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 جاث التعليميت للمقرراثإعذاد أداة قياس لتقييم املخر
لكلياث الفىون  (واد الفىيت ومواد التصميمامل)العمليت 

 اجلميلت مبصر
 

 د. مها محمد فريد عبد الخالق
 العمارة الداخلية المساعد أستاذ
 القاهرة -جامعة حلوان  -الجميلة  كلية الفنون

 املقذمت
يهاا ململ(QAA, Art and Design 2008)ملعلق تساا  مللصصااااتاملعلاااصمليعلصااا   أشاات املعدليااتملرملعدلة ي اا مل

يعلق عتاااملعليتااا ملدل ااته ملعلاااصملإىلملعلساا تاململ- ي مليععاتص ااتيملدباااةعدلة ي اا ملعادتيدي اا ملعلاااملأهلةئااتملعذل ياا ملعلق ا اا ملل اا تنملع اا
مل-اصملخاللملإصلتزملتاايملااصملعدلواةيتتاململ-ملعلطالبيملععابصكت ملت اململعإلباععملعلاملجيبملأنملتستناملتط  ملت ل  مل-يعلصا   مل

ململصطلبت  ملعخصالفتامليملت  عململعلا  نح ثملأنملزبااتاملزباص،ململدلاعملململبتص تسة تاملتيل    ملهبافملعل ص لملإىلملسل
ملإجيااتيمل،ملتلااأملأنملتصساا ملهاا  ملعدليااتملرملبتدلةيناا ملعلاااملتاا ي ملباااي هتملإىلععاخصالفااتايملايااتملرملهل ااتمملتساا يملبتسااص يتبملهاا  ملإجياات

تاااعيملأيع ملهل ااتمململلزمتململسااصيااة،مل،ملشلاالصااا    مليعل ف ا اا مليأساال بملي اا ي ملعيعلاكااةملعلملعإلباااععرلااتعااملتق اا  ملاااالملرلااتعاامل
،ملتلأملللصط ملةأسسمليعضح ململه تكدلصصلا ملحىتململك نملعدلصة تاملعلصيل    مللطالبملدل تاملعلا  نملع   ل ملبأهلستاهتملعلصق   مل

يعل اااايمملاملا عهقاااافمليهلا عتاااافملعلصق اااا  مللاااافملبتدصوااااتفملا اااات  ملعلقاااا  ململأنملتيلااااصملأيع ملعلق ااااتمملللطتلاااابمليأنملتساااا يملإساااا عت    
يااا ملنملتصاااا ملب ااا يملعلصق ااا  ملااااعمل ق أيململ-فةملااا ملأيمليعخااالململ-مل الملييهلااا ملللطتلااابملدبااااةيعلصق ااا  ملتااامل،مليأنملتيطاااأملاياااتملريعساااص يتبف

ه ياتاملاملمتملتاا   ملعساصق تنملات ات مل.مليهلايعضايملعدلياتملر طقا ملعلق ا يملنململك نمله عملعلصق ا  ملاأيململ-سلة تاملعلي ل  ملعلصيل    مل
يعهل عحملايتملرململي عس ملعل ضعملعلقتم مللي ل  ملعلصق   ملعليةب  ململهافملإىلملااةجب ه  مل ململعا بي بكل تاملعلا  نملع   ل ململعلصا ملس
ااتاملعلي ت  مليعلي ت  ملعلاعخل  ملاعملي عس ملزبملتص تسبتك نملسلة تئتملتلأمله ي ملاوةيتتاملعلا عس  ملعلاململلل قة عاعلصق   مل
عخلتصا ململدبياتملرملعلق اتمملععاساصق تنملازمل نمليع ةعف كمليعلصا ملةمليعل حت،ملمثملربل لملياقت نا ملنصاتم يعلس   تمليعلصل عدلسةحململييملك  

مللل تايتامل.ملعلصا  مملعليتدل ملاملاةملك  ملعلاملربصلملا هليتملاصقااتعاع تايتاملعاي يب  مليململبقيضملعلربعا مليعدلقة عاملعدلوتهب ملا
 مشكلت البحث:

ملعدلةدقااا ملعلاااامل ململاااص ملااااصملعدلواااتدلعلا  ااا ملياقاااة عاملعلصاااا   ملاملدل اااتاملعلا ااا نملع   لااا ملتيصاااربملاواااكل ملتق ااا  ملعدلااا عيمل
فقااملعتص اااملت ل ا ملعلصق ا  ملتلاأململ،علكل ا ملعامملإىلملاتما ملتاتمملا  ملإنوات ملها  ملعلكل اتامليعلااململاالملت اةا ع هصهتملأدتيدي تمل

وااهامل،ملد ااتملت ملعلصاات مللحملزلل ااتمليييل ااتملبااتلص  زذلااف ااتننملياي اات ملنململوااهاملاااصملأسااتت  مليململبتلصااا ملسملاياات فمليخااربعاملعلقااتم ن
ملثالثا ملذبص عملبيايملعاململقلملتاصمل تنملعلصحك  ملدل عيملعلصا   ملعلاملنظتمتلأململعلصق   مل،مليتيص املت ل  أت تذل ملعخلتلا ملبتليققةمل 

عاململ  ااململيبا لك،ملها  ملعخلاربعاململاص ملعلصق ا  ملتلاأملحااه مليبتعاتص اتيملك نملأساصت ملعدلاتي ملأملتلأملأنملعلصا ملساصملأت ت مله ي مل
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أي مل،مليهلااملأيملإمل اتحملأيملت ث ا تغ ارمليىنملأملنعساص ةاملتلاأملها عملعاسال بملييمل،مليهلااململللصق ا  إس عت    ملأيملأيع ملهل تمملايل  مل
.مليتيصربملعلصق   ايتملرململغ  ، عملعدلةعحلملنص تملتصملاملصبم  ملاصملعلوةحي ملعليظ أملاصملعلطالبملإىلملي  يملشك  مليع مل لك

  ملبأهلساتمملعلا  ا ملياقاة عاملعلصاا لا  نملع   ل ملح ثملتوكلملعدلقة عاملبكل تاملعكل ملنصتجملعلطق ي ملعخلتص ملللا عس مله  ملعدلو
،مليتيص اااملا ااته ملهاا  ملعدلقااة عاملتلااأملعلا عساا  %ملاااصملإصبااتقملعدلقااة عامل78إىلمل%ململ67تاا عيحملباانمل ااتاملعدلصصلااا ملنسااق ملعلكل

إىلململ-ااصملأ بيا ملتلاأململعدلص سا يملوا لملدالملاقاة ملتاا   ملامل،ملةحهتملأستت  ملعدل عيملتلأملعلطالباوةيتتاملعلصا   ملعلاململط
صا ملبملتلاأملعدلقة عاملعلاملتةدزملتلأملعلد تملتو لملبيضملململدتالس ململاع ملتتمملي عاتا   تئتملتلأململاوةيتتاململص ملإصلتزملشبتن  

تلاأملساق لملعدلااتلململ،ي يل حا ملف  ا ملبواكلمليملأيفا ملت عاملعلةسا مليعل حاتملتلاأملإصلاتزملت الملعل ايمل ملياهملعلا      فملعدلهت عاملت
ملأت ات تاتمملب عساط مل ملت ل ا ملعلصق ا  ملبواكلملتص،مليململعدلة  ملاصملعإلباععمليعدلسص  مليتمللطق ي ملعدلقة نامملشهةيملتقيملأأسق ت مل

،ملفصاحصمل   ملعلصا     ملاعملعلطالبملعافكت ملاصتبي ملتط  يململتا ملسملعدلقة علقتم نملتلأمليتايملاصملعدليتيننململعلصا ملسه ي مل
بيااضملعدل تهلوااتاملباانملأت اات ملعلل  اا ململتااص تااتممليهلاااملعدلصة ااتامليتقااة ملعلا  اا ملعلاااململسااصحقهتملعلطتلاابملبوااكلملعلصحكاا  ملهاا  مل

تساا لملعلا  اا ملعل اايمملخلاااضملعلااا  تاملمثململنقاات لةفااعملي  ااتاملأيملبيااضململعلقاا  ا اات  ملضملنص  اا ملإللقاات ملعل اا  ملتلااأملبياا
ملعدلص سا عدلواةيتتامليعلااملسباالملاملي  اتاململاص سا هنتملا ملعلياتمملعلا عسا ملربسابملللطتلابململيا،مللطالبعدلصا ملتل هتمليتيلصملل

اوااةيعملخيصلااممللااأمله يا ملأمل اتملتمليملاا يمليعلا يعلا  اا ملعل هتم ا مليربساابملباتهل ملعلااا  تاملتلاأملععااصحااتنملعل هااتم ململ%ملااص66
أملتمململثالث الثنملستت ملا زت ملتلأملإىلملثمل-املزاصململ عيحملبنملسص ملستتتاملاصال ململعدلص س اململيمل  زمل،لطق ي ملدلملاقة ملتقيت

تساتتاملعلطتلابملتلاأمل،ملد اتملعاملأملاياتملرملزلااي ملللصق ا  للطتلابملعلصياةفملتلالكملفاننملإتقاتعملها عملعل ظاتمملعاململصا يملاصصتبي مل،مليبا 
مل.عدلوةيعاصململعدلة   عاهاعفململت   فمل تهلتتفملإىل
 تعليم الفه والتصميم لىظمحتذيذ األهذاف                

تل اتملباأنملها  ملعلا ظ ململيعلي ل ا رلاتعااملعلا عسا ملعل ظةملا مليعلصاا   ملإىلملإثاةع ململعخصالفملعل ظ ملاملزباصملعلااصمليمل ي
تلاأملإ عبا ملعحلااييملبانململمملعلصك  لا   علصقااالمملعحلاملا مليساتتاملاامليستململعإلت.مليهلاملستتياملاملاصملعخلاتمصملتو كملاملعل
ععاتصقات ملجيابملأنملت ضاعملاململنقات ،مليه تكملاينظتمملتلأملحرباملاملأهاعفملختص مللكلململاصي ب ململداةلصاقيملأه  ملعل ظ مل
ملعنبملعآلت  :علاصمليعلصا   ملع  ملعاهاعفمللكلملنظتمملحىتململط  ملتيل  ملت املرباملامل

 مليعإلباععععابصكت ملعلقا  ملتلأمل
 بت  تلعإلحستممل. 

 ل ةم تا عكملعل عت مللعإلي 

 اهت عاملعلي لمليعخلملفةمل مل 

 يتققلملععاخصالفتامليعسص يتهبتملاملةتلأملتقلقا  ملع. 

 تعااملسلصلا ملياص  ت ملياص تهل  رلملاعلقا  ملتلأملعلقحثمل. 

   ملعلطتلب.تلأملشصاملإاكتن  ملعنيكتمملعلقا  ملتلأملعلصط   

 ا عس قلملعلته  ملعحص ت تاملعدلسصقاعلي لملعتص تيعملتلأملعل اسمليرباملاململعلقا  ملتلأ. 

 مليتسه ملاملعلصط  اصملعلي ل  ملعلصيل    ململعدليلأس ملعلي ل  ملإىلملفه ملأمه  ملع تنبملسلة تاملعلا عمليعلقا  ملتلأملأنملت ي
 علاقتامليععاهلصاتييملللاةيمليعجملص ع.
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 لقاا ملرلتعااملعلصت مللحملعيململتاملعدلصصلا مليعلاقتفتاملعدلص  ت ملعلطتلبملاعملعل ظةململة علص  عملإىلملأنملخيمليعلقا  ملتلأملأنململ ي
 .ل تت ملتصمله عملعلص  ععلصحايملعململ ع فيململةيعدليتص

 سق مليعحلك ملتلأملعاا  ملدب ض ت  ل لملعدل تعحلإجيتيمليمللصحاملاملعدلوكالاململيعدلالحظ علقا  ملتلأملعلةؤمل ملعلوتال مل. 

  ح اثملأنملعل وات ململ-يعدلاخلملإل هتمل-علاصمليعلصا   ململدل ته ل وت ملعلقحا مله ملعدلل يملعلةم س ملعملعلقا  ملتلأملعتصقت
دلواااتدلمليتيةملاهاااتملعملعدلقصكاااة ملحلااالململساااتل بتلاااأملعلصيلااا  مليعلي ااالمليععاملهلاااا عئ ملةملعلقحاااا ململوااا عملعلطاااالبملتلاااأملتطااا مل

 .بأسل بملاصاةي

 ملبملعدليااةاع تناتطاا ملةمليململ-يعدل اا  نملعلي لا ململعل ظاةيملي عسا ملعلاااصمليعلصاا   ملبتدل اا  نعلقاا  ملتلااأمل با ملسلة ااتامل،
 ." ظتم  عملعل"لملي لكململصقعمل-اهت عاملتطق ق  مليهلاملحيصتجملعااةملإىلمل

 بت  تلملململةتق  مل مل(ملأيملعدله   مل،مليه عملعإلنصتجملعليقالن  مل)ملعدلي عإلنصتجملعلا مللصات  مللالحص ت تاملعلقا  ملتلأملت   فمل
(ململPresentationعلصقااا ملعدلةم اا ملاهات عامل)ملأت ااتذل ا  ملتلااأملتقاا ملعلقاا ف اا مل،مليلاا لكملجيابملأنململكاا نمللاامله مليعل

 (علص ظرعلكصتب مل)يمليعلقا  ملتلأملعلصيقرمليملعلوةحمل

 والتصميمطبيعت وحذود ختصصاث الفه 
ااالملعإلتاالممليععاتااتلمليملةتق ملااعملرلاتعااملأخاة ململ-يعل ظ ململعجملص يتالاصمليعلصا   مليملصاعخلمليمله  صملتلأململ ثةملع

عل ظ ملتاملعلستما مليمليملصزعملاملتأثر ملتلأملعلاقتفغرهت،مللمليتت مللحملعلاصمليعلي ت  مليملإيع  ملعات تذل اس مليمل ملعدلق   مليعحلتسقتامليعييعلق 
مليأح تنتململغرهت.
،مليهلااااملعساااص تبمليئتلاااكملدااالملااااتملهااا ملتقل اااايمل إىلملت حااامليفصااا يمل-علصك  ل   اااتملعحلاملاااا ملاملعااااا  ملعلصقل املااا ململيتااا ثة

اكتنا ملتلاأململأخا بتلواكلملعلا يململص تسابملايهاتملحاىتملململامليتطا  عصغارملزباصملعلااصمليعلصاا   ملباا  تاملاصاتيتا ملإىلملها  ملعدل
ملعتتاملعحلاملا . مل  مليععاخعلصك  ل  ملعلصط  عاستح مل

مل  ملاةعحلملهتا ملاصيت فملتل هتملاال:  صملعل ظ ملعخلتص ملبتلاصمليعلصا تصيمل
ملعلاكة 

(conception)مل
ملعإلنصتج

(production)مل
ملعل يمل مللإلنصتج

(promotion)مل
ملعلقثملأيملععانصوت 

(dissemination)مل
عدلةم ا مليها ملاصطلقاتاملعاملعلا عساتامللاأملاهات مل،مليتتيلا  ملعلةسا مليتةدزملعلي ل  ملعلصيل    ملاملرلتلملعلاصمليعلصا   ملتلاأ

يعلصق اا  مليععاتاااتل.ململيعلصااا  مليعلصطاا ملةحظاا مليعلصساا  لمليعلصحل االمليععافاا ع،ملعدلالإىلمل تناابملعلقااا  ملتلااأململ-ملقاأملاا اململاا اهت مل
البملعدلا عيمل.مليدي الملايظا ملعلطاملعدلهت عاملعلصك  ك  مليعساصصاعمعلي ل  ملعلصيل    ملأمه  ملختص مللكلملاتململصيل ملبتدصستبململ يتيط
لاأملأنملتمل-ملاملعدلصصااا ملاملعدلةحلا ملع تاي ا عجملاتعاإخص ات مليعلصاا   ملتاصملتعااملعليةمل  ملعليتا مللا عسا ملعلااصملعجململعخص ت إىلمل

مللاهل  ملاملاةعحلملعلا عستاملعليل ت.ملص فملإىلملعلصصاصملع
ملعلصاااا ملبملتلاااأ ملاالاااايملعلااااصمليعلصاااا   مليعاملتصطلااابملتتاااا ملتةمل ااا مللاهاااه اااتكملبياااضملعلااا ظ ملعلااااملتصطلااابملايااات فمليمل

تصطلاابمل(مليعاملعدللصحقاانملهبااتعلطااالبململاتاااعيلاا ظ ملشاا  تتمل)ملتقيااتملعملأداااة،مليهاا ملعلةساا ململات عاملعل ايملاا ملياهاات ملصسااتبملعدلهااإد
يع  ملاصاااتحمملعلااااصمل،ملإيصااا تن ملعدلقاااتميملعلقاديااا بياااضملعجملاااتعااملااااالملرلاااتعااملعل اااا  ملعلي ااالملاملعدل هقااا ملعلق ملااا مليتساااتتاملتلاااأمل

 يغرهت.يعدليت ،ملعلا   مل
عاسااتل بمللا عسااا ملللصطاا  ملعلصاات خي مليت فاامملعلياملاااملاااصملعدليةفاا مليعلاهااا مللااأملعدصسااتبمل الهبااتملبيااضملعلاا ظ ملتيتةداازمل

مل،ملد تملتةدزعجملتلملعاستل بملعلقحا  ملامله عاصكتال مليت  فملأت تلملعلطالبملإىلململللاصملي عس مليعل ظةمل علصت خي  مليعل قامل ململعابيتي
يع  ملعات تلمليعلصس مل مليه ملاصملأيمليعلص    ملعدلسصاعا ملأملق ي بتلعدلصيلق ملبيضملعل ظ ملتلأملعلص سعملاملا ته هتملاملعدل ض تتامل

علصصااتامل،مليه ملاصملعإلبصكت مل ل  تعااملعلا   ملاستنا مللملدصصااتايهلاملمتملتا  اهتملململ.عحلاعث ملاملعلصصااتاملاظتهة
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يعلصا   ملاصملإىلملس طة ملفكة ملأنملرلتعااملعلي لمليعلص ف ممللاع س ملعلململي لملهبتمل.ملشلتملأي ملعلاةع "ملدلصمل"ااتي بملعلاملتةفت
مل ملاعملهلا عئ ملياهت عئ ملعل ايمل .عاملتصالملدبتململا سفملعلطتلبمليعاملتصا

ا سسااتاملأيملدصااربع ملاململبتلصاا ملس،ملأيملديات مملعلي االمل يديات مملخةجياا ملزبااصملعلاااصمليعلصاا   ملب ااعملا ص اتئ ملعلا  اا
تقا مملبص ف امملف اتننململ تصاخأصاحتبملاكتتابملدس   تمليعلا امل مليعلك ق  تةمل،ملأيململربصتجملعاسصوت عاملف   مل،ملأيملاملرلتعااملعل

ملياا  ن.
عدل ااص مليعدلصة ااتامليملفملعدلص  تاا مليعخاالملعجملااتلملاااالملعافكاات مليملصاا يملعلصصاااصملفةصاا ملتيلاا  ملد ا اا ملعلصاتتاالملاااعملعا ااةع

مليعلي  لمل...ملعخل.مليعدلصلق ،ملعدل عييعل س  مليمل
لا ااتننملعلاا ملصململي لاا نمليعحلاا ع عاملعدلسااص ة ملباانملععدل تهلوااتاململ-عليتااا مللصيلاا  مليتيلاا ملعلاااصمليعلصااا   ملياااصملعلساا تامل

أيململيعدلصلقاا أيملعلا ااتنململ-بملعلي االملعلااا مليعلي  االمل،ملإىلمل تناابملعدل تهلوااتاملعلاااملهلاااملتااص ملباانملصااتحفااةييملأيملصبااتت بوااكلمل
مل مل يعلصاا  يعلصق ا  مليعلصياامللملختصا ملاملحتلا ململ املتلاأملعدل تهلوا مليعحلا ع مليصفملنوت ملإخلملأيملأن...ململيعدلسصهلكملعدل ص علا تنمل
ملآنمليعحا.مليع  تلملاملعل ف ا 

ملاملعلي لمليت  تهتملزلل تمليييل ت.رلتعاملإتستعإىلملا   مل  عملاملتيل  ملعلاصمليعلصمل ي ملتيايملعل ظ مليزملتي ملعلصمليب لك
ملعإلباععملاملا ته ملعلاصمليعلصا   ملايىن

مل ملمت ملعإلباعع ملبأنفتيةملم مليعلصا    ملعلاص ملرلتعاا ملإنصتج"ملا مل" ملص ع"أي ملتا فص" ملتأخ  ملفكة  مليه  اصململاةعحلمل،
مليعلص ملإعلصصط   مللصال ملعل هتم ط ملة ملعلصا    ملاةحل  ملد ىل مل، ملإتتي  ملإاكتن   ململيىن ملعإلباعع ملأن ملأيت مللي تصةململخل  ت ف م

ا  ملل صةجملاصملأيملمستتفملعلوصدلستتفململأيمل  مملعلطتلبملإل هتملخربعتفململدتال اسص ا ملاصملت لملف ملأيملفكة ملأيملاصملفكة ململ
ملت لملف مل املاملخالذلت

مل   تاملعليتا ملدل ته ملعلاصمليعلصا علسملململململململململ
(ملإىلملأمه  ملQAA, Art and Design 2008عدلة ي  ملعادتيدي  ملعلق تس  مللصصااتاملعلاصمليعلصا   مل)ملأشت امل

يه مل-علصيل ملعل عت  ملدصستبملاهت عاملإععابصكت ملت املعلطالب،ملإىلمل تنبململت ل  مليعلصا   مللصستناملتط  ملعلاصت   فملا ته مل
،مليأنملتيطأملعدل ته ملتيل    ملا تسق املاصملأ لملعل ص لملإىلملسلة تاملإلصلتزملتايملاصملعدلوةيتتملبتلصا مل ملب ظتمملتصتبي ملتصط  

،ملتال مليعدلصصاا لاه مليعدلهت عاملعدليةف  ملعلوياهت عاملعلي ل ملعلاةص مللصط ملةملعدلهت عاملعلصك  ك  ملعلاملتيص املتلأملعلصا ملبملع
مل تلأملزملتيملتّ ل  تلأملاوةيتتاململص ايعلصت خي  مل.مليأنملتستتاملعدل ته ملعلاملتيإىلمل تنبملتط ملةملعل  عح ملعل ظةمل مليعل قامل مل

مل ملاص ملعلوتال  ملعدليت ف مليعلاملتصايتط ملة ملعدلكص ب  ملأي ملعدلس ل  ملعاحبتث ملد حا ملخالل ملتسل  هت ململص  ملعدلوةيتتاملأي ملاع عخل
 لل وةيتتامل.ملاك ل ي عس  مل

ملجيبمل ملتلأملإتاعيمل تلبململصح لملتستتاملبةعا ملعلاصمليعلصا   ملاملصبملأند ت ملت    عملا ته هت مل ت لمل اسي ل  
ملقامململيأنعل هلتملعلكتاملدل ت س مل لكمليأنململأخ ملعلطتلبملململ- طة ملأيملتأثرملتاخلملأيملسملنييململ ايص اعملتلأملناسملبصكت يعإل

مل ملا مل م س  ملاصكتال ملاوةيع ملاصأخة  مل)ملاصاةحل  ملعلربنتا  ملعلصصةجاوةيع ملتلأمل.( مليعلصا    ملعلاص ملبةعا  ملا ته  يتستتا
ملعدلهت ملت ف م مليعخل ملللي ل ملعلاةيمل  مليعلقا عا ململفةمل  عا ململيمل يشلت ملعدلوةيتتا ملإيع   ملااه م ملتط ملة  Project)إىل

management)مل.مل
ملياسص  ملعإلصلتزملعدلص هلعملاملعلصصاصعلق تستاملعدلة ي  ململململ
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مل ملأنململك ن ملجيب ملدلت ململتل فيه مليصم ملرلتل ملع تاي  ملا ملعدلةحل  مليعلصا تلب ملعلاص ملح ثمل   ي عس  ملنظ مل، ئاف
ئافململد ت،ململعدل ت  ملعخلتص ملبتلاصاملايظ ملأيملاملدلململيا عد   ز ملخربعاملشلملفإىلملإنصتجملخةمل مللاملبةعا ملعلاصمليعلصا   مليمل

،مليه  ملعخلربعاملعدليةف مليعلاه ملبندصستبعدل ت  ملعخلتص ملاملايظ ملأيملاملدلململيا عد  خربعاملشل ز ململلاملفخةمل ململإىلملإنصتج
ملاملخةجي ملعلصصااتاملعاخة .ملتص فةملمستاملشل ز ملعاشصا  ملعخلةمل مليتكسقفململتستتاملتلأملتط  

 عس ملعلطتلبملت امليملحيالهتيمللإلصلتزعاملعلاملجيبملأنملعدلقق لملللصحا لملأعلق تستاملإىلملرباملاملعحلاملعايىنململفيتص 
مل ململيملسصح علربنتا  ملإصلتزهت ملبيا ململ-يربا لهت ملا ملعلقكتل  مل م ملي    ملتلأ ملعلاصمليتلمل،يعلصا   ملعلاصعحلا ل ملخةمل  أ

مل-عليل   مليه مل:ملعاسصحقتقملعلا   ت  ملعلاملت هلفملعلقا عاملعآلململظهةنملأيعلصا   مل
 ع،ملأفكت  ملبوكلملفةييملأيملض صملفةمل عسصيةملبةه  ملأيململأيعلقا  ملتلأملإمل تحمل 

 ق مليعلصستؤلمليععاسصطالعمليعلصا  يعلصحملعدلالحظ علكات  ملتلأمل. 

 عيملي بطهتملبتلق ي .خةع هتمليت ف مملعدلإيململعافكت ملتط ملةإاكتن  مل  

 يعإلتالميعدلصة تامليعلقثملعلصا     مليعإلصلتزمليعاستل بملبنملعل  عملتململب إاكتن  ملعلةمل. 

 ويمــالتق
ملعإل مليعخل ملعلي ل ملرلتملسصامل ملال يمليصرب ملا ملخياأستس  ملعلاصمليعلصا    ملف لملتيل   ململأاتدصمل ص لألت تلملا تسق 

ملع مللألت تللاةيمل  ململأي ملرل  تتايعخل مل"عدلةس ". ململيمليصرب ملعلايمّلملعإلسصامل أي ملعلق ي  مليعتل  ملعلاص ملف فمللصيل   ملتص  ملح ث لصا   
تصململفق هلا عاملياهت عاملعلطتلبمليلكصململ ت   علصاخلملامليعلطالبمليينململ-يايتين ه ململعلصا ملس ت مله ي ملأتعدلوت د ملبنمل
مليد ا  ملتطق قهت.مليعل ظةمل للق عتاملعليتا ملعلي ل  ململ لص   يع ةمل ملعدلصتبي مل

مل:ململةعتأملعآليتملعإلسصامل لمليعخلمللي يأث ت ملع
 ملخال ملاص ملعلاةيمل  ملعلطالب ملاهت عا ملتط ملة ملفةيمل ملاجيب ملي عستا مل ملل مل املا  ملدل ض تتا ملي عستا ملأي ملسق مل  ه 

 .(Self – initiated study)أيململ(Self-directed study)تملعلصطةقملإل ه

 حىتململك نمله تكملأسسمليعضح ملللصط  مل-تلصصمليتوصصململ-أيع ملهل تمملللصق   ملجيبملإتاعيمل. 

 حلمليايةف ملعدلةعملعحلملعلصط  صيل  مليتسهلملذل ملعلاخ لملاملاةملإس عت    ملعلصق   ملفه ملعلطالبملدلةعحلملعلجيبملأنملتات مل
 .علستبق مليعلصتل  

 صب يهتيتلملح  يمليعخلملعدلةعحلملعلصيل    ملفملجيبملأنملتس يملإس عت    ملعلصق   ملبتلصق   ملعل عيتملدي اة. 

 عدليتملرملاعمل ق ي ململه  تلأملأنملتصا ململ-أيمليعخلملفةمل ململ-مل ايتملرملعلصق   ملتالملييهل ملللطتلبملدباةيملأجيبملأنملتيط
 .صيل    لي ل  ملعلسلة تاملع

 ملس عدلالايملعاستعملياةع ي ملتق   ملعات تلملعلستبق مليا تهلو ملأسقتبملتق   هتمليه ملاصملأستل بملعس  تململإتقتعجيبمل 
 .لي ل  ملتيل  ملعلاصمليعلصا   

 مل ملعلطالب ملإتاعي مليعلجيب ملعلوا ي ملعلوةح ملتلأ ملعلقا   ملتلأ مليتا ملقه  ملتلأ ملعلقا   مليت  مل تنب ملإىل مل. لكصتب ملعصقا 
 لستبق .ل قاملات تلفمليلألت تلملععيعلصيل  مليمل(مل)علص ظر

 أشت املنصتم ملح ثململيعلصا   قةع  ملبنمل البملعلاصملعلستنا ملللصغلبملتلأملضيمملعلقا  ملتلأملاملنظ جيبملتقا مل
 .ملصزعملاملب سق مليعضح مليخطر  (dyslexia)علاصمليعلصا   ملضيمملعلقا  ملتلأملعلقةع  ملبنمل البملعاحبتثملإىلملأنمل

ملاملاقة عاملعلاصمليعلصا   سلة تملتق   أه ملرلتعااملململململململململململ
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عليتدل ملاملرلتلملتيل  ملاهتملع تايتاملعلاملتصاا ملعلصا  مملي عس ملبةعا ملياقة عاملعلياملاملاصملعلربعا ملعلاملتقاملسبت
نقت ملعلصق   ملدلصة تاملعلي ل  ملعلصيل    ملنملتك نملأمله  ملعلربعا ملتلأملأنفملجيبمليتعلاصمليعلصا   مللل ةحل ملع تاي  مليهلاملأصب

مل،ملياصمله  ملع تايتامل:ملcourse aimsهاعفملعدلقة مل،ملياصملأمل Objectives courseدلقة ملعملا   ناسص ا ملاصمل
 المتحدة المملكة 

مل University of East London تاي ملشةقملل انململ-
مل University of Kent تاي ملد تململ-

 الواليات المتحدة األمريكية 
 Ohio State University تاي ملأيهتمل ململ-

ململPratt Institute ايهاملبةعاململ-
مل Kansas State Universityدتنستممل تاي ملململ-
ملColorado State University تاي ملدل  عييململ-
مل Cornell University تاي ملد  ن لململ-
ملUniversity of Oregonمل ملأي جي ن تايمل-
مل California Collage of Artsدتل ا  ن تململ تاي ملململ-
ملUniversity of Illinois تاي ملإل   يململ–

 داـكن 
مل The Art Institute of Torontoيهاملعلاصملبص  ينص امل-

 ياأسترال 
مل The Design Institute of Australiaس عل تملتايهاملعلصا   ملبمل-

ملايتملرملعلصق   ملعلايل  :ململململململ
مليوةملعآلت  :لتصقت عاملعلصق   ملجيبملاةعتت ملعإل ملعت ل ملأث ت عدل سستاملعلصيل    ملعلستبق ملتلأملأنفملأصبيتملبةعا مل

مل  ملعلاصملعلقا مليعدليتصةفه ملاته .1
مل يعسص يتبملت تصةململفه ملايىنملع  تل .2
ملاعث مليعلص املامليينملنقلملأيملتكةع يملعحلملبتاصتل ململص  زت لملف ملعلقا  ملتلأملإنصتجمل .3
مل علص صعملبوصا  ملذلتملمستاملاصاةي .4
 عدل تانملعلاملذلتملتالهل ملبتلاصيململسلصلمملعدل عيمليعافكت عسص يتبمل .5

 وكالاملتا     ملتقل امل تقل امل ملدلحل لملغرملإلجيتيمللأملعلصي  ملاملت ل  ملعلقحثملعلقا  ملت .6

 اصياي ملللصيقرملتصملعلاكة ملاملييستم سصصاعمملأستل بمليختاتعلقا  ملتلأملع .7

 تلأملعلصيقرملتصملعلاكة ملب ض حملا  علق .8

 لي لملعلا ملييصا مليا تهلوصفملشا ملتعلقا  ملتلأملتة،ملع .9

  ت ملت ل  ملعلصا   ثيمليعخلملفةمل ملأأامل ملااةيعملتالهل ملبتلي لملاملععاسصملعل ت ملبتدلي هلتاملعلاملت ع فملعلطالبمليذلت .11
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مل، University of Colorado at Boulderعلاااملأهلةئااتملداالملاااصمل تاياا ملدلاا  عيييبا عساا ملرلااتعااملعلصق اا  مل
عدلصحاا ملبتل عاملاتاململUniversity of Illinois (Illinois Learning Standards in Fine Arts)ملل  ا يع ي تايا 

ملصق   ملهلاملحاياملبأ بي ملرلتعاامله :لعملرلتعااملأنعااةملك  ملي امل
 كةملعلصا    مليععانصظتمملاملعحل   لااصتبي ملتط  ملع .1

   ملاملت ل  ملعلقحثمللصات  ملعلاكة عدل   نملأيملعلاكة مليعلاكةملعلصحل ل مليعلصي .2

   ت ملعلل ن  مل)تقيتمللل  ض عمل(جملعدلسص  ملعلا مليإ تي ملعخص ت ملعملعلصاةيمليسب زيململعإلباععمليععابصكت  .3

 ياكة مليعلصيقرملعل عضعلصقا ملعلوا يمليشةحملعليعلقا  ملتلأملأسل بملعلية،مل .4

يهلاملحايامل تاي ملدل  عييمليها ملع تايا ملعل ح اا ملعلااملأاكاصملعحلاا لملا هاتملتاتصا لملعلص زملاعملعلةهل ا مللل ساق ملعدلي ملا مل
مللكلمل زم  ملاصمل زم تاملعلصق   ملدلقة عاملعلصا   ملللا  نمليعلي ت  ملدتآليتمل:

 ( 7)جدول رقم 
 مقررات التصميم للفنون والعمارة جامعة كلورادومجاالت التقييم ل

University of Colorado at Boulder 

 النسبة المئوية

مل%41ملععابصكت مليعإلباععمليعلصاةي
مل%31ملعدل   نمليعلاكةملعلصا    

مل%21ملأسل بملي  ي ملعلية،مليعلصقا ملعلوا ي
مل%11مللصزعمملبتحل   مللل صتبي اصتبي ملتط  ملعلاكة مليعإل

مل%111 المجموع
يعلا يململقاامململRoyal Institute of British Architecture (RIBA) ملي ات ملأااتملعدليهااملعدللكا ملعلربملطاتميمللل

صساه لملإصلاتزملتلاأملرلاتعااملثالثا ملل بص زملاعملعل سابملعدصااأ   ل مل،ملفقاملفصملاصملعلا  نملعملصملبتتصقت ملأنملعلي ت  نتا ملعلصصابةمل
تقياتملاملإتااعيملها  ملعلا عسا ملأعلاامل،مليها ملعدلة ي ا ملرلاتل  مليعخالملدالملصلممليتصيايملب ا يملعلصق ازبملهلابأنفملتل تملعلصق   ململت ل  

ة ملاملبةنترلاافململبتلقاتهسا ملعلي اات  ملبكل ا ملعلا ا نملع   لا ملعدلااةمل مليعلااملعزبا هتملهلبت تايااتاملعلصاا ملسملااعمل ق يا ململتص تسابح اثمل
ملد ة ي  ملأدتيدي  .

مل أيعساااصطالعملاااا   ملمتملإتااااعيملعساااص ت  ملتاااا ملدلياااتملرملتق ااا  ملسلة اااتاملت ل ااا ملعلصعذلملعل قااات يب ااات ملتلاااأملااااتملساااق ملااااصمل
عليل  اا ملعدلصصلااا ملبكل ااتاملعلا اا نمليعهلااعملت ل اا ملعلصق اا  ملاملعاهلسااتمململئااافملإىلملايةفاا مل(1)الحاا مل هلاا ململعلصااا ملس مليااات اات مله 

  ملعلاملسق مل دةهتمللصساه لملاه ا ملعلق اتمملبي ل ا ملعلصق املعليوةملعل قت ملإجيتزدباة،مليهلامليضعملاملععاتصقت ملأمه  ملع   ل ملعا بي مل
مل،مليمتملإجياتزCreativityبصكات ملأيملعإلبااععملعل قات ملعا بيا ملعايىلملاملعإلملإجيتز،ملح ثملمتملنظةعمللألتاعيملعلكقر ملنسق تملللطالب

ااصملعلساتبي ملإىلملعليتشاة ملاململعل قات مل،ملد تملمتملإجياتزملDesign Conceptنملعلاكة ملأيملعدل   ملعخلتاس مليعلستيس ملاململعل قت 
يملبنضاااتف ملرلاااتلمل عباااعملهلااااململاااة ملااص حااا ملإلبااااع ملعلاااةأ"ملأخاااة "نقطااا ململيأضااا ات،ململPresentationملعلياااة،أسااال بملي ااا ي مل

علصق اا  ملح ااثململااايبمليصااربملهاا عملعإلجيااتزملا ضاا ت تمللص ساارمل،مليملإلي ع اافملضاا صملرلااتعااملعلصق اا  ملضااةي  سااتت  ملعدلصصاااانملعآل
ملع زم اتاو لمله  ملت مليهلاملعلصق  ملزللتلأملأداةملاصملأ بي مل زم تاملأستس  ملبص زملعملعلا   ململاوةيعإصلتزملت ل  ملعلصق   مللكلمل

هلقاالملعلقااتم نملتلااأمليضااعملبةنااتا ملعلقساا ملعليل اا مللكاالملةت اا ململااص ملععاتاااتقملتل هااتملاسااققتملاااصملعاستساا  ملتلااأمل زم ااتاملأخااة ملف
ملإجيتزملع زم تاملعلاةت  ملد تململل :مليديكصعدلقة عامل.ملأنململص مل دةهتملبتلصاا لملاملت ص مململتلأملزباص
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 املاااعملشااق فمللصصااةجملا ضاا تتملخباااتمصمليهلااا عاملف  اا مللاا سملذلااتملناااةعيملبصكاات مل:مليملواا لملعدل هقاا مليععاعإلباااععملأيملععا .1
 علل نملياالم صفملللاكة مليعدل   نململخاتمصفملف ململةعتأ

يت  ملعلقحثملامليحاعثصهتملي  ي ملايت صهتمللل وكل ملعلصا     ملعلاكة ململعدل   نملأيملعلاكة مل:مليتو لملتاةيمليسب ز .2
 امل تقل ملغرل ص لملإىلملحل لملفملعا ض تتاملتصيل ملبتلاكة ملهبا

يعدلهات  مليإتقاتنملأساتل بملعلصيقارململبتحلةف ا تصسا مللية،مليعلصق   مل:مليملو لملعلةس ملع  امليعإلفهت ملبأستل بملعأسل بمل .3
 عابيتيمليعتزعنمليضعملعاشكتلمليعخلملعلل حتاهبافملعلص س  ملييض حململيعلظلملتصملا ت  ملعل   مل

ملعدلي مل ملعدلق ح صيةفملتلأملعل سبمل(مل  عملايل اتامل هل   ملهبافملعل1ملإتاعيملع ايلمل) ايلمل هل متململيهلا
 (0)جدول رقم 

 النسبة المئوية مجاالت التقييم
مل%ملCreativityبصكت ملعإلباععملأيملعإل

 % Design Conceptعدل   نملأيملعلاكة مل

مل% Presentationأسل بملي  ي ملعلية،مل
مل%مل"أخة "مل.............

مل%111ملعجمل  ع
صااتاملبكل تاملعلا  نملع   ل ملح ثملتصاتياملنسبملع  عنبمل ق ي ملعلصاةعتت ملععاخصالفتاملعلاملتص   هتمليهلاملمتمل

يي اا يملع تناابمل،ململأهلسااتمملع ةعف ااكمليعلصااا ملةمليعل حااتتلااأملعل اا عح ملعلا  اا ملاملعلا  اا ملعدلص هلياا ملاااصملداالملزباااصملنص  اا مللل د ااز
مل.ملعلاعخل  مليعلس   تمليعدلسةحمليعلصل ازمل نيعلي ت  ملل  ملاملزبااتاملعلي ت  ملعل ف ا مليعل اي مليعلي

ااصملتل اتملزبدالمللملإىلملتاا   ملأيع ملهل اتمملتص تسابملااعململهباافملعل صا ململ يهلاملمتملربل لملعل صتم مللكلملهلس ملتلأملحاا
ملسلق تملتلأملصح ملعل صتم .ملحىتملعاملت ثةملExtremesحتعااملعلص تيزملعاتلأمليعايىنململعسصقيتيس ص ململبأنف

 أوال : قسم العمارة
 تاي ملعإلسك ا مل ململ  ل ع دل  ملعلا  نمل تاي ملحل عنمليململ-  ل ملعلا  نملع مل  ملبكل  ربل لملعل صتم ملعخلتص ملبأهلستمملعلي ت

مل  ملعلا  نملع   ل مل تاي ملعدل  ت.يدل
مل1411مل–مل1211ي  ا ملااصملعجمل ا عملعلكلاأمل)مل31مل1يها ملااتي ملعلصصااصمليملةصااملذلاتململ:التصميم المعماري مقرر

دلص سااا ملااااصمل سااا ملإىلملساااقي ملعملاةيتتاململااا عيحملتاااايهتمليسلة تئاااتملتلاااأمله يااا ملاواااملعلسااا  عاملعخل اااسي  ااا مل(مليتاااا مملامل
لكلملوك لملفةمل ملتصمل ةمل ملتملهلس بكلململعلصا ملسمله ي تلق  ملاصملأت ت مللكلملتتمملي عس مليملوت كملاملتا ملسهتملعلغاوةيتتامل

ملاص  ت .خربعاملاصياي مليململعدصستببملاةحل ملي عس  ملشلتململص يملللطال
عل ساابململاص ساا مليدااتنملExtremesعسااصقيتيملحااتلصنملاااصملحااتعااملعلص ااتيزملعاتلااأملحتلاا ملمتململ21ملعــدد الحــاالت :

ملاص ساا علاكاة ملدااتنملأيمل%مل،ملأااتملبتل سااق مللل  اا  نمل31فملإىلمل%ملمتملتقةملقاا29ها ململععابصكاات ملأيملعدلي ملا ملعدلق حاا ملجملاتلملعإلباااعع
متمل%مل22 ملهاملعدلي ملا عل سق ململاص س يبتل سق ملاسل بملي  ي ملعلية،ملدتنمل%مل،مل41%ملمتملتقةملقفملإىلمل39ه ملعل سبملعدلي مل مل

ملةدازملايظ هاتملتلاأململ"أخاة "لي ل ا ملعلصق ا  ملاملب ااململاملاصملعجملاتعااملعلااملديكاصملإضاتفصهتاملعليامل%مل،مليهلامل دةمل21تقةملقفملإىلمل
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علااململعلصاا   ملعدلي ات ي،مليها ملااصملع زم اتاملعلاةت ا يي عملصه ملبتلي عالملعلق ي  ملياا ملعنيكتسهتملتلأململثقتف ملعلطالبإ العمليمل
اااا صملنساااق ملحاااتعااملعلا عسااا ملإىلملي ااا بملزبأ بيااا ملتواااةملحتلااا ملااااصمل.مليهلااااملأشااات املىلملعدل ااا  نملأيملعلاكاااة عديكاااصملضااا هتمل

%،مليب ات ملتلاأمل11ملااصملذلاتأيمللساةت ملعل صا لملإىلملعلاكاة مليخيملعدلقاأملا عافكات ملعخلتص ملبكلملاوةيعملأيمللصق ا  ململلل صطلقتا
مل:دتآليت(مل2 ايلمل هل ملعدلي ت يمل)ملتك نملأيع ملعلق تمملدلتي ملعلصا   عل صتم ملعلستبق ملديكصملأنمل

 ( 9)جدول رقم 
 النسبة المئوية سم العمارة مادة التصميم المعماريمجاالت التقييم بق

مل%31ملعإلباععملأيملععابصكت 
 %41ملعدل   نملأيملعلاكة 

مل%21ملأسل بملي  ي ملعلية،
مل%11ملتمللطق ي ملعدلوةيع"أخة "ملت دةملتقي

مل%111ملعجمل  ع
 :الذيكور بشعبتيهثاويا : قسم 

ملعلاملك   ملبأهلستم ملعخلتص  ملعل صتم  ملبكلبويقصملربل ل ملعلا  ن ف ململ   ملحل عن،مل-ع   ل  ملعلمليدل  مل تاي  ملع   ل  مل-ا  ن
مل تاي مل   بملعل عييمل-  نملع   ل مل تاي ملعدل  ت،ملدل  ملعلامل-ل مل،مليدل  ملعلا  نملع    تاي ملعإلسك ا مل 

مل:مليه ملاتيعلصا   تاملاقة  ملعلصصاصمليملةصاملذلت (ملي   مل1411مل–مل1211ي   ملاصملعجمل  عملعلكلأمل)مل311 
ملعل ملعلس  عا ملا ملعايتا م ملاالث  ملعلي ت   ملشيق  ملي ى ملعلصوي ب ملهلقل ملعلصا   تا ملاس أ ملربت مليىل س ملأملربتعلاعخل  

 تمل عدلسةحمليعلس  ملتا   تامليملك  س ملأربتملعلصل ازمل نمليمل تمل عدلسةحمليعلس  ملي ىملشيق مليملك  مل،تا   تاملعلي ت  ملعلاعخل  
ملتلأمله ي ملاوةيتتاململ عيحملتايهتملاملعلصل ازمل نيمل تتمملي عس ململلكلاوةيتتاملقي ملاصمل س ملإىلملسملعدلص س ،مليسلة تئت

مل ملاصملأت ت  ملعلغتلق   ملعلصا ملسيملوت كملاملتا ملسهت ململص يملبكلملهلس ملللي لملاملفةمل مللكمله ي  ملشلت ملللطالبلملاةحل ملي عس  
ملخربعاملاصياي ملياص  ت .دصستبملإ

علص تيزململسبالمليحتل مليعحا Extremes ملحتعااملعلص تيزملعاتلأملاصحتلصنململسصقيتيإياملبيململ24تايملعحلتعااململ-
%مل33.8هلقلملعلصوي بمله ملعلصا   ململاتي ملاعإلبصكت ملي مل ملعدلق ح مللي ل  ملعإلباععملأيملي املأنملاص س ملعل سق ملعدلمليىنعا

 ملعدلق ح مللل    نملأيملعلاكة ملهعل سق ملعدلي مل ململأاتملاص س %مل،مل35ىلملإ%ملمتملتقةملقه تمل34.5يلويق ملعلي ت  ملعلاعخل  مله مل
 مل ملعدلق ح ملاسل بملاص س ملعل سق ملعدلي%مل.ملأاتمل45هلاملمتملتقةملقه تملإىلمل%مليمل44.2ه مل%مليلويق ملعلي ت  ملعلاعخل  مل43.5

%مل.مليهلامل21إىلململتقةملقه تمتململيهلامل%مل،21.8مله %مل،مليلويق ملعلي ت  ملعلاعخل  .مل22.5علصوي بمله ململهلقلي  ي ملعلية،مل
مل مله تك ملأن ململإ تاتعل حظ ملعل سق  ملجملتل ملعدلق ح  مليملك  ملاملت عإلبصكيململعإلباعععدلي مل  مل  علس  ملشيق  مليعدلسةح ملتصملت يعلصل ازمل ن

مل ململعدلي مل عل سق  ملعلاعخل   ملعلي ت   مللويق  ملإىلمل44.5تقلغملح ثملعدلق ح  ملعدلي مل ململياص س %مل،مل45%مليهلاملمتملتقةملقهت عل سق 
ت ملتلأمل%،مليب 25عدلق ح ملاسل بملي  ي ملعلية،مله ململعل سق ملعدلي مل ملاص س أاتململ%مل،31عدلق ح ملللاكة ملأيملعدل   نمله مل

مل:دتآليت(مل4مل هل (ملي) ايلمل3لمل هل ملعلصا   مللويقاملهلس ملعلاملك  ) ايمليع ملعلق تمملدلتي ملآنملتك نملديكصملأملعل صتم ملعلستبق 
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 (4)جدول رقم 
م بقسم الديكور مقرر التصميمات للسنوات الثالثة قبل مجاالت التقيي

 التشعيب ولشعبة العمارة الداخلية
 النسبة المئوية

مل%35مل عإلباععملأيملععابصكت
 %45  كةملعدل   نملأيملعلا

مل%21ملأسل بملي  ي ملعلية،
مل%11مل........."أخة "مل.............

مل%111ملعجمل  ع
 (3)جدول رقم 

مجاالت التقييم بقسم الديكور مقرر التصميمات لشعبة ديكور المسرح 
 والسينما والتليفزيون

 النسبة المئوية

مل%45ملعإلباععملأيملععابصكت 
 %31 عدل   نملأيملعلاكة 

مل%25ملة،أسل بملي  ي ملعلي
مل%11مل"أخة "مل.............

مل%111ملعجمل  ع
"ملأنفملديكصملزبا صملنسق ملاخة عععاهل عحتامل"(ملامل زم  ملفق عآل ع مل)ثالثملحتعااملتايملزلاييملاصململيهلامل دةملا

كة ملإلاكتن  ملت ا  هتملأيملتطق قهتملاملعل عهلعمليه مل زم  ملفةت  ملعلا  تاملعدلصاا ملجملتلملعدل   نملأيملعلااصململ %ملد زمل11
اسل بملحتلصنملاصملحتعااملعلا عس ملأنفملجيبملا تصا ملعلا  تاملعدلصاا ململاملة،ملد تمل دأنملتا جملربتملعجملتلمل عتفديكصمل

مللي ل  ملعلصا   (.ملاع دبملعآلقململعلية،مل)عسصصاعمملعحلتسمل يستملاي   فملعلطالبملإىلملي  بملتيي  ي ملعلية،ملهبافملت
مل1211)ململ علكلي   ملس  ملتملاصملع   عململ151:مليخياصمللفملس ملعدلةم تااقة عاملعلةس مليعلا عستاملعلصحل ل  مليي ع

،مليي عس ملعلاةهلصنملعايىلمليعلاتن  ،مليعلا عستاملعلصحل ل  ملاملس ملعلةس ملاملعلاةهل ملعإلتاعيمل أا مملربتملتي   مل(مليململ1411مل-
ملبياملعلصوي بعدلةم تاملاملعلاةهلص ملععدلهت عاملعل ايمل ملياهت عاملعلةس مليعسصصايئافملإىلملت    ململ.نملعلاتلا مليعلةعبي  خلتاتاملم

ملعدلصصلا ملاصملعال عنمل.
يعلاملهلاملت ثةملبتلسلبملتلأململExtremesيملياملعسصقيتيملحتل مليعحا ملاصملحتعااملعلص تيزملعايىنململ11تايملعحلتعاامل

علصحل ل  ملاملاقة عاملعلةس مليعلا عستاململ  ملعإلباععملأيملععابصكت عل سق ملعدلي مل ملعدلق ح مللي لملاص س ،ملي املأنملعلا عس نصتم مل
 ملعدلق ح مللل    نملأيملعل سقملياص س %مل،مل51%ملمتملتقةملقهتملإىلمل47.5مله ملاملصب عملعدلةعحلمليللويقصنملعدلةم تامليي عس 

%مليب ت ملتلأمل21%مليهلاملمتملتقةملقفملإىلمل21.9ه ململية،عل سق ملعدلق ح ملاسل بملي  ي ملعلملياص س ،مل%31ملعلاكة مله 
ملتآليت:د(ململ5عدلةم تامل)مل ايلمل هل ململحل ل  مليي عس يعلا عستاملعلصنملتك نملأيع ملعلق تمملاقة عاملعلةس ملعل صتم ملعلستبق ملديكصملأ
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 (5)جدول رقم 
 مجاالت التقييم بقسم الديكور مقررات الرسم

 والدراسات التحليلية ودراسة المرئيات
 النسبة المئوية

مل%51ملبصكت عإلباععملأيملعإل
 %31 عدل   نملأيملعلاكة 

مل%21ملأسل بملي  ي ملعلية،
مل%11مل"أخة "مل.............

مل%111ملعجمل  ع
 والنحت والتصوير الجرافيكثالثا :أقسام 

مل-  ملعلا  نملع   ل ملبويقص فملبكلبويقص فمليعلصا ملةملبويقص فمليعل حتململكةعف متملربل لملنصتم ملعلا عس ملعخلتص ملبأهلستمملع 
مل-نملع   ل مل ملعلا مليدل  ،مل تاي ملعدل  تمل-علا  نملع   ل ملل  مليدسك ا مل مل،مل تاي ملعإلمل-،مليدل  ملعلا  نملع   ل مل تاي ملحل عن

مل تاي مل   بملعل عييمل.
مل مللياي ملعل صتم  ململ22بصحل ل ملبقس  مليبملع ةعف كعسص ت   ملبمل22ويقص ف ملعسص ت   مليعسص ت   ملبويقص ف ملعلصا ملة مل19قس 

،مل،مليأ بي ملحتعااملاصملهلس ملعلصا ملةع ةعف ك ملبويقص فمليهلاملمتملعسصقيتيملحتل مليعحا ملاصملحتعااملعلا عس ملبقسبقس ملعل حتمل
ملاص س علواملاملامل،مليهلاملل حظملعلصقت بملExtremesعاتلأملعحلتعااملعلص تيزململه  ملسبالتملح ثملحيحتلصنملاصملهلس ملعل 

ملنمله تكأعاهلستمملعلاالث ،ملد تملل حظمل،مليرلتلملعدل   نملأيملعلاكة ملاملت ععابصكيملأعدلصاا مللكلملاصملرلتلملعإلباععملعل سبمل
عل سق ملعدلق ح ململاص س بويقص فملح ثملدي لملع ةعف كملي  ي ملعلية،ملب صتم ملعلا عس ملبقس ملأسل بملتاتياملالح ظملاملرلتلمل

مليعل حت.ملم ملعلا عس ملبقس  ملعلصا ملةه عملعجملتلملبنملنصتملحياثملتاتياململ دةملاملي عجملتلملإىلملععا تاتع،ململذل ع
مله ي ملعلصا ملسأت ت مل تبتاملألألهلستمملعلاالث ملختص ملأنململعلق تمملأيع علصقت بملاملعل صتم ملإىلملإاكتن  ملت ح املململوريململ
صا   ملعلامليعحا ملتلأملصب عملاقة عاملعلمليع آأف ل  ملتطق  ململيإىلاملعلا   ملعدلقة ع   ملعل سبملعدلق ح ملتلأملصب عململتيتورملإىل

مل76ملسبال ملعدلقة عا ملاص ملعل% ملعخل س ملعلا عس  ملاةعحل ملخالل ملعإلتاعا عس   ملعلا عس   ملعلس   ملبأن مللألهلستمملتل ت ملاو د  يمل 
ملعلاالث .

ملعدلي مل بقس ملعلصا ملةملأنملعل سق ململعلصا ملسمله ي حاملأت ت ملآمل دةهتعلامليململعآل ع ملعلاملذببملأنملت ضعملاملععاتصقت ياصمل
ملتاتتا ملاصا    ملتك ن ملأن ملجيب ملعإلباعع ملجملتل ملح ث ملعلا عس ، ملس  عا ملخالل ملأملت ملعلس  عا ملا ملعل د ز ملإىلملن ململص ف عايىل

ملعخلتاتاملمثململص فملإىلملععابصكت علصا ملبملتلأملعدلهت عامليعلصق ملبتسصصاعم صاةيملاملعدلةعحلملعلا عس  مليعليعإلباععململ  تاملعخلتص 
إىلملبقس ملعل حتملبنضتف ملعصطالحملعدل هق ململعلصا ملس.ملد تملأشت ملأحاملأت ت مله ي ملعل حتيململختص ملبقس  ملعلصا ملةملعدلصقاا 

مله  إآلدهق ملململ- فةملعدل هق ملاا ملتياصصاا مللصحاملاملنسق مليململ تي ،مليه ملإشكتل  ملربصتجملإىلملي عس مليعإلباععملرلتلملععابصكت 
 مللكومملأيملرباملامله عملع تنبملللقق لملعلاةصعلا  نملع   ل ملح ثملعاململص يملعاسل بملعحلتقملعدلصقعمل البملدل تامللا ململ-

ملعلصيل   ململي    ملجيبملأنملت يدل تاملعلا  نملع   ل ملد  سستاملتيلفننملململتتم،مليبوكلملباهل  ملاعملعيي هت خصالفمللطالهبت
ملاسص ملتاملعدل هق مللامله .

مل(6ل مل) ايلمل هل مللاالث ملد تململع:ممليتصلصصملنصتم ملعلا عس مللألهلست
مل



 لكليات الفنون الجميلة بمصر (المواد الفنية ومواد التصميم)إعداد أداة قياس لتقييم المخرجات التعليمية للمقررات العملية 
 

 العربي الرابع" -المؤتمر السنوي "الدولي األول   9432

 (2)جدول رقم 
الرسم والتصميم بأقسام الجرافيك  لمقررات مجاالت التقييم

 والتصوير والنحت
 النسبة المئوية

مل%61مل-%مل55ملبصكت عإلباععملأيملعإل
 %35مل-%مل31 عدل   نملأيملعلاكة 

مل%25مل-%مل11ملأسل بملي  ي ملعلية،
مل%11مل"أخة "مل.............

مل%111ملعجمل  ع
 :ستوتائج الذرامل

ع ةعف اكململصزعملااملاملزباااتاململعإلبصكات ملتلملعإلبااععملأيعل ساق ملعدلي ملا ملعدلصااا ملجملاملاص سا ت ضيملنصتم ملعلا عسا ملأنمل
ملعلصحل ل ا مليي عساا ملعدلةم ااتا اا ملبقساا ملعلااملك  ملاملاقااة عاملعلةسا مليعلا عسااتامليعل حااتمليملقالملنسااق تملاملعدلقاة عاملعلا مليعلصاا ملة

يعل حات،ملد اتململبأهلساتمملع ةعف اكمليعلصاا ملةملتا ملساهتاعملعدلقة عاملعلا  ا ملعلااململاص ملا   هنتمليه ملاقة عاملتصوتبفملاملأهاعفهتمليمل
ع تناابملعلاا ف ا ملاااعملع تناابملعلااا ملفصقاالملعل سااق ملاملشاايق ملح ااثململصاااعخلململبواايقص ف،ملتملاملاقااة عاملهلساا ملعلاااملك  ملقاالملنسااق 

عملعجملتلملبقس ملعلي ات  ملق ملعدلصاا ملذل عل سملاص س ،ملأاتمل تمليعلصل ازمل ن يعلس  يملك  ملعدلسةحململشيق علي ت  ملعلاعخل  ملت هتملامل
عدلقااة عاملعلا عساا  ملبقساا ململباااا ملتتااا ملاململصزعملاااملعل د اازملتلااأملع تناابملعلاا ف ا مليعليل اا مليعلق ياا ف وااكلملأهلاالملعل ساابملح ااثمل

خل ا ملعلاععل سق ملعدلي مل ملعدلق ح ملبويق ملعلي ات  ململاص س  ملإىلملأنملرلتلملعدل   نملأيملعلاكة ملفصورملنصتم ملعلا عس.ملأاتملاملعلي ت  
عدل ا  نملاملهلسا ملعلااملك  مل،ملأااتملاص سا ملعل ساق ملعدلصااا ملللاكاة ملأيملتمململل افملهلسا ملعلي ات  ه ملعاتلأملبتل سق مل   عملعاهلسا

لي ات  ملهلسا  ملع،مليملو كملدالملااصملقت بصصفيعل حتململيعلصا ملةملكتمليعلصل ازمل نملي ىملأهلستمملع ةعف   لس  عسةحمليملعدلملشيق مليملك  
مل ت علسااا  عدلساااةحمليململيملكااا  ملبوااايق علياااة،ملب   اااتململةتااااعملنساااق تملجملاااتلملأسااال بملي ااا ي ململ ساااق ملعدلق حااا عليعلااااملك  ملاملاص سااا مل

ي  ي ملعلية،ملبفملتاتياملعدلي مل ملجملتلملأسل بململعل سق ملف ص س يعل حتململيعلصا ملةملكيعلصل ازمل نمل.ملأاتملبتل سق ملاهلستمملع ةعف 
إىلملتقت بملعل سبملعدلق ح ملجملتقملعلا عس مل امل،ملب   تملأشتبتاهلستمملعلاالث مليع مليعلصق  تاخصالفمل ق ي ملعآلإالح ظملنتت ملتصمل
 ملإىلملزلتيلاا ملاا   ملاملعاهلساتمملعلاالثا ملشلاتملأيياقاة عاملعلصيعدل ا  نمل   اعملعدلقاة عاملعلا  ا ململيرلاتلملعلاكاة ملعإلبااععمليعإلبصكات 

مل.علق تميع ملآت ح امل
 (7م قر ول )جد 

النسبة المئوية لمجال  القسم
 اإلبداع واالبتكار

مجال النسبة المئوية ل
 المضمون أو الفكرة

النسبة المئوية لمجال 
 اإلجمالي أخرى أسلوب وجودة العرض

مل%111مل%11مل%21مل%31مل%41ملعلايل  ملعدليتملر
مل%111مل%11مل%21مل%41مل%31ملعلي ت  
ملعلاملك  

مل%111مل-مل%21مل%45مل%35ملشيق ملعلي ت  ملعلاعخل  

ملعلاملك  
 تمل شيق مليملك  ملعدلسةحمليعلس  

مليعلصل ازمل ن
مل%111مل-مل%25مل%31مل45%
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النسبة المئوية لمجال  القسم
 اإلبداع واالبتكار

مجال النسبة المئوية ل
 المضمون أو الفكرة

النسبة المئوية لمجال 
 اإلجمالي أخرى أسلوب وجودة العرض

مل%111مل-مل%25مل-%مل11مل%35مل-%مل31مل%61مل-%مل55ملع ةعف كمليعلصا ملةمليعل حت
ملتم ملعلا عس ملبتدليتملرملعلايل  :صاقت ن ملن

عل ساابملعدلق حاا ملبتلا عساا ملجملااتلملعإلباااععمليععابصكاات ململاص ساا ملنأعلا عساا ملبتدليااتملرملعلايل اا ملللصق اا  ملصلااامليدبقت ناا ملنصااتم مل
أااتملاململ،لسا   تمليعلصل ازملا نكا  ملعدلساةحمليعييمل لي ات  ملعلاعخل ا اااتاملعلي ات  مليع ملاملزبيعاملتصطتب ملاعملعدليتملرملعلايل ملتق ب
عحملل ا ملعدلق حا ملبتلا عسا ملنمله اتكملتااتياملح اثملتةتااعملعدلياتملرملأملةمليعل حاتملفقااملأشات املعلا عسا ملإىلمليعلصاا ململع ةعف اكأهلستممل

ياتملرملعحملل ا مللوايق ملعل صاتم ملإىلملتطاتب ملعدلة ملفقاملأشت املتلملعدل   نملأيملعلاكيبتل سق ملجمل سبملالح ف .ملتصملعدليتملرملعلايل  ملب
لصاا ملةمليعدلياتملرملعحملل ا ملاهلساتمملع ةعف اكملعمليتقات بتطاتب مل،ملإىلمل تنابملاعملعدليتملرملعلايل  مليعلس   تمليعلصل ازمل نعدلسةحململيملك  

عملعدلياتملرملعحملل ا ملعدلق حا ملااب مل ملعلياة،ملأشات املعلا عسا ملإىلملتطاتأسال بملي ا يتلملجملامليبتل ساق يعل حتملاعملعدلياتملرملعلايل ا مل.مل
علس   تمليعلصل ازمل نملعدلسةحمليململعدلق ح ملبويق مليملك  عل سق ململ س  ملعلاعخل  ،ملأاتملاصيشيق ملعلي ت ملعدليتملرملعلايل  مللقس ملعلي ت  مل

قا حملتلاأمل حاتملفا الحظملأنملعدلاا ملعدليعلصاا ملةمليعلملكي ىملأهلساتمملع ةعف اةتاعملنساق تملتاصملعدلياتملرملعلايل ا ،ملأهنتملتف صملعدلالحظمل
ململق بملنسق تملاصملعدليتملرملعلايل  .مل-علةغ ملاصملتاتيتفمل

مل: مىاقشت الىتائج
ملرملزلل  ملاعملايتملثالث ،ملد تملتطتبقتملعملعدليتملرملعلايل  أنملايظ ملعدليتملرملعحملل  ملتصقت بملاأشت املنصتم ملعلا عس ملإىلمل

ملعلايل  ملعدليتملر ملعلصاتياملاملبيضملعدليتملرمليمل، ملععا ملأات ملأهلستممليملك  اململأيملععابصكت عإلباععملتاتعملعدللح ظملاملايتملرملختص 
مل ملعدلسةح مليعلصل ازمل ن ململ-يعلس   ت مليعلصا ملة مليعل حت ملع ةعف ك ملعدليأهلستم ملف ص ملعخلتص  ملعلس تا ملإىل ململة ع ملأنف لكل تاملة ي

ملا ملع   ل  ملململااةعلا  ن ملعل ي ململاتم ملأاصايتت خيهت ملبتلقتهة للتتم ملحل عن ملجبتاي  ملعام مليأ تق كل   ملف تننململ، بنباعتتا
مل  نملياي ت ملنململوهاملذل ملعلصت مللحملياا مليييل ت ململزلل ت ملذل ملبتلص  ز ملتوهاملأت تذل ملعخلتلا  ملإىلمل د ت تنبملعلصأثرملبتليققةمل 
ململ.علا  ملبن ملعخلعدلصقتيل ملعاهلستم ململ- س مل البمليأستت   ملا ملآثت  ملذلت ملعلي عال مليملفه   ملعإلباعع ملعدلص هلعمل فعملاسص   ععابصكت 

ملعاهلستمعلصيل    ملاعلي ل  ملدلصة تامل مليعل يململه،مليلكصملاوةيعملض تنململه   افملاملعدلسصققلملإىلملععاتص تيمليينملع  ي 
ملص الملاملتامملي  يمللقا  ملاملعلي ل  ملعلصيل    ملعل يملا ع ه مل  عنبملعملصطلبململ-صتل مليعلق   ملعلصت خي  ملفقاعنمللله مل مليعا

هلا عتفمليعسص يتبفمللرهلأملف  تملتلأملعدلسص ملنمليململل يمملاملا عهقففملا ت  ملعلق  مليعبتدصوتتس يملللطتلبملايتملرملللصق   ملايل  مل
 .عحمللأمليعليتدل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لكليات الفنون الجميلة بمصر (المواد الفنية ومواد التصميم)إعداد أداة قياس لتقييم المخرجات التعليمية للمقررات العملية 
 

 العربي الرابع" -المؤتمر السنوي "الدولي األول   9438

 1ملحق رقم 
 إعداد أداة قياس لتقييم المخرجات التعليمية للمقررات العملية

 كلية الفنون الجميلة
 وحدة ضمان الجودة )مواد التصميم( لكليات الفنون الجميلة

 Quality Assurance) عادتيدي ااا مللصصااااصملعلااااصمليعلصاااا   ملبتدلة ي ااا ملدلة ي ااا ملعلق تسااا أشااات املعدلياااتملرملع

Agency for Higher Education UK – QAA)إىلململ-دبااةململيعإلتص اتييمللل ا ي مل  علق ا ا عذل يا  أهلةئاتملعلاامل
ااصململ-ت املعلطتلابململعإلبصكت يملت ل  ملعإلباععمليعلاملجيبملأنملتستناملتط  ململ-علس تاملدل ته ملعلاصمليعلصا   مليملعلق عتاملعليتا مل

مليل   ملتص تسبملاعملدلملزباص.سلة تاملتهبافملعل ص لملإىلململ-خاللملإصلتزملتايملاصملعدلوةيتتامل
أساسململحاىتململكا نمله اتك   ا مللطاالبملدل اتاملعلا ا نملع   لا ملعدلصة اتاملعلصيللكململق حملإتاعيملأيع ملهل تممللصق   مليل 

علقا  مليعل ايمملاملدصواتفملا ات  ملنلافملبإس عت    ملعلصق   ململنملتس يأتلبمليمليع ملعلق تمملللطآ،ملتلأملأنملتيلصمليعضح ملللصط  
مليمليعضيملعدليتملر.ملك نمله عملعلصق   ملا طق ملعلق  ململأنملتلأململ–هلا عتفملا عهقفمليمل

تك نململعلا عس  ملعلالل قة عاملهل عحملايتملرملعلصق   ملإوت د ملاملللصيتينمليعدلملعلصا ملسلستي ملأت ت مله   ملنات ملعمليل لك
ملاعملي عس ملزبااتاملعلا  نملع   ل ملعلاملتص تسبي عس  ،مليململة تئتملتلأمله ي ملاوةيتتاسل

مل.........................................................علكل  مل........
ملععاس مل..............................ملعل ف ا مل..........................

مل.............علقس مل..............................ملعلويق مل..............
ملعدلقة ملأيملعدلقة عاملعدلسصهاف ملبتلصق   مل....................................

.................................................................................. 
 لمئويةالنسبة ا مجاالت التقييم                                                             

مل%ملبصكت عإلباععملأيملعإل
 % عدل   نملأيملعلاكة 

مل%ملأسل بملي  ي ملعلية،
مل%مل.................................."أخة "مل.............

مل%111ملعجمل  ع
 ظات :مالحمقترحات أو 

......................................................................................................
.............................................................................................................

مل....................................................................
ملنوةملس تيتك ملتلأملتيتينك ملململململململململململ
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  المعلوماتي الدراسة على شبكة ستعانة بها فالمواقع التي تم اإل

 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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