماليات الزهور الملونة في فن التصوير.  7-8

9-

10 

كيفية عمل ورقة بحثية من إختيارات متعددة في فن الرسم  

 والتصوير .
2 4 

11-

13 

بحثية مقترحة ، في احدى موضوعات البحث في  صياغة دراسة 

 الرسم والتصوير. 
3 6 

 2 1 تقييم االعمال الفنية 14

15-

17 

دراسة لجماليات عناصر الطبيعة الصامتة في تصوير الفن  

 المعاصر بالظل والنور .
3 6 

18-

19 

إنتاج أعمال تصوير تحقق جماليات الطبيعة الصامتة  بألوان 

 األكريلك  .
2 4 

20-

21 

 عمل بحث عن جماليات الطبيعة الصامتة  في فن التصوير .
2 4 

22-

23 

 عمل بحث عن جماليات المالمس المتنوعة في فن التصوير .
2 4 



 
 

24-

25 

 دراسة تحليلية نقدية ألعمال التصوير التي تم إنتاجها .
2 4 

 2 1 . امتحان شفوي 26

 2 1 مناقشة الدراسات البحثية .  27

 2 1 تقييم االعمال الفنية . 28

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -

 المحتوى األساسي المقرر

100 %  

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

       >85  

االمتحان لموضوعات مدى تغطية  -

 المقرر

       >85  

محاضرات نظرية مطورة - أساليب التعليم والتعلم -  

تدريب عملي -  

أنشطة فصلية   -  

تعليم تعاوني -  

مناقشة وحوار -  

بحث فردي وجماعي  -  

إمتحان شفوي - طريقة تقويم الطالب -  

أعمال فصلية   -  

تقييم األعمال الفنية  -  

إمتحان تحريري -  

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -3

متوافرة        المراجع العلمية   -  

غير متوافرة      الوسائل المعينة -  

متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -4

( %    85) <      نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5  

ضرورة توفير وسائل تكنولوجيا التعليم وجميع  .1 مقترحات تحسين المقرر -6

الوسائل التي تعين الدارس على تحقيق أعلى مستوى 

ثقافي فني تشكيلي وكذلك أعلى آداء في مجال الرسم  



 
 

 والتصوير .

مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8

 في العام السابق 

1. 

يتم تنفيذه من مقترحات )ما ما لم  -9

 هي واألسباب(

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

مشاركة اعمال الدارسين  

في صالون الشباب 

بوضع كبير من النضوج 

 الفني .

المشاركة في أعلى  

المسابقات الفنية المحلية 

واإلقليمية والعالمية  بما 

يرقى بدور الدارس  

 تشكيليا  

 

األرتقاء بألعمال الفنية 

بالدور الذي يناسب 

تجميل البيئة المحيطة ، 

كالحرم الجامعي ، 

والمدينة ، والحدائق ، 

وجميع المنشآت المحلية 

، كذلك المشاركة في  

 جميع المعارض ..

 أستاذ المادة :   العام القادم . 

  أ.م.د/ منال سعد الشيمي 

 

 اسم منسق المادة:                      التوقيع :                       التاريخ:   /   /    

 أ.م.د/ منال سعد عزب الشيمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 تقرير مقرر دراسي

20 19/    2018للعام األكاديمي     

 

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 ماجستير الرسم والتصوير  اسم المقرر ورمزه الكودى -8

 رسم وتصوير ) عربي ( التخصص  -9

 ماجستير  الفرقة / المستوى -10

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

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

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

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

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -11

 ( طالبة واحدة  1)    عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 ( طالبة واحدة 1)    عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 (  %        100(      بنسبة  )  1عدد  )   ناجح : 

 (  %        -(      بنسبة  )  -راسب:  عدد  ) 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 (  %        100بنسبة  ) ممتاز :    

   (  %        -بنسبة  ) جيد جدا : 

      (  %        -بنسبة  )      جيد : 

 (  %        -بنسبة  ) مقبول :   

 تدريس المقرر: -12

 

 

 

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع
عدد ساعات  

 النظري

عدد ساعات  

 العملي

 4 2 لمدارس التصوير في القرن العشرين .دراسه تحليلية  1-2

 4 2 دراسه تحليلية لتصوير ما بعد الحداثة .  3-4

 4 2 دراسه لجماليات الخط العربي في فن التصوير .  5-6

 4 2 إستكمال لجماليات الخط العربي في فن التصوير.     7-8

9-

10 

كيفية عمل ورقة بحثية من إختيارات متعددة في فن الرسم  

 والتصوير .
2 4 

11-

13 

صياغة دراسة بحثية مقترحة ، في احدى موضوعات البحث في  

 الرسم والتصوير. 
3 6 

 2 1 تقييم االعمال الفنية 14

15-

17 

دراسة لجماليات المالمس في تصوير الفن المعاصر بألوان  

 األكريلك .
3 6 

18-

19 

أعمال إستخدام بعض الخامات التي تحقق جماليات المالمس في 

 التصوير .
2 4 

20-

21 

 عمل بحث عن جماليات الخط العربي في فن التصوير . 
2 4 

22-

23 

عمل بحث عن جماليات المالمس المتنوعة في فن الرسم والتصوير 

. 
2 4 

 4 2 دراسة تحليلية نقدية ألعمال التصوير التي تم إنتاجها .-24



 
 

25 

 2 1 . امتحان شفوي 26

 2 1 الدراسات البحثية . مناقشة  27

 2 1 تقييم االعمال الفنية . 28

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

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 -  

أنشطة فصلية   -  

تعليم تعاوني -  

مناقشة وحوار -  

بحث فردي وجماعي  -  

 إمتحان شفوي- طريقة تقويم الطالب -

أعمال فصلية  -  

تقييم األعمال الفنية -  

إمتحان تحريري-  

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -13

متوافرة        المراجع العلمية   -  

غير  متوافرة      الوسائل المعينة -  

غير متوافرة      المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -14

( %    85) <     نتيجة تقويم الطالب لمقرر -15  

ضرورة توفير وسائل تكنولوجيا التعليم وجميع  .2 مقترحات تحسين المقرر -16

الوسائل التي تعين الدارس على تحقيق أعلى مستوى 

ثقافي فني تشكيلي وكذلك أعلى آداء في مجال الرسم  

 والتصوير .



 
 

مالحظات المراجعين الخارجيين  -17

 )إن وجدت(

 ال يوجد

مقترحات التطوير ما تم تنفيذه من  -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

مشاركة اعمال الدارسين  

في صالون الشباب 

بوضع كبير من النضوج 

 الفني .

المشاركة في أعلى  

المسابقات الفنية المحلية 

واإلقليمية والعالمية  بما 

يرقى بدور الدارس  

 تشكيليا  

 

 

األرتقاء بألعمال الفنية 

بالدور الذي يناسب 

تجميل البيئة المحيطة ، 

كالحرم الجامعي ، 

 والمدينة .

 أستاذ المادة :   العام القادم . 

بالتعاون أ.م.د/ منال سعد الشيمي 

  مع أدارة الكلية 

 

 اسم منسق المادة:                      التوقيع :                       التاريخ:   /   /    

 أ.م.د/ منال سعد عزب الشيمي

 

 

 

 



 

 
 

 

- 1 - 

 

 

 

مقرر أجنبي أشغال فنيةتقرير    

7201/     6201للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 مقرر أجنبي أشغال فنية اسم المقرر ورمزه الكودى -1

 تربية فنية التخصص  -2

 ماجستير الفرقة / المستوى -3

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

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

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

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

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -1

 3 لمقررعدد الطالب الملتحقين با -

 3 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 (       %100(   بنسبة )3عدد  )  ناجح : 

 %( 0(    بنسبة )0راسب:  عدد  )

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( %        100بنسبة  ) ممتاز :    

   %         ( 0) بنسبة  جيد جدا : 

      %       ( 0)  بنسبة       جيد : 

 (  %         0  بنسبة   )مقبول :   

 تدريس المقرر: -2

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد ساعات  

 العملي

1 - 4   12 مصطلحات في االشغال الفنية االجنبية في مجال التخصص. 

5 - 8 لفة في مجال االشغال الفنية باللغة اسماء الجلود الطبيعية المخت 

  .االنجليزية

12  

9 - 12   12 الخامات الفنية المختلفة والمتعددة باللغة االنجليزية.    

13  ،14   6 كتابة مقاالت خاصة بالتخصص باللغة االنجليزية. 

15 - 19   15 معرفة االدوات والخامات الخاصة بالتخصص باللغة االنجليزية.  

20 -  24   15 معرفة التقنيات الخاصة بمجال التخصص باللغة االجنبية . 

25 -  28 كتابة مقاالت خاصة عن التقنيات الفنية المختلفة الخاصة بمجال  

 االشغال باللغة االجنبية. 

12  
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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 -

 العصف الذهني

 استراتيجية التعلم التعاوني

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث

 استراتيجية البيان العملي

  استراتيجيات التعلم الذاتي

 

 أعمال سنة  طريقة تقويم الطالب -

ينظر  

 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  

خاصة بالقسم في التخصص الدقيق  ضرورة وجود مكتبة  .1 مقترحات تحسين المقرر -6

ورسائل علمية تساعد الطالب علي النهوض بالبحث 

 العلمي .

ضرورة ادراج تدريس ابحاث و مقاالت  باللغة  .2

االنجليزية لطالب الدراسات العليا لتحسين مستواهم 

 العلمي و اللغوي .

مالحظات المراجعين الخارجيين  -7

 )إن وجدت(

 ال يوجد

 

ترحات التطوير ما تم تنفيذه من مق -8

 في العام السابق 

تحديد وتقسيم المحتوي المراد تدريسه مع مراعات التدرج  .1

 العلمي والفني للباحثين .
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ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -9

 هي واألسباب(
 ضرورة وجود مكتبة خاصة بالقسم في   المقترحات :

التخصص الدقيق ورسائل علمية تساعد الطالب علي النهوض 

 بالبحث .

 عدم وجود االمكانيات الي جانب انها  اسباب عدم التنفيذ :

 تحتاج وقت اكثر إلعدادها .

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -10

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

  التدريب اللغوي

 

 

  دراسةتدريب الطالب علي 

مقاالت خاصة بالتخصص 

. ةباللغة االنجليزي  

خالل العام   

 الدراسي  

 عضو هيئة التدريس 

 

 اسم منسق المادة:  ا.د/ أشرف أحمد العيسوي       التوقيع :                       التاريخ:   /   /   
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مقرر أجنبي أشغال فنيةتقرير    

2018/     7201للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 مقرر أجنبي أشغال فنية مقرر ورمزه الكودىاسم ال -8

 تربية فنية التخصص  -9

 ماجستير الفرقة / المستوى -10

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

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

فر        )   ( غير متوفر    (  متوا √)   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 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 (       %100(   بنسبة )3عدد  )  ناجح : 

 %( 0(    بنسبة )0)راسب:  عدد  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 ( %        100بنسبة  ) ممتاز :    

   %         ( 0) بنسبة  جيد جدا : 

      %       ( 0)  بنسبة       جيد : 

 (  %         0  بنسبة   )مقبول :   

 تدريس المقرر: -12

 ريسهاالموضوعات التي تم تد

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد ساعات  

 العملي

1 - 4   12 مصطلحات في االشغال الفنية االجنبية في مجال التخصص. 

5 - 8 اسماء الجلود الطبيعية المختلفة في مجال االشغال الفنية باللغة  

  .االنجليزية

12  

9 - 12 ية.الخامات الفنية المختلفة والمتعددة باللغة االنجليز      12  

13  ،14   6 كتابة مقاالت خاصة بالتخصص باللغة االنجليزية. 

15 - 19   15 معرفة االدوات والخامات الخاصة بالتخصص باللغة االنجليزية.  

20 -  24   15 معرفة التقنيات الخاصة بمجال التخصص باللغة االجنبية . 

25 -  28 فة الخاصة بمجال كتابة مقاالت خاصة عن التقنيات الفنية المختل 

 االشغال باللغة االجنبية. 

12  
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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 -

 العصف الذهني

 ستراتيجية التعلم التعاونيا

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث

 استراتيجية البيان العملي

  استراتيجيات التعلم الذاتي

 

 أعمال سنة  طريقة تقويم الطالب -

 نظري

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -13

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

غير متوافرة       اماتالمستلزمات والخ -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -14

)     ( %     نتيجة تقويم الطالب لمقرر -15  

ضرورة وجود مكتبة خاصة بالقسم في التخصص الدقيق   .3 مقترحات تحسين المقرر -16

ورسائل علمية تساعد الطالب علي النهوض بالبحث 

 العلمي .

الت  باللغة ضرورة ادراج تدريس ابحاث و مقا .4

االنجليزية لطالب الدراسات العليا لتحسين مستواهم 

 العلمي و اللغوي .

مالحظات المراجعين الخارجيين  -17

 )إن وجدت(

 ال يوجد

 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -18

 في العام السابق 

تحديد وتقسيم المحتوي المراد تدريسه مع مراعات التدرج  .2

 العلمي والفني للباحثين .
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لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما ما  -19

 هي واألسباب(
 ضرورة وجود مكتبة خاصة بالقسم في   المقترحات :

التخصص الدقيق ورسائل علمية تساعد الطالب علي النهوض 

 بالبحث .

 عدم وجود االمكانيات الي جانب انها  اسباب عدم التنفيذ :

 تحتاج وقت اكثر إلعدادها .

 دم: خطة التطوير للمقرر للعام القا -20

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

  التدريب اللغوي

 

 

  دراسةتدريب الطالب علي 

مقاالت خاصة بالتخصص 

. باللغة االنجليزية  

خالل العام   

 الدراسي  

 عضو هيئة التدريس 

 

التاريخ:   /   /                اسم منسق المادة:  ا.د/ أشرف أحمد العيسوي       التوقيع :            
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مقرر أجنبي األشغال الفنيةتقرير    

2019/     8201للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 مقرر أجنبي األشغال الفنية اسم المقرر ورمزه الكودى -15

 تربية فنية التخصص  -16

 ماجستير الفرقة / المستوى -17

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

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

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

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

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -21

 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  -

 تقديرات الحاصلين عليهالل

 ( %        0بنسبة  )  ممتاز :    

   %         ( 100) بنسبة  جيد جدا : 

      %       ( 0)  بنسبة       جيد : 

 (  %         0  بنسبة   )مقبول :   

 تدريس المقرر: -22

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

1 - 4   12 مصطلحات في االشغال الفنية االجنبية في مجال التخصص. 

5 - 8 اسماء الجلود الطبيعية المختلفة في مجال االشغال الفنية باللغة  

  .االنجليزية

12  

9 - 12   12 الخامات الفنية المختلفة والمتعددة باللغة االنجليزية.    

13  ،14 نجليزية.كتابة مقاالت خاصة بالتخصص باللغة اال   6  

15 - 19   15 معرفة االدوات والخامات الخاصة بالتخصص باللغة االنجليزية.  

20 -  24   15 معرفة التقنيات الخاصة بمجال التخصص باللغة االجنبية . 

25 -  28 كتابة مقاالت خاصة عن التقنيات الفنية المختلفة الخاصة بمجال  

 االشغال باللغة االجنبية. 

12  
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بة المئوية لما تم تدريسه من المحتوى النس -

 األساسي المقرر

100%   

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

  >85  

85<   مدى تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -  

 المحاضرة المطورة أساليب التعليم والتعلم -

 العصف الذهني

 استراتيجية التعلم التعاوني

 البحث استراتيجية المناقشة وحلقات

 استراتيجية البيان العملي

  استراتيجيات التعلم الذاتي

 

 أعمال سنة  طريقة تقويم الطالب -

 نظري

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -23

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

غير متوافرة       المستلزمات والخامات -  

د قيود إداريةال يوج قيود إدارية وتنظيمية: -24  

)     ( %     نتيجة تقويم الطالب لمقرر -25  

ضرورة وجود مكتبة خاصة بالقسم في التخصص   .5 مقترحات تحسين المقرر -26

الدقيق ورسائل علمية تساعد الطالب علي النهوض 

 بالبحث العلمي .

 

مالحظات المراجعين الخارجيين )إن  -27

 وجدت(

 ال يوجد

 

في   ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير -28

 العام السابق

ضرورة ادراج تدريس ابحاث و مقاالت  باللغة  .3

االنجليزية لطالب الدراسات العليا لتحسين مستواهم 

 العلمي و اللغوي .
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ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما هي  -29

 واألسباب(

: ضرورة وجود مكتبة خاصة بالقسم في   المقترحات .6

التخصص الدقيق ورسائل علمية تساعد الطالب 

 ي النهوض بالبحث العلمي .عل

 عدم وجود االمكانيات الي جانب  اسباب عدم التنفيذ :

 انها تحتاج وقت اكثر إلعدادها . 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -30

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

  التدريب اللغوي

 

 

تدريب الطالب علي دراسة  

بالتخصص مقاالت خاصة 

. باللغة االنجليزية   

خالل العام   

 الدراسي  

 عضو هيئة التدريس 

 

 اسم منسق المادة:  ا.د/ أشرف أحمد العيسوي       التوقيع :                       التاريخ:   /   /   
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األشغال الفنية أجنبيمقرر تقرير     

2020/     2019للعام األكاديمي     

الفنية  قسم : التربية  

 

معلومات اساسية  -أ   

 مقرر عربي األشغال الفنية اسم المقرر ورمزه الكودى -22

 تربية فنية التخصص  -23

 ماجستير الفرقة / المستوى -24

( عملي2( نظري + ) 1)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -25  

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

(  متوافر        )   ( غير متوفر     √)   مراجعة الخارجية لالمتحاننظام ال -27  

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

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -31

 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

 ( %        0بنسبة  )  ممتاز :    

   %         ( 100) بنسبة  جيد جدا : 

      %       (  0) بنسبة       جيد : 

  (  %        0  بنسبة   )مقبول :   

 تدريس المقرر: -32

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

 6 3 التحليل الفني لألشغال الفنية )الخامات( . 1-2-3

 6 3 التحليل الفني لألشغال الفنية )التوليف بين الخامات( . 5-6 -4

 4 2 عمل تصميمات فنية للمشغولة الفنية  . 8 -7

 4 2 الخامة وكيفية االشتغال بها . 10 -9

11– 12   

13 – 14 

تنفيذ مجموعة من التقنيات الفنية في صورة عمل مبسط بخامات فنية 

 مبتكرة .
4 8 

 4 2 التعرف علي الجانب التاريخي للمشغولة الفنية وطرق تنفيذها . 16 -15

 2 1   معرفة االدوات والخامات والتقنيات الالزمة للمشغولة الفنية  17

 4 2 تنفيذ تجارب فنية مختلفة .    18-19

 4 2 تنفيذ مشغولة فنية مبتكرة من خالل التوليف بين الخامات 20-21
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22 

 

 2 1 تقويم المشغولة الفنية إلبراز سماتها الفنية .

 

23-24 

 4 2 تنفيذ المشغولة الفنية .

25– 26 

27-27 

 

مختلفة والتقنيات  الالزمة استكمال تنفيذ المشغولة  الفنية بالخامات ال

 وتقويمها وتقيمها .

4 8 

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من  -

 المحتوى األساسي المقرر

100%   

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

  >85  

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -

 المقرر

  >85  

 م15/3/2020 يالدراس ال العاممن بداية  أساليب التعليم والتعلم -

 المحاضرة المطورة

 استراتيجية حل المشكالت.

استراتيجية التعلم القائم على  

 المشروعات.     

 الذهني.العصف 

 التعاوني.استراتيجية التعلم 

 البحث.استراتيجية المناقشة وحلقات 

 العملي.استراتيجية البيان 

 الذاتي. استراتيجية التعلم 

 دراسي الثانيالي نهاية الفصل ال م15/3/2020من  

استخدام المنصات اإللكترونية و شبكات التواصل االجتماعي 

(WhatsApp   google class room - ) 

 

 أعمال سنة  طريقة تقويم الطالب -

 تطبيقي

 نظري

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -33

متوافرة        المراجع العلمية   -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

غير متوافرة       تالمستلزمات والخاما -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -34
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)     ( %     نتيجة تقويم الطالب لمقرر -35  

ضرورة وجود مكتبة خاصة بالقسم في التخصص الدقيق   .7 مقترحات تحسين المقرر -36

ورسائل علمية تساعد الطالب علي النهوض بالبحث 

 العلمي .

ساعد علي زيادة ضرورة توافر خامات فنية بالكلية ت .8

 معدل االنتاج .

مالحظات المراجعين الخارجيين  -37

 )إن وجدت(

 ال يوجد

 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -38

 في العام السابق 

زيادة عدد الورش الفنية بالكلية لتحسين اداء العملية   .4

 التعليمية .

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -39

 هي واألسباب(
 مات و ادوات فنية للباحثين للمساهمة : توفير خا المقترحات

 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

يذالمسئول عن التنف توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير  

 

 التدريب العملي

إقامة ورش لتدريب الطالب 

علي التقنيات الحديثة لتنفيذ و 

. إخراج األعمال  

العام   من بداية

حتي  الدراسي 

م15/3/2020  

 عضو هيئة التدريس 

 

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

2017/     6201للعام األكاديمي     

 قسم : التربية الفنية 

 

معلومات اساسية  -أ   

 مقرر عربي التصميم   اسم المقرر ورمزه الكودى -1

 تربية فنية التخصص  -2

 ماجستير الفرقة / المستوى -3

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

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

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

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

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -1

 ال يوجد المقررعدد الطالب الملتحقين ب -

  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

 (  بنسبة ) %(          1 عدد  )  ناجح : 

 (         %0(   بنسبة  ) 0راسب:  عدد  ) 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها

 (         %0بنسبة  )ممتاز :    

            (%بنسبة  )جيد جدا : 

      (         % 0بنسبة  )     جيد : 

 (        % 0بنسبة   )مقبول :   

 تدريس المقرر: -2

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

 2 1 نظره عامه على ما تم دراسته في التصميم . 1

 4 2 شكالت التصميمية .القاء الضوء على المعارف الخاصة والم 3،  2

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

 8 4 عمل بعض التصورات ألفكار مقترحة ألبحاث في التصميم .  9 – 6

 4 2 متابعة للحركة الفنية المعاصرة وخاصة في مجال التصميم. 11،  10

 4 2 يذ مشرع تصميمي.استخالص مجموعة من المفردات التشكيلية لتنف 13، 12

 8 4 استكمال عمل التصميمات . 17 - 14

دراسة وتحليل الطرق  والمداخل المختلفة التي أستخدمها الطالب في  19،  18

 بناء تصميمه.
2 4 

تحليل لبعض األعمال الفنية من معارض قائمة وتوضيح طرق الصياغة   23 - 20

 الفنية والتصميمية .
4 8 

 4 2 ناوين لعدد من المشروعات البحثية التصميمية . اقتراح ع  25،  24
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 6 3 إنتاج اعمال تصميمية متنوعة واستكمال عمل التصميمات . 28 - 26

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه من المحتوى  -

 األساسي المقرر

100%   

مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى  -

 المقرر

  >85  

85<   المقررمدى تغطية االمتحان لموضوعات  -  

 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  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  

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
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ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في   -8

 العام السابق

ضاء  القائمين عمل اجتماع للجودة يضم كل األع .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 . لتنفيذاسباب عدم ا : 

 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  

لتدريس عضو هيئة ا  

 

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

2018/     7201للعام األكاديمي     

 جامعة / المنوفية

 كلية / التربية النوعية 

بية الفنية قسم : التر  

 

معلومات اساسية  -أ   

 مقرر عربي التصميم   اسم المقرر ورمزه الكودى -8

 تربية فنية التخصص  -9

 ماجستير الفرقة / المستوى -10

( عملي 2( نظري + ) 1)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -11  

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

(  متوافر        )   ( غير متوفر     √)   راجعة الخارجية لالمتحاننظام الم -13  

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

 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -11

 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 :    

   (         %0بنسبة  )جيد جدا : 

      (         % 0بنسبة  )     جيد : 

      (   %100 بنسبة   )مقبول :   

 تدريس المقرر: -12

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

 2 1 نظره عامه على ما تم دراسته في التصميم . 1

 4 2 القاء الضوء على المعارف الخاصة والمشكالت التصميمية . 3،  2

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

 8 4 عمل بعض التصورات ألفكار مقترحة ألبحاث في التصميم .  9 – 6

 4 2 متابعة للحركة الفنية المعاصرة وخاصة في مجال التصميم. 11،  10

 4 2 استخالص مجموعة من المفردات التشكيلية لتنفيذ مشرع تصميمي. 13، 12

 8 4 استكمال عمل التصميمات . 17 - 14

يل الطرق  والمداخل المختلفة التي أستخدمها الطالب في دراسة وتحل 19،  18

 بناء تصميمه.
2 4 

 8 4تحليل لبعض األعمال الفنية من معارض قائمة وتوضيح طرق الصياغة   23 - 20
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 الفنية والتصميمية .

 4 2 اقتراح عناوين لعدد من المشروعات البحثية التصميمية .   25،  24

 6 3 ة متنوعة واستكمال عمل التصميمات .إنتاج اعمال تصميمي 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

استراتيجية التعلم القائم على  

 المشروعات.     

 العصف الذهني .

 استراتيجية التعلم التعاوني .

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث .

 استراتيجية البيان العملي .

 استراتيجية التعلم الذاتي . 

 أعمال سنة  طريقة تقويم الطالب -

تطبيقي   

 نظري

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -13

متوافرة        راجع العلمية  الم -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

غير متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -14

)     ( %     نتيجة تقويم الطالب لمقرر -15  

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

مالحظات المراجعين الخارجيين  -17

 )إن وجدت(

 ال يوجد
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ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -18

 في العام السابق 

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

 و منع االستغالل . الكلية وتحت إشرافها لتسهيل العمل

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -19

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

 في استكمال اعمالهم الفنية بشكل جيد .

 اإلمكانيات المادية . : عدم توافر اسباب عدم التنفيذ 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم:  -20

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

  التدريب العملي

 

إقامة ورش لتدريب الطالب 

علي التقنيات الحديثة لتنفيذ و 

 إخراج األعمال . 

خالل العام   

 الدراسي  

 عضو هيئة التدريس 

 

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

2019/     8201للعام األكاديمي     

 جامعة / المنوفية

 كلية / التربية النوعية 

 قسم : التربية الفنية 

 

لومات اساسية مع -أ   

 مقرر عربي التصميم   اسم المقرر ورمزه الكودى -15

 تربية فنية التخصص  -16

 ماجستير الفرقة / المستوى -17

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

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

(  متوافر        )   ( غير متوفر     √)   متحاننظام المراجعة الخارجية لال -20  

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

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -21

 3 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 3 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -

 نتيجة االمتحان -

 

        (  %100(  بنسبة ) 3 عدد  )  ناجح : 

 (         %0(   بنسبة  ) 0راسب:  عدد  ) 

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات  -

 الحاصلين عليها

 (         %33.33بنسبة  )(  1ممتاز :  )

   (         % 66.67( بنسبة  )2)جيد جدا : 

      (         % 0(    بنسبة  )0) جيد : 

      (   % 0بنسبة   )(  0مقبول : )

 تدريس المقرر: -22

 الموضوعات التي تم تدريسها

 الموضوع

عدد  

ساعات 

 النظري

عدد  

ساعات 

 العملي

 2 1 نظره عامه على ما تم دراسته في التصميم . 1

 4 2 القاء الضوء على المعارف الخاصة والمشكالت التصميمية . 3،  2

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

 8 4 عمل بعض التصورات ألفكار مقترحة ألبحاث في التصميم .  9 - 6

 4 2 متابعة للحركة الفنية المعاصرة وخاصة في مجال التصميم. 11،  10

 4 2 استخالص مجموعة من المفردات التشكيلية لتنفيذ مشرع تصميمي. 13، 12

 8 4 استكمال عمل التصميمات . 17 - 14

يل الطرق  والمداخل المختلفة التي أستخدمها الطالب في دراسة وتحل 19،  18

 بناء تصميمه.
2 4 

تحليل لبعض األعمال الفنية من معارض قائمة وتوضيح طرق الصياغة   23 - 20

 الفنية والتصميمية .
4 8 
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 4 2 اقتراح عناوين لعدد من المشروعات البحثية التصميمية .   25،  24

 6 3 ة متنوعة واستكمال عمل التصميمات .إنتاج اعمال تصميمي 28 - 26

 

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  طريقة تقويم الطالب -

تطبيقي   

 نظري

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -23

متوافرة        راجع العلمية  الم -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  

غير متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -24

)     ( %     نتيجة تقويم الطالب لمقرر -25  

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

 ل اعمالهم الفنية بشكل جيد .استكما

مالحظات المراجعين الخارجيين )إن  -27

 وجدت(

 ال يوجد
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ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في   -28

 العام السابق

إقامة ورش لتدريب الطالب علي التقنيات الحديثة  .3

 لتنفيذ و إخراج األعمال

 إقامة معرض فني للطالب بقاعة العرض بالكلية . .4

ن مقترحات )ما هي ما لم يتم تنفيذه م -29

 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:  -30

عن التنفيذالمسئول  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 

 

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

2017/     2016للعام األكاديوي     
 قسى : انززثٛخ انفُٛخ

 

هعلوهات اساسية -أ   

انزظًٛى يقزر اجُجٙ اسى انًقزر ٔريشِ انكٕدٖ -1  

 رزثٛخ فُٛخ انزخظض -2

 يبجسزٛز انفزقخ / انًسزٕٖ -3

( ػًهٙ ( َظز٘ + ) 3)  / انسبػبد انًؼزًذحػذد انٕحذاد  -4  

 ٔضغ انُظبو طجقب نالئحخ انجبيؼخ  انُظبو انًزجغ الخزٛبر نجُخ االيزحبَبد  -5

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

( يؼٛذ -( ػضٕ ْٛئخ رذرٚس + )  1)  ػذد انقبئًٍٛ ثبنزذرٚس -7  

 

ات هتخصصةهعلوه –ب   

 اإلحظبئٛبد: -1

 ال ٕٚجذ ػذد انطالة انًهزحقٍٛ ثبنًقزر -

  ػذد انطالة انذٍٚ أدٔا االيزحبٌ -

 َزٛجخ االيزحبٌ -

 

 (         %0 ثُسجخ )  (0 ػذد  )  َبجح : 

 (         %0)ثُسجخ   (   0 راست:  ػذد  )

انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجقب  -

 نهزقذٚزاد انحبطهٍٛ ػهٛٓب

 (         %0ثُسجخ  )    يًزبس :

   (         % 0ثُسجخ  )جٛذ جذا : 

      (         % 0ثُسجخ  )     جٛذ : 

        ( % 0) ثُسجخ    يقجٕل : 

 رذرٚس انًقزر: -2

 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذرٚسٓب

 انًٕضٕع

ػذد 

سبػبد 

 انُظز٘

ػذد 

سبػبد 

 انؼًهٙ

  6 ى .َظزِ ػبيّ ػهٗ يب رى دراسزّ فٙ انزظًٛ 2، 1

  12 .انقبء انضٕء ػهٗ انًؼبرف انخبطخ ٔانًشكالد انزظًًٛٛخ   6 - 3

  12 . اسزخالص ػذد يٍ انظٛبغبد انحذٚثخ فٙ انزظًٛى   10- 7

  12 ػًم ثؼض انزظٕراد ألفكبر يقززحخ ألثحبس فٙ انزظًٛى .  14 - 11

  12 .يزبثؼخ نهحزكخ انفُٛخ انًؼبطزح ٔخبطخ فٙ يجبل انزظًٛى 18 - 15

  12 اسزخالص يجًٕػخ يٍ انًفزداد انزشكٛهٛخ نزُفٛذ يشزع رظًًٛٙ. 22 - 19

  18 اسزكًبل ػًم انزظًًٛبد . 28 - 23

 

انُسجخ انًئٕٚخ نًب رى رذرٚسّ يٍ انًحزٕٖ  -

 األسبسٙ انًقزر

100%   

يذٖ انزشاو انقبئًٍٛ ثبنزذرٚس ثًحزٕٖ  -

 انًقزر

  >85  
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85<   ًقزريذٖ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕضٕػبد ان -  

 انًطٕرح انًحبضزح أسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 .انًشكالد حم اسززارٛجٛخ

 ػهٗ انقبئى انزؼهى اسززارٛجٛخ

 .     انًشزٔػبد

 . انذُْٙ انؼظف

 . انزؼبَٔٙ انزؼهى اسززارٛجٛخ

 . انجحش ٔحهقبد انًُبقشخ اسززارٛجٛخ

 . انؼًهٙ انجٛبٌ اسززارٛجٛخ

 . انذارٙ انزؼهى اسززارٛجٛخ

 أػًبل سُخ زٚقخ رقٕٚى انطالةط -

رطجٛقٙ   

 َظز٘

 اإليكبَبد انًزبحخ انزذرٚس : -3

يزٕافزح        انًزاجغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافزح       انٕسبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافزح   غٛز     انًسزهشيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚجذ قٕٛد إدارٚخ قٕٛد إدارٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

% (     )     َزٛجخ رقٕٚى انطالة نًقزر -5  

رٕفٛز يكزجخ ) يُفذ( نجٛغ االنٕاٌ ٔ االدٔاد انفُٛخ  .1 يقززحبد رحسٍٛ انًقزر -6

ٔ يُغ  داخم انكهٛخ ٔرحذ إشزافٓب نزسٓٛم انؼًم

 االسزغالل .

يالحظبد انًزاجؼٍٛ انخبرجٍٛٛ )إٌ  -7

 ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

 

يب رى رُفٛذِ يٍ يقززحبد انزطٕٚز فٙ  -8

 انؼبو انسبثق

ء  انقبئًٍٛ ػًم اجزًبع نهجٕدح ٚضى كم األػضب .1

ثزذرٚس انزظًٛى فٙ انقسى نزحذٚذ ٔرقسٛى انًحزٕ٘ 

 انًزاد رذرٚسّ يغ يزاػبد انزذرج انؼهًٙ ٔانفُٙ .

يب نى ٚزى رُفٛذِ يٍ يقززحبد )يب ْٙ  -9

 ٔاألسجبة(
 رٕفٛز خبيبد ٔ ادٔاد فُٛخ نهجبحثٍٛ  الوقتزحات :

 نهًسبًْخ فٙ اسزكًبل اػًبنٓى انفُٛخ ثشكم جٛذ .

 ػذو رٕافز اإليكبَٛبد انًبدٚخ . نفيذاسباب عذم الت : 

 خطخ انزطٕٚز نهًقزر نهؼبو انقبدو: -10
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 انًسئٕل ػٍ انزُفٛذ رٕقٛذ انزطٕٚز رٕطٛف انزطٕٚز يجبالد انزطٕٚز

  التذرية العولي
 

إقبيخ ٔرش نزذرٚت انطالة 

ػهٙ انزقُٛبد انحذٚثخ نزُفٛذ ٔ 

. إخزاج األػًبل  

خالل انؼبو  

 انذراسٙ 

ذرٚس ػضٕ ْٛئخ انز  

 

انزٕقٛغ :              ا.و.د/ أيم يزٕنٙ اثٕ قًزاسى يُسق انًبدح:    

انزبرٚخ:   /   /                        
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التصويناجنبي هقزر  تقزيز  

2018/     2017للعام األكاديوي     
 قسى : انززثٛخ انفُٛخ

 

لوهات اساسيةهع -أ   

ىيقزر اجُجٙ انزظًٛ اسى انًقزر ٔريشِ انكٕدٖ -8  

 رزثٛخ فُٛخ انزخظض -9

 يبجسزٛز انفزقخ / انًسزٕٖ -10

( ػًهٙ ( َظز٘ + ) 3)  ػذد انٕحذاد / انسبػبد انًؼزًذح -11  

 ٔضغ انُظبو طجقب نالئحخ انجبيؼخ  انُظبو انًزجغ الخزٛبر نجُخ االيزحبَبد  -12

     )   ( غٛز يزٕفز  يزٕافز      (   √)   حبٌَظبو انًزاجؼخ انخبرجٛخ ناليز -13

( يؼٛذ -( ػضٕ ْٛئخ رذرٚس + )  1)  ػذد انقبئًٍٛ ثبنزذرٚس -14  

 

 

هعلوهات هتخصصة –ب   

 اإلحظبئٛبد: -11

 1 ػذد انطالة انًهزحقٍٛ ثبنًقزر -

 1 ػذد انطالة انذٍٚ أدٔا االيزحبٌ -

 َزٛجخ االيزحبٌ -

 

       (   %100ثُسجخ )  ( 1 ػذد  )  َبجح : 

 (         %0)ثُسجخ   (   0 راست:  ػذد  )

انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجقب نهزقذٚزاد  -

 انحبطهٍٛ ػهٛٓب

 (         %0ثُسجخ  )   يًزبس : 

   (         %100ثُسجخ  )جٛذ جذا : 

      (         %0ثُسجخ  )     جٛذ : 

        ( % 0) ثُسجخ    يقجٕل : 

 رذرٚس انًقزر: -12

 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذرٚسٓب

 انًٕضٕع

ػذد 

سبػبد 

 انُظز٘

ػذد 

سبػبد 

 انؼًهٙ

  6 َظزِ ػبيّ ػهٗ يب رى دراسزّ فٙ انزظًٛى . 2، 1

  12 .انقبء انضٕء ػهٗ انًؼبرف انخبطخ ٔانًشكالد انزظًًٛٛخ   6 - 3

  12 . اسزخالص ػذد يٍ انظٛبغبد انحذٚثخ فٙ انزظًٛى   10- 7

  12 ثؼض انزظٕراد ألفكبر يقززحخ ألثحبس فٙ انزظًٛى .ػًم   14 - 11

  12 .يزبثؼخ نهحزكخ انفُٛخ انًؼبطزح ٔخبطخ فٙ يجبل انزظًٛى 18 - 15

  12 اسزخالص يجًٕػخ يٍ انًفزداد انزشكٛهٛخ نزُفٛذ يشزع رظًًٛٙ. 22 - 19

  18 اسزكًبل ػًم انزظًًٛبد . 28 - 23

 

ٍ انًحزٕٖ انُسجخ انًئٕٚخ نًب رى رذرٚسّ ي -

 األسبسٙ انًقزر

100%   
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يذٖ انزشاو انقبئًٍٛ ثبنزذرٚس ثًحزٕٖ  -

 انًقزر

  >85  

85<   يذٖ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕضٕػبد انًقزر -  

 انًطٕرح انًحبضزح أسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 .انًشكالد حم اسززارٛجٛخ

 ػهٗ انقبئى انزؼهى اسززارٛجٛخ

 .     انًشزٔػبد

 . انذُْٙ انؼظف

 . انزؼبَٔٙ انزؼهى اسززارٛجٛخ

 . انجحش ٔحهقبد انًُبقشخ اسززارٛجٛخ

 . انؼًهٙ انجٛبٌ اسززارٛجٛخ

 . انذارٙ انزؼهى اسززارٛجٛخ

 أػًبل سُخ طزٚقخ رقٕٚى انطالة -

 َظز٘

 اإليكبَبد انًزبحخ انزذرٚس : -13

يزٕافزح        انًزاجغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافزح       انٕسبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافزح   غٛز     د ٔانخبيبدانًسزهشيب -  

 ال ٕٚجذ قٕٛد إدارٚخ قٕٛد إدارٚخ ٔرُظًٛٛخ: -14

% (     )     َزٛجخ رقٕٚى انطالة نًقزر -15  

رٕفٛز يكزجخ ) يُفذ( نجٛغ االنٕاٌ ٔ االدٔاد انفُٛخ  .2 يقززحبد رحسٍٛ انًقزر -16

ٔ يُغ  داخم انكهٛخ ٔرحذ إشزافٓب نزسٓٛم انؼًم

 االسزغالل .

ٍٛ انخبرجٍٛٛ )إٌ يالحظبد انًزاجؼ -17

 ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

 

يب رى رُفٛذِ يٍ يقززحبد انزطٕٚز فٙ  -18

 انؼبو انسبثق

ػًم اجزًبع نهجٕدح ٚضى كم األػضبء  انقبئًٍٛ  .2

ثزذرٚس انزظًٛى فٙ انقسى نزحذٚذ ٔرقسٛى انًحزٕ٘ 

 انًزاد رذرٚسّ يغ يزاػبد انزذرج انؼهًٙ ٔانفُٙ .
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يب نى ٚزى رُفٛذِ يٍ يقززحبد )يب ْٙ  -19

 سجبة(ٔاأل
 رٕفٛز خبيبد ٔ ادٔاد فُٛخ نهجبحثٍٛ  الوقتزحات :

 نهًسبًْخ فٙ اسزكًبل اػًبنٓى انفُٛخ ثشكم جٛذ .

 ػذو رٕافز اإليكبَٛبد انًبدٚخ . اسباب عذم التنفيذ : 

 خطخ انزطٕٚز نهًقزر نهؼبو انقبدو: -20

 انًسئٕل ػٍ انزُفٛذ رٕقٛذ انزطٕٚز رٕطٛف انزطٕٚز يجبالد انزطٕٚز

العوليالتذرية    
 

إقبيخ ٔرش نزذرٚت انطالة 

ػهٙ انزقُٛبد انحذٚثخ نزُفٛذ ٔ 

. إخزاج األػًبل  

خالل انؼبو  

 انذراسٙ 

 ػضٕ ْٛئخ انزذرٚس 

 

انزٕقٛغ :                       انزبرٚخ:   /   /             ا.و.د/ أيم يزٕنٙ اثٕ قًزاسى يُسق انًبدح:    
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التصويني اجنبتقزيز هقزر   

2019/     2018للعام األكاديوي     
 قسى : انززثٛخ انفُٛخ

 

هعلوهات اساسية -أ   

 يقزر اجُجٙ انزظًٛى اسى انًقزر ٔريشِ انكٕدٖ -15

 رزثٛخ فُٛخ انزخظض -16

 يبجسزٛز انفزقخ / انًسزٕٖ -17

( ػًهٙ  ) ( َظز٘ + 3)  ػذد انٕحذاد / انسبػبد انًؼزًذح -18  

 ٔضغ انُظبو طجقب نالئحخ انجبيؼخ  انُظبو انًزجغ الخزٛبر نجُخ االيزحبَبد  -19

     )   ( غٛز يزٕفز  يزٕافز      (   √)   َظبو انًزاجؼخ انخبرجٛخ ناليزحبٌ -20

( يؼٛذ -( ػضٕ ْٛئخ رذرٚس + )  1)  ػذد انقبئًٍٛ ثبنزذرٚس -21  

 

 

هعلوهات هتخصصة –ب   

 اإلحظبئٛبد: -21

 3 طالة انًهزحقٍٛ ثبنًقزرػذد ان -

 3 ػذد انطالة انذٍٚ أدٔا االيزحبٌ -

 َزٛجخ االيزحبٌ -

 

 (         %100ثُسجخ )  ( 3 ػذد  )  َبجح : 

 (         %0)ثُسجخ   (   0 راست:  ػذد  )

انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجقب  -

 نهزقذٚزاد انحبطهٍٛ ػهٛٓب

 (         %33.33ثُسجخ  ) ( 1) يًزبس : 

   (         %66.67ثُسجخ  )( 2)جٛذ جذا : 

      (         % 0ثُسجخ  )(    0) جٛذ : 

        ( % 0) ثُسجخ  (  0)يقجٕل : 

 رذرٚس انًقزر: -22

 انًٕضٕػبد انزٙ رى رذرٚسٓب

 انًٕضٕع

ػذد 

سبػبد 

 انُظز٘

ػذد 

سبػبد 

 انؼًهٙ

  6 َظزِ ػبيّ ػهٗ يب رى دراسزّ فٙ انزظًٛى . 2، 1

  12 .انقبء انضٕء ػهٗ انًؼبرف انخبطخ ٔانًشكالد انزظًًٛٛخ   6 - 3

  12 . اسزخالص ػذد يٍ انظٛبغبد انحذٚثخ فٙ انزظًٛى   10- 7

  12 ػًم ثؼض انزظٕراد ألفكبر يقززحخ ألثحبس فٙ انزظًٛى .  14 - 11

  12 .يزبثؼخ نهحزكخ انفُٛخ انًؼبطزح ٔخبطخ فٙ يجبل انزظًٛى 18 - 15

  12 اسزخالص يجًٕػخ يٍ انًفزداد انزشكٛهٛخ نزُفٛذ يشزع رظًًٛٙ. 22 - 19

  18 اسزكًبل ػًم انزظًًٛبد . 28 - 23

 

انُسجخ انًئٕٚخ نًب رى رذرٚسّ يٍ انًحزٕٖ  -

 األسبسٙ انًقزر

100%   

يذٖ انزشاو انقبئًٍٛ ثبنزذرٚس ثًحزٕٖ  -

 انًقزر

  >85  
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85<   يذٖ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕضٕػبد انًقزر -  

 انًطٕرح انًحبضزح أسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 .انًشكالد حم اسززارٛجٛخ

 ػهٗ انقبئى انزؼهى اسززارٛجٛخ

 .     انًشزٔػبد

 . انذُْٙ انؼظف

 . انزؼبَٔٙ انزؼهى اسززارٛجٛخ

 . انجحش ٔحهقبد انًُبقشخ اسززارٛجٛخ

 . انؼًهٙ انجٛبٌ اسززارٛجٛخ

 . انذارٙ انزؼهى اسززارٛجٛخ

 أػًبل سُخ نطالةطزٚقخ رقٕٚى ا -

 َظز٘

 اإليكبَبد انًزبحخ انزذرٚس : -23

يزٕافزح        انًزاجغ انؼهًٛخ  -  

يزٕافزح       انٕسبئم انًؼُٛخ -  

يزٕافزح   غٛز     انًسزهشيبد ٔانخبيبد -  

 ال ٕٚجذ قٕٛد إدارٚخ قٕٛد إدارٚخ ٔرُظًٛٛخ: -24

% (     )     َزٛجخ رقٕٚى انطالة نًقزر -25  

رٕفٛز يكزجخ ) يُفذ( نجٛغ االنٕاٌ ٔ االدٔاد انفُٛخ  .3 ريقززحبد رحسٍٛ انًقز -26

ٔ يُغ  داخم انكهٛخ ٔرحذ إشزافٓب نزسٓٛم انؼًم

 .سزغالل اال

يالحظبد انًزاجؼٍٛ انخبرجٍٛٛ )إٌ  -27

 ٔجذد(

 ال ٕٚجذ

 

يب رى رُفٛذِ يٍ يقززحبد انزطٕٚز فٙ  -28

 انؼبو انسبثق

ػًم اجزًبع نهجٕدح ٚضى كم األػضبء  انقبئًٍٛ  .3

نزظًٛى فٙ انقسى نزحذٚذ ٔرقسٛى انًحزٕ٘ ثزذرٚس ا

 انًزاد رذرٚسّ يغ يزاػبد انزذرج انؼهًٙ ٔانفُٙ .

يب نى ٚزى رُفٛذِ يٍ يقززحبد )يب ْٙ  -29

 ٔاألسجبة(
 رٕفٛز خبيبد ٔ ادٔاد فُٛخ نهجبحثٍٛ  الوقتزحات :

 نهًسبًْخ فٙ اسزكًبل اػًبنٓى انفُٛخ ثشكم جٛذ .

 يكبَٛبد انًبدٚخ .: ػذو رٕافز اإل اسباب عذم التنفيذ 
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 خطخ انزطٕٚز نهًقزر نهؼبو انقبدو: -30

 انًسئٕل ػٍ انزُفٛذ رٕقٛذ انزطٕٚز رٕطٛف انزطٕٚز يجبالد انزطٕٚز

  التذرية العولي
 

إقبيخ ٔرش نزذرٚت انطالة 

ػهٙ انزقُٛبد انحذٚثخ نزُفٛذ ٔ 

. إخزاج األػًبل  

خالل انؼبو  

 انذراسٙ 

 ػضٕ ْٛئخ انزذرٚس 

 

انزٕقٛغ :                       انزبرٚخ:   /   /             ا.و.د/ أيم يزٕنٙ اثٕ قًزبدح:  اسى يُسق انً  

 

 

 

 

 



 
 

 

 تقرير مقرر دراسي
6102/     6102للعام األكاديمي     

 
 قسم : التربية الفنية

 
معلومات اساسية -أ   

 حلقة بحث اسم المقرر ورمزه الكودى -1

 التربية الفنية التخصص -2

 ماجستير الفرقة / المستوى -3

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

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

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

( عضو هيئة تدريس   1) القائمين بالتدريسعدد  -7  
 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -1

عدد الطالب الملتحقين  -
 بالمقرر

6 

عدد الطالب الذين أدوا  -
 االمتحان

6 

 نتيجة االمتحان -
 

 (  %       111(      بنسبة  )   6عدد  )   ناجح : 
 راسب:  عدد  )  (        بنسبة  )  (  %       

النسبة المئوية % للناجحين  -
طبقا للتقديرات الحاصلين 

 عليها

 (  %       8334بنسبة  )     ممتاز : 
   (  %         1636بنسبة  )جيد جدا : 

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

 تدريس المقرر: -2
 

 

 

 انمىضىػبث انتي تم تذسيسهب

 الموضوع
عدد ساعات 

 النظري
عدد ساعات 

 العملي

  6 اخالليبث انبحج وانببحج انؼهمي 1-2

  12 ػىبصش وخطىاث انبحج انؼهمي تدساس 3-6

  9 مىبلشت انخطىاث انؼهميت ألبحبث في انتخصص 7-9

  12 كيفيت صيبغت ػىبصش انخطت انبحخيت-11



 
 

13 

14-
15 

 استكمبل صيبغت ػىبصش انخطت انبحخيت
6  

  3 شفىيتمييم  16

17-
19 

 دساست مىهجيت انبحج انؼهمي واستببطه ببنخطت انبحخيت
9  

21-
21 

دساست انمفبهيم وانمصطهحبث انمشتبطت بخطت انبحج 

 انممتشحت
6  

22-
23 

انذساسبث انمشتبطت وتىحيك انمؼهىمبث وانمشاجغ في 

 انبحج انؼهمي
6  

24-
25 

حهمت ومبش جمبػيت نممتشحبث خطظ بحخيت في 

 انتخصصبث انمختهفت نهطالة
6  

26-
27 

 استكمبل حهمت انىمبش
6  

  3 اختببس شفىي 28

 

النسبة المئوية لما تم تدريسه  -
 من المحتوى األساسي المقرر

111%  

مدى التزام القائمين بالتدريس  -
 بمحتوى المقرر

       >95  

مدى تغطية االمتحان  -
 لموضوعات المقرر

       >95  

 انمحبضشة انمطىسة  والتعلم أساليب التعليم -
 .إستشاتيجيت حم انمشكالث 
 انؼصف انزهىي 
 إستشاتيجيت انمىبلشت وحهمبث انبحج 
 إستشاتيجيت انبيبن انؼمهي 

 اختبار شفوي طريقة تقويم الطالب -

 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  



 
 

 ارتباط مجاالت البحث بالمجتمع  13 مقترحات تحسين المقرر -6
 اتباع استراتيجية التعلم الذاتي 23
 استخدام مواقع التواصل واالنترنت  33

مالحظات المراجعين  -7
 الخارجيين )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات  -8
 التطوير في العام السابق

13 

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

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -11

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

 
 

   

 اسم منسق المادة:                      التوقيع :                       التاريخ:   /   /   
 ا3د عبير عبد هللا شعبان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 تقرير مقرر دراسي
6102/     6102للعام األكاديمي     

 
 

 قسم : التربية الفنية
 

اساسيةمعلومات  -أ   

 حلقة بحث اسم المقرر ورمزه الكودى -8

 التربية الفنية التخصص -9

 ماجستير الفرقة / المستوى -11

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

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

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

( عضو هيئة تدريس   1) عدد القائمين بالتدريس -14  
 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -11

عدد الطالب الملتحقين  -
 بالمقرر

17 

عدد الطالب الذين أدوا  -
 االمتحان

17 

 نتيجة االمتحان -
 

 (  %       111(    بنسبة  )   17عدد  )   ناجح : 
 راسب:  عدد  )  (        بنسبة  )  (  %       

النسبة المئوية % للناجحين  -
طبقا للتقديرات الحاصلين 

 عليها

 (  %       111بنسبة  )     ممتاز : 
   بنسبة  )  (  %       جيد جدا : 

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

 :تدريس المقرر -12
 

 

 

 انمىضىػبث انتي تم تذسيسهب

 

ع
بى

س
ال

 ا

 انمىضىع

ػذد 

سبػبث 

 انىظشي

ػذد 

سبػبث 

 انؼمهي

مالحظا

 ت



 
 

1-2    6 اخالليبث انبحج وانببحج انؼهمي 
3-4    6 دساست انفشق بيه انبحج انؼهمي وانممبل انؼهمي ووسلت انؼمم 
5-6 ػىبصش وخطىاث انبحج انؼهمي تدساس   6   
7-9 انؼهميت ألبحبث في انتخصص مىبلشت انخطىاث   9   
11-11 دساست استببط مجبل انتخصص ببنمضبيب انمجتمؼيت وانبيئيت ) انفه  

انفه وانتشبيت(-انؼالد ببنفه-انفه وانبيئت-وانمجتمغ  
6   

12-13 انمشكهت(-كيفيت صيبغت ػىبصش انخطت انبحخيت )انؼىىان   6   
14-15 انحذود(-انفشوض-االهميت-)االهذافاستكمبل انؼىبصش    6   

شفىيتمييم  16  3   
17-19    9 دساست مىهجيت انبحج انؼهمي واستببطه ببنخطت انبحخيت 
21-21    6 دساست انمفبهيم وانمصطهحبث انمشتبطت بخطت انبحج انممتشحت 
22-23    6 انذساسبث انمشتبطت وتىحيك انمؼهىمبث وانمشاجغ في انبحج انؼهمي 
24-25 حهمت ومبش جمبػيت نممتشحبث خطظ بحخيت في انتخصصبث انمختهفت  

 نهطالة
6   

26-27 استكمبل حهمت انىمبش وتطبيك ومىرد انتمىيم انزاتي وومىرد مؼبييش  

 ومذ انبحج انؼهمي
6   

   3 اختببس شفىي 28

 

 
 

النسبة المئوية لما تم تدريسه  -
 من المحتوى األساسي المقرر

111%  

التزام القائمين بالتدريس مدى  -
 بمحتوى المقرر

       >111  

مدى تغطية االمتحان  -
 لموضوعات المقرر

       >95  

 انمحبضشة انمطىسة  أساليب التعليم والتعلم -
 .إستشاتيجيت حم انمشكالث 
 انؼصف انزهىي 
 إستشاتيجيت انتؼهم انتؼبووي 
 إستشاتيجيت انمىبلشت وحهمبث انبحج 
  انؼمهيإستشاتيجيت انبيبن 
 إستشاتيجيبث انتؼهم انزاتي 

 اختبار شفوي طريقة تقويم الطالب -

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -13

متوافرة        المراجع العلمية  -  

متوافرة       الوسائل المعينة -  



 
 

متوافرة       المستلزمات والخامات -  

 ال يوجد قيود إدارية قيود إدارية وتنظيمية: -14

% (     )     لمقررنتيجة تقويم الطالب  -15  

   43 مقترحات تحسين المقرر -16

مالحظات المراجعين  -17
 الخارجيين )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات  -18
 التطوير في العام السابق

  ارتباط مجاالت البحث بالمجتمع 

 اتباع استراتيجية التعلم الذاتي 

 استخدام مواقع التواصل واالنترنت 

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

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -21

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

 
 

   

 
 اسم منسق المادة:                      التوقيع :                       التاريخ:   /   /   

 ا3د عبير عبد هللا شعبان
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 (16نموذج رقم )

 تقرير مقرر دراسي
6102/     6102للعام األكاديمي     

 جامعة / المنوفية
 كلية / التربية النوعية

 قسم : التربية الفنية
 

معلومات اساسية -أ   

 حلقة بحث اسم المقرر ورمزه الكودى -15

 التربية الفنية التخصص -16

 ماجستير الفرقة / المستوى -17

( نظري + )  ( عملي 3)  المعتمدةعدد الوحدات / الساعات  -18  

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

      )   ( غير متوفر  متوافر      )   (   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -21

( عضو هيئة تدريس   1) عدد القائمين بالتدريس -21  
 

 

معلومات متخصصة –ب   

 اإلحصائيات: -21

عدد الطالب الملتحقين  -
 بالمقرر

9 

عدد الطالب الذين أدوا  -
 االمتحان

8 

 نتيجة االمتحان -
 

 (  %       111(    بنسبة  )  8عدد  )   ناجح : 
 راسب:  عدد  )  (        بنسبة  )  (  %       

النسبة المئوية % للناجحين  -
طبقا للتقديرات الحاصلين 

 عليها

 (  %       111بنسبة  )     ممتاز : 
   بنسبة  )  (  %       جيد جدا : 

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

 تدريس المقرر: -22



 
 

 

 

 

 انمىضىػبث انتي تم تذسيسهب

 

 

ع
بى

س
ال

 ا

 انمىضىع

ػذد 

سبػبث 

 انىظشي

ػذد 

سبػبث 

 انؼمهي

مالحظا

 ت

1-2 انؼهمياخالليبث انبحج وانببحج    6   

3-4    6 دساست انفشق بيه انبحج انؼهمي وانممبل انؼهمي ووسلت انؼمم 

5-6 ػىبصش وخطىاث انبحج انؼهمي تدساس   6   

7-9    9 مىبلشت انخطىاث انؼهميت ألبحبث في انتخصص 

11-11 دساست استببط مجبل انتخصص ببنمضبيب انمجتمؼيت وانبيئيت ) انفه  

انفه وانتشبيت(-انؼالد ببنفه-وانبيئتانفه -وانمجتمغ  

6   

12-13 انمشكهت(-كيفيت صيبغت ػىبصش انخطت انبحخيت )انؼىىان   6   

14-15 انحذود(-انفشوض-االهميت-استكمبل انؼىبصش )االهذاف   6   

16- شفىيتمييم    3   

17-19    9 دساست مىهجيت انبحج انؼهمي واستببطه ببنخطت انبحخيت 

21-21 انمفبهيم وانمصطهحبث انمشتبطت بخطت انبحج انممتشحتدساست    6   

22-23    6 انذساسبث انمشتبطت وتىحيك انمؼهىمبث وانمشاجغ في انبحج انؼهمي 

24-25 حهمت ومبش جمبػيت نممتشحبث خطظ بحخيت في انتخصصبث انمختهفت  

 نهطالة

6   

26-27 وومىرد مؼبييش استكمبل حهمت انىمبش وتطبيك ومىرد انتمىيم انزاتي  

 ومذ انبحج انؼهمي

6   

   3 اختببس شفىي 28

 

 

 
 

النسبة المئوية لما تم تدريسه  -
 من المحتوى األساسي المقرر

111%  

مدى التزام القائمين بالتدريس  -
 بمحتوى المقرر

       >111  

مدى تغطية االمتحان  -
 لموضوعات المقرر

       >95  

 انمطىسةانمحبضشة   أساليب التعليم والتعلم -
 .إستشاتيجيت حم انمشكالث 
 انؼصف انزهىي 
 إستشاتيجيت انتؼهم انتؼبووي 
 إستشاتيجيت انمىبلشت وحهمبث انبحج 



 
 

 إستشاتيجيت انبيبن انؼمهي 
 إستشاتيجيبث انتؼهم انزاتي 

 اختبار شفوي طريقة تقويم الطالب -

 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  

   53 مقترحات تحسين المقرر -26

مالحظات المراجعين  -27
 الخارجيين )إن وجدت(

 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات  -28
 العام السابقالتطوير في 

  ارتباط مجاالت البحث بالمجتمع 

 اتباع استراتيجية التعلم الذاتي 

 استخدام مواقع التواصل واالنترنت 

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

 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -31

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير توصيف التطوير مجاالت التطوير

 
 

   

 
 اسم منسق المادة:                      التوقيع :                       التاريخ:   /   /   

 ا3د عبير عبد هللا شعبان
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


