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االعتماد األكاديمي لمؤسسات وبرامج التعليم العالي النوعي في مصر والعالم العربي "الواقع والمأمول"
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املقذمت
أشاات املعدلياتملرملعدلة ي ا ملعلق تسا مللصصااااتاملعلاااصمليعلصاا مل)(QAA, Art and Design 2008مليها مل
عدلة ي ا ملعادتيدي ا ملعلاااملأهلةئااتملعذل ي ا ملعلق ا ا ملل ا تنملع ا ي مليععاتص ااتيملدباااة-ملإىلملعلس ا تامليعلق عتاااملعليتا ا ملدل ااته ملعلاااصمل
يعلصا مل-ملعلاملجيبملأنملتستناملتط ملت ل ملعإلباععمليملععابصكت ملت املعلطالبمل-ملاصملخاللملإصلتزملتاايملااصملعدلواةيتتامل-مل
اعملدلملزباص،ملح ثملأنملزبااتاملعلا نملت ملعخصالفتامليملت عململصطلبمل
هبافملعل ص لملإىلملسلة تاملتيل ملتص تسبمل مل
إجيااتيملاي اتملرملهل ااتمملتس ا يملبتسااص يتبملها ملععاخصالفااتا،ملتلااأملأنملتصسا مله ا ملعدلياتملرملبتدلةين ا ملعلاااملتا ي ملباااي هتملإىلملإجيااتيمل
رلااتعااملتق ا ملاااالملرلااتعااملعإلباااععمليعلاكااةملعلصا ا مليعل ف ا ا مليأساال بملي ا ي ملعليااة،مل،ملشل اتململسااصلزمملتاااعيملأيع ملهل ااتممل
لصق ملعدلصة تاملعلصيل مللطالبملدل تاملعلا نملع ل ملبأهلستاهتملعدلصصلا ملحىتململك نمله تكملأسسمليعضح ملللصط ملة،ملتلأمل
أنملتيل ااصملأيع ملعلق ااتمملللطتل اابمليأنملتسا ا يملإسا ا عت ملعلصق ا ا ملل اافملبتدصو ااتفملا اات ملعلقا ا مليعل اايمملاملا عهق اافمليهلا عت اافمل
يعسااص يتبف،مليأنملتيطااأملاي اتملرملعلصق ا ملت االملييهل ا ملللطتلاابملدباااةي مل-ملأيمليعخاالملفةمل ا مل-ململيأنملتصا ا ملب ا يملعلصق ا ملاااعمل ق ي ا مل
سلة تاملعلي ل ملعلصيل مل-ململيأنململك نمله عملعلصق ا ملا طقا ملعلق ا يمليعضايملعدلياتملر.مليهلااملمتملتاا ملعساصق تنملات ات مله ياتامل
علصا ملسملبكل تاملعلا نملع ل ملعا بي ملجب ه مل ملااةملعليةب ململهافملإىلملي عس ملعل ضعملعلقتم مللي ل ملعلصق مليعهل عحملايتملرمل
علصق مللل قة عاملعلا عس ملعلاملتك نملسلة تئتملتلأمله ي ملاوةيتتاملتص تسبملاعملي عس ملزبااتاملعلي ت مليعلي ت ملعلاعخل مل
ييملك ملعدلسةحمليعلس تمليعلصل ازمل نمليع ةعف كمليعلصا ملةمليعل حت،ملمثملربل لملياقت نا ملنصاتم ملععاساصق تنملدبياتملرملعلق اتمملعخلتصا مل
مليعااةملك ملعلاملربصلملا هليتملاصقااتملاملعلصا مملعليتدل مللل تايتامل .مل
بقيضملعلربعا مليعدلقة عاملعدلوتهب ملاملع تايتاملعاي يب مل
مشكلت البحث:
تيص ااربملاو ااكل ملتق ا ا ملعدل ا عيملعلا ا ا ملياق ااة عاملعلصاا ا ملاملدل ااتاملعلا ا ا نملع ل ا ملا ااصملعدلو ااتدلملعدلةدقا ا ملعل ااامل ململ ااص مل
ا ع هصهتملأدتيدي تملا ملإنوات ملها ملعلكل اتامليعلااململاالملت اةملعلكل ا ملعامملإىلملاتما ملتاتم،ملفقااملعتص اااملت ل ا ملعلصق ا ملتلاأمل
مليف ااتننملياي اات ملنململوااهاملذل ا ملعلصاات مللحملزلل ااتمليييل ااتملبااتلص ز،ملد ااتملتوااهامل
اياات فمليخ اربعاملعلقااتم نملبتلصااا ملسملاااصملأسااتت مل
أت تذل ملعخلتلا ملبتليققةمل ،مليتيص املت ل ملعلصق ملتلأملنظتممل تنملعلصحك ملدل عيملعلصا ملعلاملذبص عملبيايملعاململقلملتاصملثالثا مل
اصملأت ت مله ي ملعلصا ملسملتلأملأنململك نملأساصت ملعدلاتي ملأحااه مليبتعاتص اتيملتلاأملها ملعخلاربعاململاص ملعلصق ا ،مليبا لكملعاململ اامل
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بمليينملأيىنملتغ ارملأيملإمل اتحملأيملت ث ا ،مليهلااملأي مل
مل
أيع ملهل تمملايل ملأيملإس عت ملللصق ا مل،مليهلااملعساص ةاملتلاأملها عملعاسال
لكمل إىلملي يملشك مليعم ملاصملعلوةحي ملعليظ أملاصملعلطالبملاملصب عملعدلةعحلملنص تملتصملغ ،ملايتملرملعلصق .مليتيصربمل
ه ملعدلوكل ملنصتجملعلطق ي ملعخلتص ملللا عس ملبكل تاملعلا نملع ل ملح ثملتوكلملعدلقة عاملعلا ا ملياقاة عاملعلصاا ملبأهلساتممل
علكل ااتاملعدلصصلاا ملنسااق ملتا عيحملباانمل67مل%ملإىلمل%78ملاااصملإصبااتقملعدلقااة عاملعلا عسا ،مليتيص اااملا ااته ملها ملعدلقااة عاملتلااأمل
اوةيتتاملعلصا ملعلاململطةحهتملأستت ملعدل عيملتلأملعلطالب،مليملوا لملدالملاقاة ملتاا ملاملعدلص سا ملتلاأملااصملأ بيا مل-ملإىلمل
شبتن ملاوةيتتاململص ملإصلتزملتا تئتملتلأملااع ملتتمملي عس ململدتالململد تملتو لملبيضملعدلقة عاملعلاملتةدزملتلأملعلصا ملبملتلاأمل
ت فملعدلهت عاملعلا ملعل ايمل ملياهت عاملعلةسا مليعل حاتملتلاأملإصلاتزملت الملفا ملأيملل حا ملف ا ملبواكلمليي ي،ملتلاأملساق لملعدلااتلمل
،مليتص ملت ل ا ملعلصق ا ملبواكلملتاتمملب عساط ملأت ات مل
أسق ت ملأيملنامملشهةيملتقيتمللطق ي ملعدلقة مليعدلسص ملعدلة ملاصملعإلباععمل مل
ه ي ملعلصا ملسمليتايملاصملعدليتيننملعلقتم نملتلأملتا ملسملعدلقة مل ملياصتبي ملتط ملعافكت ملعلصا ملاعملعلطالب،ملفصاحصمل مل
علصحكا ملها ملعدلصة ااتامليتقااة ملعلا ا ملعلاااململسااصحقهتملعلطتلاابملبوااكلملتااتممليهلاااملتااص ملبيااضملعدل تهلوااتاملباانملأت اات ملعلل ا مل
نص ا ملإللقاات ملعل ا ملتلااأملبياضملا اات ملعلقا مللةفااعملي ااتاملأيملبيااضملنقاات ملعل اايمملخلاااضملعلااا تاملمثملتسا لملعلا ا مل
عدلصا ملتل هتمليتيلصملللطالب،ملياملهنتملا ملعلياتمملعلا عسا ملربسابملللطتلابملاص سا ملي اتاملعدلواةيتتامليعلااملسباالملاملعدلص سا مل
%66ملااصملعلا ا ملعل هتم ا مليربساابملباتهل ملعلااا تاملتلاأملععااصحااتنملعل هااتم مليعلا يململا ييملأمل اتملتلااأمله يا ملاوااةيعملخيصلااممل
تقيتمللطق ي ملدلملاقة ،مليمل زملاملعدلص س ملاملزاصململ عيحملبنملسص ملستتتاملاصال مل-ملإىلملثالثنملستت ملا زت ملتلأملثالث ملأملتممل
اصصتبي مل،مليبا لكملفاننملإتقاتعملها عملعل ظاتمملعاململصا يملللطتلابملعلصياةفملتلاأملاياتملرملزلااي ملللصق ا ،ملد اتملعاملتساتتاملعلطتلابملتلاأمل
ت فمل تهلتتفملإىلملعاهاعفملعدلة ملاصملعدلوةيع .مل
حتذيذ األهذاف لىظم تعليم الفه والتصميم
مل ييملعخصالفملعل ظ ملاملزباصملعلااصمليعلصاا ملإىلملإثاةع ملرلاتعااملعلا عسا ملعل ظةملا مليعلي ل ا ملتل اتملباأنملها ملعلا ظ مل
تو كملاملعلياملاملاصملعخلاتمصمل.مليهلاملستتاامليستململعإلتالمملعحلاملا مليساتتاملعلصقاامملعلصك لا ملتلاأملإ عبا ملعحلااييملبانمل
ه ملعل ظ مللصاقيملأداةملصي ب ملاملرباملاملأهاعفملختص مللكلملنظتمملتلأملحاي،مليه تكملنقات ملجيابملأنملت ضاعملاملععاتصقات مل
ت املرباملاملعاهاعفمللكلملنظتمملحىتململط ملتيل ملعلاصمليعلصا ملع ملعنبملعآلت  :مل
 علقا ملتلأملععابصكت مليعإلباعع مل
 عإلحستمملبت تل.
 عإلي عكملعل عت مللل ةم تا
 اهت عاملعلي لمليعخلملفةمل مل
 علقا ملتلأملتقاملةمليتققلملععاخصالفتامليعسص يتهبت.
 علقا ملتلأملعلقحثملاملرلتعااملسلصلا ملياص ت ملياص تهل .
 إاكتن ملعنيكتمملعلقا ملتلأملعلصط ملتلأملشصا ملعلطتلب.
 علقا ملتلأملعلي لملعتص تيعملتلأملعل اسمليرباملاملاته ملعحص ت تاملعدلسصققلملعلا عس .
 علقا ملتلأملأنملت ييملسلة تاملعلا عس ملعلي ل ملإىلملفه ملأمه ملع تنبملعدليلأملاصملعلي ل ملعلصيل مليتسه ملاملعلصط مل
علاقتامليععاهلصاتييملللاةيمليعجملص ع.
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ظةملتاملعدلصصلا مليعلاقتفتاملعدلص ت ململيرلتعااملعلصت مللحملعلقاا مل
 علقا ملتلأملأنململ ييملعلص عملإىلملأنملخية ملعلطتلبملاعملعل مل
يعدليتصةمل مليمل ع فملعلصحايملعل تت ملتصمله عملعلص ع.
 علقا ملتلأملعلةؤمل ملعلوتال مليعدلالحظ مللصحاملاملعدلوكالامل مليإجيتيملعحلل لملعدل تسق مليعحلك ملتلأملعاا ملدب ض ت .
 علقا ملتلأملعتصقت ملعل وت ملعلقحا مله ملعدلل يملعلةم س ملدل ته ملعلاصمليعلصا مل-مليعدلاخلملإل هت-ملح اثملأنملعل وات مل
علقحا ا ململو ا عملعلطااالبملتلااأملتط ا ململةملهلااا عئ ملتلااأملعلصيل ا مليعلي االمليععاسااتل بململعدلقصكااة ملحلاالملعدلوااتدلمليتيةملاهااتمل
بأسل بملاصاةي.
 علقاا ملتلااأمل با ملسلة ااتاملي عسا ملعلاااصمليعلصاا ملبتدل ا نملعل ظاةيمليعدل ا نملعلي لا مل-مل مليتطا ملةملع تنابملعدليااةا،مل
يهلاملحيصتجملعااةملإىلملاهت عاملتطق ق مل-ملي لكململصقعمل"ل عملعل ظتم".
 علقا ملتلأملت فملعإلنصتجملعلا مللصات مللالحص ت تاملعليقالن مل(ملعدلي مل مل)ملأيملعدله مل،مليه عملعإلنصتجململةتق ملبت تلمل
يعل ف اا مل،مليلا لكملجيابملأنململكا نمللاامله ملعلقاا ملتلااأملتقاا ملأت ااتذل مل(اهات عاملعلصقااا ملعدلةم ا ملPresentationمل)مل
يعلقا ملتلأملعلصيقرمليملعلوةحململيعلكصتب مل(علص ظر)
طبيعت وحذود ختصصاث الفه والتصميم
مل ثةملعلاصمليعلصا مليملصاعخلمليمله صملتلأملعجملص يتامليعل ظ مل-مليملةتق ملااعملرلاتعااملأخاة ملااالملعإلتاالممليععاتااتلمل
مليعل ظ مل
مليغرهت،مليملصزعملاملتأثر ملتلأملعلاقتفتاملعلستما مل
يعلق ي ملعدلق مليعحلتسقتامليعذل اس مليملإيع ملعات تلمليتت مللحملعلاصمليعلي ت مل
يأح تنتململغرهت .مل
يت ا ثةملعلصك ل ااتملعحلاملا ا ملاملعاا ا ملعلصقل امل ا مل-ملفص ا ييملإىلملت ح ا مليئتلااكملداالملاااتمله ا ملتقل اااي،مليهلاااملعسااص تبمل
زباصملعلااصمليعلصاا ملباا تاملاصاتيتا ملإىلملها ملعدلصغ ملارعامليتطا ملبتلواكلملعلا يململص تسابملايهاتملحاىتململأخا ملاكتنا ملتلاأمل
ستح ملعلصط عاملعلصك ل مليععاخ ملعتتاملعحلاملا  .مل
مليتص صملعل ظ ملعخلتص ملبتلاصمليعلصا ملاةعحلملهتا ملاصيت فملتل هتملاال :مل
علقثملأيملععانصوت مل
عل يمل مللإلنصتج مل
عإلنصتج مل
علاكة مل
) (disseminationمل
) (promotionمل
) (productionمل
) (conceptionمل
يتةدزملعلي ل ملعلصيل ملاملرلتلملعلاصمليعلصا ملتلاأملتيلا ملعلةسا ،مليتلاأملاهاتملعاملعلا عساتاملعدلةم ا مليها ملاصطلقاتامل
اهتململ ا ملاقاأمل ا مل-ملإىلمل تناابملعلقااا ملتلااأملعدلالحظ ا مليعلصس ا لمليعلصحل االمليععاف ا ع،مليعلصط ا ملةمليعلصا ا مليعلصق ا مليععاتاااتل.مل
يتيط مل علي ل ملعلصيل ملأمه ملختص مللكلملاتململصيل ملبتدصستبملعدلهت عاملعلصك ك مليعساصصاعمملعدلا عيمل.مليدي الملايظا ملعلطاالبمل
إىلملعخص ت ملعجملتعااملعليةمل ملعليتا مللا عسا ملعلااصمليعلصاا ملتاصملإخص ات ملعجملاتعااملعدلصصااا ملاملعدلةحلا ملع تاي ا مل-ملتلاأملأنمل
ملص فملإىلملعلصصاصملعلاهل ملاملاةعحلملعلا عستاملعليل ت .مل
مليه ااتكملبيااضملعل ا ظ ملعلاااملتصطلاابملاياات فملتتا ا ملتةمل ا مللاه ا ملاالااايملعلاااصمليعلصا ا مليعاملتصطلاابملعلصااا ملبملتلااأمل
إدصسااتبملعدلهات عاملعل ايمل ا ملياهااتملاملعلةس ا مل،مليها ملأداااةملعل ا ظ ملشا تتمل(ملتقيااتملاتاااعيملعلطااالبملعدللصحقاانملهباات)مليعاملتصطلاابمل
عدل هق ا ملعلق مل ا مليتسااتتاملتل ااأملعلي االملاملبي ااضملعجملااتعااملاا االملرلااتعااملعل ا ا مليص ا تن ملعدلق ااتميملعلقادي ا ،ملإيع ملاص ااتحمملعلا ااصمل
يعدليت ،ملعلا مليغرهت.
يتةداازملبيااضملعل ا ظ ملتلااأملعدصسااتبمل الهبااتملعدليةف ا مليعلاه ا ملللصط ا ملعلصاات خي مليت فاامملعلياملاااملاااصملعاسااتل بمللا عس ا مل
عابيتيملعلصت خي مليعل قامل مليعل ظةمل ملللاصملي عس ملاصكتال مليت فملأت تلملعلطالبملإىلملعاستل بملعلقحا ملامله عملعجملتل،ملد تملتةدزمل
بيضملعل ظ ملتلأملعلص سعملاملا ته هتملاملعدل ض تتاملعدلصيلق ملبتلق ي مليعلص ملعدلسصاعا ملأيملأيع ملعات تلمليعلصس مل مليه ملاصمل
اهتملدصصااتاملاستنا مللل تعااملعلا ملعإلبصكت مل ،مليه ملاصملعلصصااتامل
اظتهةملعحلاعث ملاملعلصصااتا.مليهلاملمتملتا مل
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علاملتةفتملب"ااتي ملعلاةع "ملدلصململي لملهبتمل.ملشلتملأي ملإىلملس طة ملفكة ملأنملرلتعااملعلي لمليعلص ف ممللاع س ملعلاصمليعلصا مل
عاملتصالملدبتململا سفملعلطتلبمليعاملتصا ملاعملهلا عئ ملياهت عئ ملعل ايمل  .مل
يديات مملخةجيا ملزبااصملعلاااصمليعلصاا ملب ااعملا ص اتئ ملعلا ا ،ملأيملديات مملعلي االملبتلصاا ملسملأيملدصاربع ملاملا سسااتامل
تةمل،ملأيملدأصاحتبملاكتتابملختصا ملتقا مملبص ف امملف اتننمل
مل
ربصتجملعاسصوت عاملف مل،ملأيملاملرلتعااملعلس تمليعلا امل مليعلك ق
ياا ن .مل
اتامليعدل ااص مل
يملصا يملعلصصاااصملفةصا ملتيل ا ملد ا ا ملعلصاتتاالملاااعملعا اةعفملعدلص ت ا مليعخاالملعجملااتلملاااالملعافكاات مليعدلصة ا مل
مليعدل عي،مليعدلصلق مليعلي لمل...ملعخل .مل
يعل س مل
ياااصملعلس ا تاملعليتا ا مللصيل ا مليتيل ا ملعلاااصمليعلصا ا مل-ملعدل تهلوااتامليعحل ا ع عاملعدلسااص ة ملباانملعلا ااتننملعل ا ملصململي ل ا نمل
بوااكلملفااةييملأيملصبااتت ،ملإىلمل تناابملعدل تهلوااتاملعلاااملهلاااملتااص ملباانملصااتحبملعلي االملعلا ا مليعلي االمل-ملأيملعلا ااتنمليعدلصلق ا ملأيمل
علا تنملعدل ص مليعدلسصهلكمل...ملإخلملأيملأنفملنوت ململيص املتلاأملعدل تهلوا مليعحلا ع مليعلصق ا مليعلصياامللملختصا ملاملحتلا ملعلصاا مل يمل
عل ف ا مليع تلملاملآنمليعحا .مل
يب لكململ ي ملتيايملعل ظ مليزملتي ملعلص عملاملتيل ملعلاصمليعلصا ملإىلملإتستعملرلتعااملعلي لمليت تهتملزلل تمليييل ت .مل
ايىنملعإلباععملاملا ته ملعلاصمليعلصا مل
مت ملتيةملم ملعإلباعع ملا ملرلتعاا ملعلاص مليعلصا ملبأنف مل"إنصتج" ملأي مل"ص ع" ملفص ،مليه ملفكة ملتأخ ملتا ملاةعحل ملاصمل
علصصط مليعلصط ملة مللصال ملإىل ملاةحل ملعلصا ملعل هتم  ،ملد ت ملأن ملعإلباعع ململيىن ملإاكتن ملإتتي ملخل ملأي ملت ف م مللي تصةمل
اسص ا ملاصملت لملف ملأيملفكة ملأيملاصملفكة ململدتال ململ مملعلطتلبملإل هتملخربعتفملأي ملدلستتفملأيملمستتفملعلوصا ملل صةجملاصمل
خالذلتملت لملف مل املا مل
ملململململململململعلس تاملعليتا ملدل ته ملعلاصمليعلصا مل
أشت املعدلة ي ملعادتيدي ملعلق تس مللصصااتاملعلاصمليعلصا مل(مل)QAA, Art and Design 2008ملإىلملأمه مل
ت فملا ته ملعلاصمليعلصا مللصستناملتط ملت ل ملععابصكت ملت املعلطالب،ملإىلمل تنبملإدصستبملاهت عاملعلصيل ملعل عت مل-يه مل
تصط ملبتلصا مل ملب ظتمملتصتبي ملإلصلتزملتايملاصملعدلوةيتتاملاصملأ لملعل ص لملإىلملسلة تاملتيل ملا تسق ،مليأنملتيطأملعدل ته مل
علاملتيص املتلأملعلصا ملبملعلي ل ملعلاةص مللصط ملةملعدلهت عاملعلصك ك ملياهت عاملعلاه مليعدلهت عاملعدليةف ملعلوتال مليعدلصصاا ،مل
إىلمل تنبملتط ملةملعل عح ملعل ظةمل مليعل قامل مليعلصت خي مل.مليأنملتستتاملعدل ته ملعلاملتيص ا ملتلأملاوةيتتاملت ّ ل ملتلأملزملتي مل
يتط ملةملعدليت فملعلوتال ملاصملخاللملعاحبتثملعدلس ل ملأيملعدلكص ب مليعلاملتصاعخلملاعملعدلوةيتتاملأي ململص ملتسل هتملد حا مل
ي عس ملاك ل مللل وةيتتامل.
د تملجيبملأن ملتستتاملبةعا ملعلاصمليعلصا ملاملصب عملا ته هتملتلأملإتاعيمل تلب ململصح لملاسي ل ملت ملت ل مل
يينملتاخلملأيملس طة ملأيملتأثرمل-ململيأنململأخ ملعلطتلبملعل هلتملعلكتاملدل ت س مل لكمليأنململقاممل
عإلبصكت يملايص اعملتلأملناس مل مل
اوةيع ملاصكتال مل م س ملا ملاةحل ملاصأخة ملاص ملعلربنتا مل(اوةيع ملعلصصةج) مل.يتستتا ملا ته ملبةعا ملعلاص مليعلصا ملتلأمل
ت ف م ملعدلهت عا مليعلقا عا ملعلاةيمل ملللي ل مليعخل ملفةمل ملشلت ململ يي ملإىل ملتط ملة ملااه م ملإيع ملعدلوةيتتا مل (Project
)managementمل .مل
ملململعلق تستاملعدلة ي ملياسص ملعإلصلتزملعدلص هلعملاملعلصصاص مل
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يه مليصمملدلتملجيبملأن ململك نملتل ف مل تلبملعدلةحل ملع تاي ملاملرلتلملي عس ملعلاصمليعلصا ،ملح ثملئافملنظ مل
مليبةعا ملعلاصمليعلصا ملإىلملإنصتجملخةمل مللاملف ملخربعاملشل ز مليا عد ملاملايظ ملأيملاملدلملعدل ت ملعخلتص ملبتلاص مل،ملد ت ملئافمل
إىلملإنصتج ملخةمل مللاملف ملخربعاملشل ز مليا عد ملاملايظ ملأيملاملدلملعدل ت ملعخلتص ملبندصستب ملعدليةف مليعلاه ،مليه ملعخلربعامل
تستتاملتلأملتط ملشصا ملعخلةمل مليتكسقفملمستاملشل ز ملعاملتص فةملاملخةجي ملعلصصااتاملعاخة  .مل
يتص ف ملعلق تستاملإىلملرباملاملعحلاملعايىنملعدلقق لملللصحا لملأيمللإلصلتزعاملعلاملجيبملأنملحيالهت ملعلطتلبملت املي عس مل
علربنتا مليملسصح ملبيا ملإصلتزهت مليربا لهت مل -ملعحلا ل ملتلأ ملي ملعلقكتل مل م ملا ملعلاص مليعلصا  ،مليتلأ ملخةمل ملعلاصمل
يعلصا ملأنململظهةملعلقا عاملعآلت ملعلاملت هلفملعاسصحقتقملعلا ملعليل مليه مل -:مل
عسصيةع،ملأفكت ملبوكلملفةييملأيملض صملفةمل
 علقا ملتلأملإمل تحملأيملبةه ملأيمل مل
 علكات ملتلأملعدلالحظ مليعلصحق مليعلصستؤلمليععاسصطالعمليعلصا .
 إاكتن ملتط ملةملعافكت مل مليإخةع هتمليت ف مملعدل عيملي بطهتملبتلق ي .
ملعلةب ملبنملعل عملتملعلصا مليعإلصلتزمليعاستل بمليعدلصة تامليعلقثمليعإلتالم.
 إاكتن مل
التقــويم
مليصربملعلي لمليعخلملعإلسصامل ملال ي ملأستس ملاملرلتلملتيل ملعلاصمليعلصا ملخياصملف ملأاتدص ملا تسق مللألت تلمل
ملعلايتل مللصيل ملعلاص مليعلصا ملح ث ملتص ملف فمل
علاةيمل ملأي مللألت تل مليعخل ملرل تتا .مليمليصرب مل"عدلةس " ملأي ملعإلسصامل ملعلق ي ّمل
عدلوتد ملبنملأت ت مله ي ملعلصا ملسمليايتين ه مل-مليعلطالبمليينملعلصاخلملاملت ملهلا عاملياهت عاملعلطتلبمليلكصملفق ملتصمل
ةمل ملعدلصتبي مليعلص ملللق عتاملعليتا ملعلي ل مليعل ظةمل مليد ا ملتطق قهت .مل
يأث ت ملعلي لمليعخلملعإلسصامل ململةعتأملعآليتمل :مل
 جيبملتط ملةملاهت عاملعلطالبملعلاةيمل ملاصملخاللملي عستاملفةيمل ملا ه ملأيملي عستاملدل ض تتامل املا مل ململسق مل
علصطةقملإل هتمل)(Self-directed studyملأيمل).(Self – initiated study
 جيبملإتاعيملأيع ملهل تمملللصق مل-ملتلصصمليتوصصمل-ملحىتململك نمله تكملأسسمليعضح ملللصط .
لملاملاةعحلملعلصط مليايةف ملعدلةعحلمل
مل
 جيبملأنملتات ملإس عت ملعلصق ملفه ملعلطالبملدلةعحلملعلصيل مليتسهلملذل ملعلاخ
علستبق مليعلصتل .
 جيبملأنملتس يملإس عت ملعلصق ملبتلصق ملعل عيتملدي اةملفيتلملح يمليعخلملعدلةعحلملعلصيل ملصب يهت.
 جيبملأنملتيطأ ملايتملرملعلصق ملتالملييهل ملللطتلبملدباةي مل -ملأيمليعخلملفةمل مل -ملتلأملأنملتصا مله ملعدليتملرملاعمل ق ي مل
سلة تاملعلي ل ملعلصيل .
 جيبملإتقتع ملأستل بملعس ملتعملياةع ي ملتق ملعات تلملعلستبق مليا تهلو ملأسقتبملتق هتمليه ملاصملعدلالايملعاستس مل
لي ل ملتيل ملعلاصمليعلصا .
 جيب ملإتاعي ملعلطالب مليتا ملقه ملتلأ ملعلقا ملتلأ ملعلوةح ملعلوا يمليعلصقا مل .ملإىل مل تنبمليت ملعلقا ملتلأ ملعلكصتب مل
مليعل قاملات تلفمليلألت تلملعلستبق .
(علص ظر)مليعلصيل مل
 جيبملتقا ملنظ ملاستنا ملللصغلبملتلأملضيمملعلقا ملتلأملعلقةع ملبنمل البملعلاصمليعلصا ملح ثملأشت املنصتم مل
عاحبتثملإىلملأنملضيمملعلقا ملتلأملعلقةع ملبنمل البملعلاصمليعلصا مل )(dyslexiaملصزعملاملب سق مليعضح مليخطر .
ململململململململململأه ملرلتعااملتق ملسلة تاملاقة عاملعلاصمليعلصا مل
كلية التربية النوعية بالمنصورة  9 -8أبريل 9009
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سبت ملي عس ملبةعا ملياقة عاملعلياملاملاصملعلربعا ملعلاملتقااهتملع تايتاملعلاملتصاا ملعلصا مملعليتدل ملاملرلتلملتيل مل
علاصمليعلصا مللل ةحل ملع تاي مليهلاملأصبيتمله ملعلربعا ملتلأملأنفملجيبملأنملتك نملنقت ملعلصق ملدلصة تاملعلي ل ملعلصيل مل
اسص ا ملاصملا نملعدلقة مل Objectives courseمل،ملياصملأهاعفملعدلقة ملcourse aimsمل،ملياصمله ملع تايتامل :مل
 المملكة المتحدة
مل تاي ملشةقملل انمل  University of East Londonململ تاي ملد تمل  University of Kentمل الواليات المتحدة األمريكية
مل تاي ملأيهتمل ملOhio State Universityملايهاملبةعامل Pratt Instituteمل ململ تاي ململدتنستممل  Kansas State Universityململ تاي ملدل عييمل Colorado State Universityململ تاي ملد ن لمل  Cornell Universityململ تاي ملأي جي نمل University of Oregonململ تاي ململدتل ا ن تململ  California Collage of Artsمل–مل تاي ملإل يمل University of Illinoisمل
 كنـدا
ملايهاملعلاصملبص ينص  The Art Institute of Torontoمل أستراليا
ملايهاملعلصا ملبتس عل تمل  The Design Institute of Australiaملململململململايتملرملعلصق ملعلايل  :مل
أصبيتملبةعا ملعدل سستاملعلصيل ملعلستبق ملتلأملأنفملأث ت ملت ل ملعلصق ملجيبملاةعتت ملعإلتصقت عاملعليوةملعآلت  :مل
 .1فه ملاته ملعلاصملعلقا مليعدليتصة مل
تصة مل
 .2فه ملايىنملع تلمليعسص يتبملت مل
 .3علقا ملتلأملإنصتجملت لملف ململص زملبتاصتل مليملعحلاعث مليعلص املامليينملنقلملأيملتكةع مل
 .4علص صعملبوصا ملذلتملمستاملاصاةي مل
 .5عسص يتبملسلصلمملعدل عيمليعافكت ململيعدل تانملعلاملذلتملتالهل ملبتلاص
 .6علقا ملتلأملعلصي ملاملت ل ملعلقحثملإلجيتيملحل لملغرملتقل امل ملدلوكالاملتا ملتقل امل
 .7علقا ملتلأملعسصصاعمملأستل بمليختاتاملييستم ملاصياي ملللصيقرملتصملعلاكة
 .8علقا ملتلأملعلصيقرملتصملعلاكة ملب ض ح
 .9علقا ملتلأملتة،ملعلي لملعلا ملييصا مليا تهلوصفملشا ملت
 .11عل ت ملبتدلي هلتاملعلاملت ع فملعلطالبمليذلتملتالهل ملبتلي لملاملععاسصامل ملااةيعملأيمليعخلملفةمل ملأث ت ملت ل ملعلصا
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االعتماد األكاديمي لمؤسسات وبرامج التعليم العالي النوعي في مصر والعالم العربي "الواقع والمأمول"

يبا عسا ملرلااتعااملعلصق ا ملعلاااملأهلةئااتملداالملاااصمل تايا ملدلا عيي ،University of Colorado at Boulderمل
ي تايا عل ا يمل)University of Illinois (Illinois Learning Standards in Fine Artsملبتل عاملاتاملعدلصحاا مل
عااةملك ملي املأنملرلتعااملعلصق ملهلاملحاياملبأ بي ملرلتعاامله  :مل
 .1اصتبي ملتط ملعلاكةملعلصا مليععانصظتمملاملعحل
 .2عدل نملأيملعلاكة مليعلاكةملعلصحل ل مليعلصي ملاملت ل ملعلقحثمللصات ملعلاكة
 .3عإلباععمليععابصكت ململيعلصاةيمليسب زملعدلسص ملعلا مليإ تي ملعخص ت ملعجمل ت ملعلل ن مل(تقيتمللل ض عمل)
 .4أسل بملعلية،مليعلقا ملتلأملعلصقا ملعلوا يمليشةحملعلاكة مليعلصيقرملعل عضي
يهلاملحايامل تاي ملدل عييمليها ملع تايا ملعل ح اا ملعلااملأاكاصملعحلاا لملا هاتملتاتصا لملعلص زملاعملعلةهل ا مللل ساق ملعدلي ملا مل
لكلمل زم ملاصمل زم تاملعلصق ملدلقة عاملعلصا ملللا نمليعلي ت ملدتآليتمل :مل
(جدول رقم ) 7
مجاالت التقييم لمقررات التصميم للفنون والعمارة جامعة كلورادو

النسبة المئوية

University of Colorado at Boulder

ععابصكت مليعإلباععمليعلصاةي مل
عدل

نمليعلاكةملعلصا

 %41مل
مل

أسل بملي ي ملعلية،مليعلصقا ملعلوا ي مل
اصتبي ملتط ملعلاكة مليعإللصزعمملبتحل
المجموع

مللل صتبي مل

 %31مل
 %21مل
 %11مل
 %111مل

أااتملعدليهااملعدللكا ملعلربملطاتميملللي اتمل مل)Royal Institute of British Architecture (RIBAمليعلا يململقااممل
ملبةنتا ملعلصصاصملبتتصقت ملأنملعلي ت ملفصملاصملعلا نملع ل مل،ملفقاملعدصااأملبص زملاعملعل ساب تلاأملرلاتعااملثالثا مللصساه لملإصلاتزمل
ت ل ملعلصق ملتل تملبأنفملهلاملزبصلممليتصيايملب ا يملعلصق ا مليعخالملدالملرلاتل،مليها ملعدلة ي ا ملعلااملأتقياتملاملإتااعيملها ملعلا عسا مل
ح اثملتص تسابملااعمل ق يا ملعلصاا ملسملبت تايااتاملعدلااةمل مليعلااملعزبا هتملهلسا ملعلي اات ملبكل ا ملعلا ا نملع لا ملبتلقاتهة ملاملبةنترلا ملافمل
د ة ي ملأدتيدي  .مل
يب اات ملتلااأملاااتملسااق ملاااصملعل قاات ملعذلتا ا ملدلي اتملرملتق ا ملسلة ااتاملت ل ا ملعلصا ا ملمتملإتاااعيملعسااص ت ملعسااصطالعمل أيمل
ات اات مله يا ملعلصااا ملسمل(الحا مل هلا مل)1ملئااافملإىلملايةفا مليعهلااعملت ل ا ملعلصق ا ملاملعاهلسااتمملعليل ا ملعدلصصلاا ملبكل ااتاملعلا ا نمل
ع ل ملعا بي ملدباة،مليهلامليضعملاملععاتصقت ملأمه ملإجيتزملعل قت ملعليوةملعلاملسق مل دةهتمللصساه لملاه ا ملعلق اتمملبي ل ا ملعلصق ا مل
نظةعمللألتاعيملعلكقر ملنسق تملللطالب،ملح ثملمتملإجيتزملعل قات ملعا بيا ملعايىلملاملعإلبصكات ملأيملعإلبااععمل،Creativityمليمتملإجياتزمل
عل قت ملعخلتاس مليعلستيس ملاملعلاكة ملأيملعدل ملنملDesign Conceptمل،ملد تملمتملإجياتزملعل قات ملااصملعلساتبي ملإىلملعليتشاة ملامل
أس اال بملي ا ي ملعلي ااة،ملPresentationمل،مليأض ا اتملنقط ا مل"أخ ااة "ملااص ح ا ملإلب اااع ملعل اةأيملبنض ااتف ملرل ااتلمل عب ااعملهل اااململ ااة مل
عآلسااتت ملعدلصصاااانملضااةي ملإلي ع اافملضا صملرلااتعااملعلصق ا ،مليمليصااربملها عملعإلجيااتزملا ضا ت تمللص ساارملعلصق ا ملح ااثململااايبمل
إصلتزملت ل ملعلصق مللكلملاوةيعملبص زملعملعلا ملتلأملأداةملاصملأ بي مل زم تاملأستس ملزللملعلصق مليهلاملتو لمله ملع زم اتامل
عاستسا ملتلااأمل زم ااتاملأخااة ملفةت ا ململااص ملععاتاااتقملتل هااتملاسااققتملاااصملهلقاالملعلقااتم نملتلااأمليضااعملبةنااتا ملعلقسا ملعليل ا مللكاالمل
زباصملتلأملأنململص مل دةهتملبتلصاا لملاملت ص مملعدلقة عامل.مليديكصملإجيتزملع زم تاملعلاةت ملد تململل  :مل
كلية التربية النوعية بالمنصورة  9 -8أبريل 9009
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 .1عإلباااععملأيملععابصكاات مل:مليملو ا لملعدل هق ا مليععانا اةعيملخباااتمصمليهلااا عاملف ا ملل ا سملذلااتملشااق فمللصصااةجملا ض ا تتمل املاااعمل
ملةعتأملف فملخاتمصملعلل نملياالم صفملللاكة مليعدل نمل
 .2عدل نملأيملعلاكة مل:مليتو لملتاةيمليسب زملعلاكة مليحاعثصهتملي ي ملايت صهتمللل وكل ملعلصا مليت ملعلقحثملامل
ا ض تتاملتصيل ملبتلاكة ملهبافملعل ص لملإىلملحل لملغرملتقل امل
 .3أسل بملعلية،مليعلصق مل:مليملو لملعلةس ملع امليعإلفهت ملبأستل بملتصسا ملبتحلةف ا مليعدلهات مليإتقاتنملأساتل بملعلصيقارمل
تصملا ت ملعل مليعلظلململهبافملعلص س ملييض حملعابيتيمليعتزعنمليضعملعاشكتلمليعخلملعلل حتا
يهلاملمتملإتاعيملع ايلمل( ايلمل هل مل)1مل عملايل اتامل هل ملهبافملعلصيةفملتلأملعل سبملعدلي مل ملعدلق ح مل
(جدول رقم )0
مجاالت التقييم

عإلباععملأيملعإلبصكت مل Creativityمل
عدل

نملأيملعلاكة ملDesign Concept

أسل بملي ي

ملعلية،ملPresentation

النسبة المئوية
 %مل
%
 %مل

"أخة "مل .............مل

 %مل

عجمل ع مل

 %111مل

يهلاملمتملاةعتت ملععاخصالفتاملعلاملتص هتمل ق ي ملعلصصااتاملبكل تاملعلا نملع ل ملح ثملتصاتياملنسبملع عنبمل
علا ا ملعدلص هليا ملاااصملداالملزباااصملنص ا مللل د اازملتلااأملعل ا عح ملعلا ا ملاملأهلسااتمملع ةعف ااكمليعلصاا ملةمليعل حاات،مليي ا يملع تناابمل
عل ف ا مليعل اي مليعليل ملاملزبااتاملعلي ت مليعلي ت ملعلاعخل مليعلس تمليعدلسةحمليعلصل ازمل نمل .مل
اعملدالملزبااصملتل اتمل
يهلاملمتملربل لملعل صتم مللكلملهلس ملتلأملحاا ملهباافملعل صا مللملإىلملتاا ملأيع ملهل اتمملتص تسابملا مل
بأنفملس ص ملعسصقيتيملحتعااملعلص تيزملعاتلأمليعايىنملExtremesملحىتملعاملت ثةملسلق تملتلأملصح ملعل صتم  .مل
أوال  :قسم العمارة
عنمليدل ملعلا نملع ل مل تاي ملعإلسك ا مل مل
ربل لملعل صتم ملعخلتص ملبأهلستمملعلي ت ملبكل ملعلا نملع ل مل-مل تاي ملحل مل
يدل ملعلا نملع ل مل تاي ملعدل ت .مل
مقرر التصميم المعماري:مليها ملااتي ملعلصصااصمليملةصااملذلاتمل1مل31ملي ا ملااصملعجمل ا عملعلكلاأمل(1211مل–مل1411مل
ي ا مل)مليت ااا مملاملعلس ا عاملعخل ااسمليسلة تئ ااتملتل ااأمله ي ا ملاو اةيتتاململ ا عيحملت ااايهتملاملعدلص س ا ملا ااصمل س ا ملإىلملس ااقي مل
اوةيتتامللكلملتتمملي عس مليملوت كملاملتا ملسهتملعلغتلق ملاصملأت ت مله ي ملعلصا ملسملبكلملهلس ملتصمل ةمل ملتوك لملفةمل مللكلمل
ملياص ت  .مل
اةحل ملي عس ملشلتململص يملللطالبملعدصستبملخربعاملاصياي مل
عــدد الحــاالت :مل21ملحتلا ملمتملعسااصقيتيملحااتلصنملاااصملحااتعااملعلص ااتيزملعاتلااأملExtremesمليدااتنملاص سا ملعل ساابمل
عدلي ملا ملعدلق حا ملجملاتلملعإلباااععملأيملععابصكاات ملها مل%29ملمتملتقةملقافملإىلمل%31مل،ملأااتملبتل سااق مللل ا نملأيملعلاكاة ملدااتنملاص سا مل
عل سبملعدلي مل مله مل%39ملمتملتقةملقفملإىلمل%41مل،مليبتل سق ملاسل بملي ي ملعلية،ملدتنملاص س ملعل سق ملعدلي ملا ملها مل%22ملمتمل
دةاملعلياملاملاصملعجملاتعااملعلااملديكاصملإضاتفصهتمللي ل ا ملعلصق ا ملاملب اامل"أخاة "ململةدازملايظ هاتملتلاأمل
تقةملقفملإىلمل%21مل،مليهلامل مل
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المؤتمر السنوي "الدولي األول -العربي الرابع"

االعتماد األكاديمي لمؤسسات وبرامج التعليم العالي النوعي في مصر والعالم العربي "الواقع والمأمول"

العمليثقتف ملعلطالبمليي عملصه ملبتلي عالملعلق ي ملياا ملعنيكتسهتملتلأملعلصاا ملعدلي ات ي،مليها ملااصملع زم اتاملعلاةت ا ملعلاامل
مل
إ
ديك ااصملض ا هتملعىلملعدل ا نملأيملعلاك ااة .مليهل اااملأش اات املأ بي ا ملتو ااةملحتل ا ملا ااصملح ااتعااملعلا عس ا ملإىلملي ا بملزبا ا صملنس ااق مل
لل صطلقتاملعخلتص ملبكلملاوةيعملأيمللصق ا ملعافكات ملعدلقاأملا ملأيمللساةت ملعل صا لملإىلملعلاكاة مليخيااصملذلاتمل،%11مليب ات ملتلاأمل
عل صتم ملعلستبق ملديكصملأنملتك نملأيع ملعلق تمملدلتي ملعلصا ملعدلي ت يمل( ايلمل هل مل)2ملدتآليت :مل
(جدول رقم ) 9
مجاالت التقييم بقسم العمارة مادة التصميم المعماري

النسبة المئوية

عإلباععملأيملععابصكت مل
عدل

نملأيملعلاكة مل

 %31مل
%41

أسل بملي ي ملعلية ،مل

 %21مل

"أخة "ملت دةملتقيتمللطق ي ملعدلوةيع مل

 %11مل

عجمل ع مل

 %111مل

ثاويا  :قسم الذيكور بشعبتيه:
ربل ل ملعل صتم ملعخلتص ملبأهلستم ملعلاملك ملبويقص ف ملبكل ملعلا ن ملع ل مل -مل تاي ملحل عن ،مليدل ملعلا ن ملع ل مل-مل
تاي ملعإلسك ا مل ،مليدل ملعلا نملع ل مل-مل تاي ملعدل ت،ملدل ملعلا نملع ل مل-مل تاي مل بملعل عيي مل
اقة ملعلصا تا:مليه ملاتي ملعلصصاصمليملةصاملذلتمل 311ملي ملاصملعجمل عملعلكلأمل( 1211مل– مل 1411ملي )مل
يتا م ملا ملعلس عا ملعلاالث ملعايىل ملربت ملاس أ ملعلصا تا ملهلقل ملعلصوي ب ملي ى ملشيق ملعلي ت ملعلاعخل ملربت ملأس مل
تا تاملعلي ت ملعلاعخل  ،ملي ىملشيق مليملك ملعدلسةحمليعلس تململيعلصل ازمل نملربتملأس ملتا تامليملك ملعدلسةحمليعلس تمل
مليعلصل ازمل ن،مليسلة تئتملتلأمله ي ملاوةيتتا ململ عيحملتايهتملاملعدلص س ملاصمل س ملإىلملسقي ملاوةيتتامللكل ملتتمملي عس مل
يملوت كملاملتا ملسهتملعلغتلق ملاصملأت ت مله ي ملعلصا ملس ملبكلملهلس ملللي لملاملفةمل مللكلملاةحل ملي عس ملشلت ململص يملللطالبمل
إدصستبملخربعاملاصياي ملياص ت  .مل
 ملتايملعحلتعاامل 24مل مليبياملإسصقيتي ملحتلصنملاص ملحتعااملعلص تيزملعاتلأ مل Extremesيحتل مليعحا ملسبال ملعلص تيزملعايىن ملي املأنملاص س ملعل سق ملعدلي مل ملعدلق ح مللي ل ملعإلباععملأيملعإلبصكت ملا ملاتي ملعلصا

ملهلقلملعلصوي بمله مل%33.8مل

يلويق ملعلي ت ملعلاعخل مله مل%34.5ملمتملتقةملقه تملإىلمل%35مل،ملأاتملاص س ملعل سق ملعدلي مل ملعدلق ح مللل

نملأيملعلاكة مله مل

%مليهلاملمتملتقةملقه تملإىلمل%45مل.ملأاتملاص س ملعل سق ملعدلي مل ملعدلق ح ملاسل بمل
%43.5مليلويق ملعلي ت ملعلاعخل مله مل 44.2مل
ي ي ملعلية،ملهلقلملعلصوي بمله مل%22.5مل،مليلويق ملعلي ت ملعلاعخل .مله مل%21.8مل،مليهلاملمتملتقةملقه تملإىلمل%21مل.مليهلامل
ل حظملأن مله تك ملإ تاتع ملعل سق ملعدلي مل ملعدلق ح ملجملتل ملعإلباعع ململيعإلبصكت ملا ملشيق مليملك ملعلس ت مليعدلسةح مليعلصل ازمل ن ملتصمل
عل سق ملعدلي مل ملعدلق ح مللويق ملعلي ت ملعلاعخل ملح ثملتقلغمل%44.5مليهلاملمتملتقةملقهتملإىلمل%45مل،ملياص س ملعل سق ملعدلي مل مل
عدلق ح ملللاكة ملأيملعدل

نمله مل%31مل،ملأاتملاص س ملعل سق ملعدلي مل ملعدلق ح ملاسل بملي ي ملعلية،مله مل،%25مليب ت ملتلأمل

ايلمل هل مل)3ملي( ايلمل هل مل)4ملدتآليت :مل
عل صتم ملعلستبق ملديكصملأنملتك نملآيع ملعلق تمملدلتي ملعلصا مللويقاملهلس ملعلاملك ( مل
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إعداد أداة قياس لتقييم المخرجات التعليمية للمقررات العملية (المواد الفنية ومواد التصميم) لكليات الفنون الجميلة بمصر

(جدول رقم )4

مجاالت التقييم بقسم الديكور مقرر التصميمات للسنوات الثالثة قبل
التشعيب ولشعبة العمارة الداخلية
عإلباععملأيملععابصكت مل
عدل

النسبة المئوية
 %35مل
%45

كة
نملأيملعلا مل

أسل بملي ي ملعلية ،مل

 %21مل

"أخة "مل ......................مل

 %11مل

عجمل ع مل

(جدول رقم )3

مجاالت التقييم بقسم الديكور مقرر التصميمات لشعبة ديكور المسرح
والسينما والتليفزيون
عإلباععملأيملععابصكت مل
عدل

 %111مل
النسبة المئوية
 %45مل
%31

نملأيملعلاكة

أسل بملي ي ملعلية ،مل

 %25مل

"أخة "مل .............مل

 %11مل
عجمل ع مل

 %111مل

يهلامل دةملاملتايملزلاييملاصملعآل ع مل(ثالثملحتعااملفق )ملامل زم ملععاهل عحتامل"عاخة "ملأنفملديكصملزبا صملنسق مل
%11ملد ملز ملاصملعلا تاملعدلصاا ملجملتلملعدل نملأيملعلاكة ملإلاكتن ملت ا هتملأيملتطق قهتملاملعل عهلعمليه مل زم ملفةت مل
ديكصملأنملتا جملربتملعجملتلمل عتف،ملد تمل دةملاملحتلصنملاصملحتعااملعلا عس ملأنفملجيبملا تصا ملعلا تاملعدلصاا ملاسل بمل
بملعآلقملداع مللي ل ملعلصا ) .مل
مل
ي ي ملعلية،ملهبافملت فملعلطالبملإىلملي بملتيايمليست ملعلية،مل(عسصصاعمملعحلتس
اقة عاملعلةس مليعلا عستاملعلصحل ل مليي عس ملعدلةم تا:مليخياصمللفمل151ملي ملس ملتملاصملع عملعلكل مل(مل1211مل
مل)مليتا مملربتملأس ملعلةس ملاملعلاةهل ملعإلتاعيمل ،مليعلا عستاملعلصحل ل ملاملعلاةهلصنملعايىلمليعلاتن ،مليي عس مل
مل
مل 1411مليعدلةم تاملاملعلاةهلصنملعلاتلا مليعلةعبي ملبياملعلصوي ب .مليئافملإىلملت ملعدلهت عاملعل ايمل ملياهت عاملعلةس مليعسصصامملعخلتاتامل
عدلصصلا ملاصملعال عنمل .مل
تايملعحلتعاامل11مليملياملعسصقيتيملحتل مليعحا ملاصملحتعااملعلص تيزملعايىنملExtremesمليعلاملهلاملت ثةملبتلسلبملتلأمل
نصتم ملعلا عس ،ملي املأنملاص س ملعل سق ملعدلي مل ملعدلق ح مللي ل ملعإلباععملأيملععابصكت ملاملاقة عاملعلةس مليعلا عستاملعلصحل ل مل
نملأيمل
يي عس ملعدلةم تا ملاملصب عملعدلةعحلمليللويقصن مله مل%47.5ملمتملتقةملقهتملإىلمل%51مل،ملياص س ملعل سق ملعدلق ح مللل
علاكة مله مل،%31ملياص س ملعل سق ملعدلق ح ملاسل بملي ي ملعلية ،مله مل%21.9مليهلاملمتملتقةملقفملإىلمل%21مليب ت ملتلأمل
عل صتم ملعلستبق ملديكصملأنملتك نملأيع ملعلق تمملاقة عاملعلةس مليعلا عستاملعلصحل ل مليي عس ملعدلةم تامل(مل ايلمل هل مل5مل)ملدتآليت :مل

9433

المؤتمر السنوي "الدولي األول -العربي الرابع"

االعتماد األكاديمي لمؤسسات وبرامج التعليم العالي النوعي في مصر والعالم العربي "الواقع والمأمول"

(جدول رقم )5

مجاالت التقييم بقسم الديكور مقررات الرسم
والدراسات التحليلية ودراسة المرئيات

عإلباععملأيملعإلبصكت مل
عدل

النسبة المئوية
 %51مل
%31

نملأيملعلاكة

أسل بملي ي ملعلية ،مل

 %21مل

"أخة "مل .............مل

 %11مل
عجمل ع مل

 %111مل

ثالثا :أقسام الجرافيك والتصوير والنحت
متملربل لملنصتم ملعلا عس ملعخلتص ملبأهلستمملع ةعف كملبويقص فمليعلصا ملةملبويقص فمليعل حتملبويقص فملبكل ملعلا نملع ل مل-مل
تاي ملحل عن،مليدل ملعلا نملع ل مل-مل تاي ملعإلسك ا مل مل،مليدل ملعلا نملع ل مل-مل تاي ملعدل ت،مليدل ملعلا ملنملع ل مل-مل
تاي مل بملعل عييمل .مل
بصحل لملعل صتم ملليايمل 22ملعسص ت ملبقس ملع ةعف ك ملبويقص فملي 22ملعسص ت ملبقس ملعلصا ملةملبويقص فمليعسص ت مل19مل
بقس ملعل حتملبويقص فمليهلاملمتملعسصقيتيملحتل مليعحا ملاصملحتعااملعلا عس ملبقس ملع ةعف ك،مليأ بي ملحتعااملاصملهلس ملعلصا ملة،مل
يحتلصنملاصملهلس ملعل حتملح ثملسبالمله ملعحلتعااملعلص تيزملعاتلأمل،Extremesمليهلاملل حظملعلصقت بملعلواملاملاملاص س مل
عل سبملعدلصاا مللكلملاصملرلتلملعإلباععملأيملععابصكت ،مليرلتلملعدل نملأيملعلاكة ملاملعاهلستمملعلاالث ،ملد تملل حظملأنمله تكمل
تاتياملالح ظملاملرلتلملأسل بملي ي ملعلية،ملب صتم ملعلا عس ملبقس ملع ةعف كملبويقص فملح ثملدي لملاص س ملعل سق ملعدلق ح مل
ذل عملعجملتلملإىلملععا تاتع،ملي ملحياثملتاتياململ دةملامله عملعجملتلملبنملنصتم ملعلا عس ملبقس ملعلصا ملةمليعل حت .مل
مل مليملورملعلصقت بملاملعل صتم ملإىلملإاكتن ملت ح املأيع ملعلق تممللألهلستمملعلاالث ملختص ملأنملأ تبتاملأت ت مله ي ملعلصا ملسمل
تورملإىلملتي ملعل سبملعدلق ح ملتلأملصب عملعدلقة عاملعلا مليإىلملأف ل ملتطق ملآيع مليعحا ملتلأملصب عملاقة عاملعلصا ملعلامل
سبال مل %76ملاص ملعدلقة عا ملعلا عس ملخالل ملاةعحل ملعلا عس ملعخل س ملتل ت ملبأن ملعلس ملعلا عس ملعإلتاعيمل ملاو د مللألهلستممل
علاالث  .مل
ياصملعآل ع ملعلاملذببملأنملت ضعملاملععاتصقت ململيعلامل دةهتملآحاملأت ت مله ي ملعلصا ملسملبقس ملعلصا ملةملأنملعل سق ملعدلي مل مل
جملتل ملعإلباعع ملجيب ملأنملتك نملاصا ملتاتتاملت ملخالل ملس عا ملعلا عس  ،ملح ث ملأن ملعل د ز ملا ملعلس عا ملعايىل ململص ف ملإىلمل
علصا ملبملتلأملعدلهت عامليعلصق تاملعخلتص ملبتسصصاعمملعخلتاتاملمث ململص فملإىلملععابصكت مليعإلباععمليعلصاةيملاملعدلةعحلملعلا عس مل
عدلصقاا ملختص ملبقس ملعلصا ملةململيعل حت.ملد تملأشت ملأحاملأت ت مله ي ملعلصا ملسملبقس ملعل حتملبنضتف ملعصطالحملعدل هق ملإىلمل
ملياا ملت فةملعدل هق مل-ململدهق ملإآله مل
رلتلملععابصكت مليعإلباعع،مليه ملإشكتل ملربصتجملإىلملي عس مل تي ملياصصاا مللصحاملاملنسق مل
 مللا مل البملدل تاملعلا نملع ل ملح ثملعا ململص يملعاسل بملعحلتقملعدلصقعملللقق لملعلاةص مللكومملأيملرباملامله عملع تنبملفننملدل تاملعلا نملع ل ملد سستاملتيل ملجيبملأنملت يي مليي هتملعلصيل مللطالهبتملاعملعخصالفمل
باهل ،مليبوكلملتتم مل مل
اسص ملتاملعدل هق مللامله  .مل
يتصلصصملنصتم ملعلا عس مللألهلستممل:علاالث ملد تململل مل( ايلمل هل مل )6مل
مل
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إعداد أداة قياس لتقييم المخرجات التعليمية للمقررات العملية (المواد الفنية ومواد التصميم) لكليات الفنون الجميلة بمصر

(جدول رقم )2

مجاالت التقييم لمقررات الرسم والتصميم بأقسام الجرافيك
والتصوير والنحت
عإلباععملأيملعإلبصكت مل
عدل

النسبة المئوية
%55مل-مل %61مل
%31مل-مل%35

نملأيملعلاكة

أسل بملي ي ملعلية ،مل

%11مل-مل %25مل

"أخة "مل .............مل

 %11مل
 %111مل

عجمل ع مل

ملوتائج الذراست:
ت ضيملنصتم ملعلا عسا ملأنملاص سا ملعل ساق ملعدلي ملا ملعدلصااا ملجملاتلملعإلبااععملأيملعإلبصكات ململصزعملااملاملزباااتاملع ةعف اكمل
يعلصاا ملةمليعل حااتمليملقالملنسااق تملاملعدلقاة عاملعلا ا ملبقسا ملعلااملك ملاملاقااة عاملعلةسا مليعلا عسااتاملعلصحل ل ا مليي عسا ملعدلةم ااتامل
عاملتصوتبفملاملأهاعفهتمليا هنتملاعملعدلقة عاملعلا ا ملعلااململاص ملتا ملساهتملبأهلساتمملع ةعف اكمليعلصاا ملةمليعل حات،ملد اتمل
مل
يه ملاقة
ملقاالملنسااق تملاملاقااة عاملهلس ا ملعل ااملك ملبواايقص ف،ملح ااثململصاااعخلملع تناابملعل ا ف ا ملاااعملع تناابملعلا ا ملفصقاالملعل سااق ملاملشاايق مل
علي ت ملعلاعخل ملت هتملاملشيق مليملك ملعدلسةحمليعلس تمليعلصل ازمل ن،ملأاتملاص س ملعل سق ملعدلصاا ملذل عملعجملتلملبقس ملعلي ات مل
ف وااكلملأهلاالملعل ساابملح ااثململصزعملاااملعل د اازملتلااأملع تناابملعلا ف ا مليعليل ا مليعلق يا ملباااا ملتتاا ملاملعدلقااة عاملعلا عسا ملبقسا مل
علي ت .ملأاتملاملرلتلملعدل نملأيملعلاكة ملفصورملنصتم ملعلا عس ملإىلملأنملاص س ملعل سق ملعدلي مل ملعدلق ح ملبويق ملعلي ات ملعلاعخل ا مل
ه ملعاتلأملبتل سق مل عملعاهلساتمململل افملهلسا ملعلي ات ،ملأااتملاص سا ملعل ساق ملعدلصااا ملللاكاة ملأيملعدل ا نملاملهلسا ملعلااملك مل
حمليعلس تمليعلصل ازمل نملي ىملأهلستمملع ةعف كمليعلصا ملةمليعل حتملفصصقت ب،مليملو كملدالملااصملهلسا ملعلي ات مل
شيق مليملك ملعدلسة مل
حمليعلس ا تمل
يعل ااملك ملاملاص س ا ملعل س ااق ملعدلق ح ا ملجمل ااتلملأس اال بملي ا ي ملعلي ااة،ملب ااتململةتا ااعملنس ااق تملبو اايق مليملك ا ملعدلس ااة مل
يعلصل ازمل نمل.ملأاتملبتل سق ملاهلستمملع ةعف كمليعلصا ملةمليعل حتملف ص س ملعل سق ملعدلي مل ملجملتلملأسل بملي ي ملعلية،ملبفملتاتيامل
الح ظملنتت ملتصملإخصالفمل ق ي ملعآليع مليعلصق تاملبتاهلستمملعلاالث ،ملب تملأشت املعلا عس ملإىلملتقت بملعل سبملعدلق ح ملجملتقمل
عإلبااععمليعإلبصكات مليرلاتلملعلاكاة مليعدل ا نمل اعملعدلقاة عاملعلا ا ملياقاة عاملعلصاا ملاملعاهلساتمملعلاالثا ملشلاتملأي ملإىلملزلتيلا مل
ت ح املآيع ملعلق تم .مل
(جدول رقم )7
القسم
عدليتملرملعلايل مل
علي ت مل
علاملك مل
شيق ملعلي ت ملعلاعخل مل
علاملك مل
شيق مليملك ملعدلسةحمليعلس تمل
يعلصل ازمل ن مل
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النسبة المئوية لمجال
اإلبداع واالبتكار
 %41مل
 %31مل

النسبة المئوية لمجال
المضمون أو الفكرة
 %31مل
 %41مل

النسبة المئوية لمجال
أسلوب وجودة العرض
 %21مل
 %21مل

أخرى

اإلجمالي

 %11مل
 %11مل

 %111مل
 %111مل

 %35مل

 %45مل

 %21مل

 -مل

 %111مل

 %45مل

 %31مل

 %25مل

 -مل

 %111مل

المؤتمر السنوي "الدولي األول -العربي الرابع"

االعتماد األكاديمي لمؤسسات وبرامج التعليم العالي النوعي في مصر والعالم العربي "الواقع والمأمول"
النسبة المئوية لمجال
القسم
اإلبداع واالبتكار
%55مل-مل %61مل
ع ةعف كمليعلصا ملةمليعل حت مل

النسبة المئوية لمجال
المضمون أو الفكرة
%31مل-مل %35مل

النسبة المئوية لمجال
أسلوب وجودة العرض
%11مل-مل %25مل

أخرى
 -مل

اإلجمالي
 %111مل

اقت ن ملنصتم ملعلا عس ملبتدليتملرملعلايل  :مل
يدبقت نا ملنصااتم ملعلا عسا ملبتدلياتملرملعلايل ا ملللصق ا ملصلاااملأنملاص سا ملعل ساابملعدلق حا ملبتلا عسا ملجملااتلملعإلباااععمليععابصكاات مل
تق بمليعاملتصطتب ملاعملعدليتملرملعلايل ملاملزباااتاملعلي ات مليعلي ات ملعلاعخل ا ييملكا ملعدلساةحمليعلسا تمليعلصل ازملا ن،ملأااتملامل
أهلستمملع ةعف اكمليعلصاا ململةمليعل حاتملفقااملأشات املعلا عسا ملإىلملأنمله اتكملتااتياملح اثملتةتااعملعدلياتملرملعحملل ا ملعدلق حا ملبتلا عسا مل
تصملعدليتملرملعلايل ملب سبملالح ف .مليبتل سق ملجملتلملعدل نملأيملعلاكة ملفقاملأشت املعل صاتم ملإىلملتطاتب ملعدلياتملرملعحملل ا مللوايق مل
يملك ملعدلسةحمليعلس تمليعلصل ازمل نملاعملعدليتملرملعلايل ،ملإىلمل تنابملتطاتب مليتقات بملعدلياتملرملعحملل ا ملاهلساتمملع ةعف اكمليعلصاا ملةمل
يعل حتملاعملعدلياتملرملعلايل ا مل.مليبتل ساق ملجملاتلملأسال بملي ا ي ملعلياة،ملأشات املعلا عسا ملإىلملتطاتب ملعدلياتملرملعحملل ا ملعدلق حا ملااعمل
حمليعلس تمليعلصل ازمل نمل
عدليتملرملعلايل مللقس ملعلي ت مليشيق ملعلي تمل ملعلاعخل ،ملأاتملاص س ملعل سق ملعدلق ح ملبويق مليملك ملعدلسة مل
ف صملعدلالحظملأهنتملتةتاعملنساق تملتاصملعدلياتملرملعلايل ا ،ملي ىملأهلساتمملع ةعف اكمليعلصاا ملةمليعل حاتملفا الحظملأنملعدلاا ملعدلقا حملتلاأمل
علةغ ملاصملتاتيتفمل-ململق بملنسق تملاصملعدليتملرملعلايل  .مل
مىاقشت الىتائج :مل
أشت املنصتم ملعلا عس ملإىلملأنملايظ ملعدليتملرملعحملل ملتصقت بملاعملعدليتملرملعلايل ،ملد تملتطتبقتملثالث ملايتملرملزلل ملاعمل
ملرمليختص ملععاملتاتعملعدللح ظملاملايتملرملعإلباععملأيملععابصكت ملاملأهلستممليملك مل
عدليتملر ملعلايل ،ملأاتملعلصاتياملاملبيضملعدليت مل
عدلسةح مليعلس ت مليعلصل ازمل نمل -مليأهلستم ملع ةعف ك مليعل حت مليعلصا ملةملف ص ملعدلة ي ملأنف ململة ع ملإىل ملعلس تا ملعخلتص مللكل تامل
علا ن ملع ل ملا ملااة مليتت خيهت ملعل ي ملأاصا ملاتم ملتتم ملللكل ملعام ملجبتاي ملحل عن ملبتلقتهة  ،مليأ تق ملبنباعتتا ملف تننمل
زملد تملتوهاملأت تذل ملعخلتلا ملذل ملبتليققةمل ملإىلمل تنبملعلصأثرمل
ياا نملياي ت ملن ململوهاملذل ملعلصت مللحملزلل تمليييل تملبتلص مل
ملعإلباععمليععابصكت ملعدلص هلعمل
مل
علا  .ملعدلصقتيلملبنمل البمليأستت ملعاهلستمملعخل س مل -ملفه ملعلي عالملذلتملآثت ملامل فعملاسص
دلصة تاملعلي ل ملعلصيل ملا مله ملعاهلستم،مليلكصملاوةيعملض تنملع ي مليعل ي ململهافملاملعدلسصققلملإىلملععاتص تيمليينمل
فقاعنمللله مل مليعاصتل مليعلق ملعلصت خي مل-ململصطلبملا ع ه مل عنبملعلقا ملاملعلي ل ملعلصيل ملعل يململص الملاملتامملي يمل
ايتملرملللصق ملايل ملتس يملللطتلبملبتدصوتفملا ت ملعلق مليعل يمملاملا عهقفمل مليهلا عتفمليعسص يتبفمللرهلأملف تملتلأملعدلسص ملنمل
عحمللأمليعليتدل .
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إعداد أداة قياس لتقييم المخرجات التعليمية للمقررات العملية (المواد الفنية ومواد التصميم) لكليات الفنون الجميلة بمصر

ملحق رقم 1
إعداد أداة قياس لتقييم المخرجات التعليمية للمقررات العملية
كلية الفنون الجميلة
وحدة ضمان الجودة (مواد التصميم) لكليات الفنون الجميلة
أشاات املعدلي اتملرملعدلة ي ا ملعلق تس ا مللصصا ااصملعلا ااصمليعلصا ا ملبتدلة ي ا ملعادتيدي ا (Quality Assurance
)Agency for Higher Education UK – QAAملعلااملأهلةئات عذل يا علق ا ا لل ا ي مليمليعإلتص اتيملدبااةمل-ملإىلمل
علق عتاملعليتا ململيعلس تاملدل ته ملعلاصمليعلصا مل-مليعلاملجيبملأنملتستناملتط ملت ل ملعإلباععململيعإلبصكت ملت املعلطتلابمل-ملااصمل
خاللملإصلتزملتايملاصملعدلوةيتتامل-ملهبافملعل ص لملإىلملسلة تاملتيل ملتص تسبملاعملدلملزباص .مل
يل لكململق حملإتاعيملأيع ملهل تممللصق ملعدلصة اتاملعلصيل ا مللطاالبملدل اتاملعلا ا نملع لا ملحاىتململكا نمله اتكملأساسمل
تلبمليأنملتس يملإس عت ملعلصق مللافملبندصواتفملا ات ملعلقا مليعل ايمملامل
يعضح ملللصط ،ملتلأملأنملتيلصملآيع ملعلق تمملللط مل
عهقفمليهلا عتفمل–ململتلأملأنململك نمله عملعلصق ملا طق ملعلق مليمليعضيملعدليتملر .مل
مل
ا
يل لكملنات ملعلستي ملأت ت مله ملعلصا ملسملللصيتينمليعدلوتد ملاملإهل عحملايتملرملعلصق مللل قة عاملعلا عس ملعلاملتك نمل
،مليعلاملتص تسبملاعملي عس ملزبااتاملعلا نملع ل مل
سلة تئتملتلأمله ي ملاوةيتتاملي عس مل
علكل مل .................................................................مل
ععاس مل..............................ملعل ف ا مل ..........................مل
علقس مل..............................ملعلويق مل ...........................مل
عدلقة ملأيملعدلقة عاملعدلسصهاف ملبتلصق مل ....................................مل
..................................................................................
مجاالت التقييم

عإلباععملأيملعإلبصكت مل
عدل

النسبة المئوية
 %مل
%

نملأيملعلاكة

أسل بملي ي ملعلية ،مل

 %مل

"أخة "مل ...............................................مل

 %مل

عجمل ع مل

 %111مل

مقترحات أو مالحظات :
......................................................................................................
.............................................................................................................
 ....................................................................مل
ملململململململململململنوةملس تيتك ملتلأملتيتينك مل
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المؤتمر السنوي "الدولي األول -العربي الرابع"

"االعتماد األكاديمي لمؤسسات وبرامج التعليم العالي النوعي في مصر والعالم العربي "الواقع والمأمول

المواقع التي تم اإلستعانة بها في الدراسة على شبكة المعلومات


http://www.cfai.fr



http://www.arwu.org



http://www.qaa.ac.uk



http://www.tqi.ac.uk



http://www.4icu.org/



http://www.fdf.ac.uk



http://www.enqa.eu



http://www.uwsp.edu/ia



http://www.daap.uc.edu



http://www.heacademy.ac.uk



http://www.mdx.ac.uk/regulations/



http://www.enqa.eu/pubs.lasso



http://ed.sjtu.edu.cn/ranking.htm



http://www.dia.org.au/index.cfm.



http://www.dia.org.au/index.cfm.



http://www.architekturexport.de
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http://www.uel.ac.uk/academicframework/



http://www.isbe.net/ils/fine_arts/standards



http://www.1911encyclopedia.org/Fine_arts



http://www.alIartschools.com/faqs/bachelor



http://www.topuniversities.com/home/



http://www.uwsp.edu/news/uwspcatalog/interior.htm



http://www.uwsp.edu/news/uwspcatalog/interior.htm



http://www.riba.org/go/RIBA/Also/Education_2426.html



http://www.buffalostate.edu/interiordesign/documents/handbook2007



http://www.universitymetrics.com/tiki-index.php?page=Top

K300+Universities+2006


http://en.wikipedia.org/wiki/Un

iversity_of_Cincinnati_College_of_Design,_Architectu


re,_Art,_and_Planning



http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm

fuseaction==prof


ession.regProfs&profId=6490



http://www.architecture.com/EducationAndCareers/Studying/PartIII aspxl,
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