نموذج رقم ()16
تقرير مقرر دراسى
جامعة  /أكاديمية  :القاهرة الجديدة
كلية  /معهد  :المعهد العالى للفنون التطبيقية
قسم  :النحت والتشكيل المعمارى والترميم
أ -معلومات أساسية
 -1إسم المقرر ورمزه الكودى

رسم معمارى

 -2التخصص

النحت والتشكيل المعمارى والترميم

 -3الفرقة  /المستوى

األولى الفصل الدراسى الثانى
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(  ) 1نظرى

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

√

 -5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان
 -6نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان
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غير متوافر

متوافر

ال ينطبق

 -7عدد القائمين بالتدريس
ب -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

11طالب

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

 11طالب
عدد

 نتيجة اإلمتحان11

 النسبة المئوية  %للناجحين طبقــا ًللتقديرات الحاصلين عليها
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 -2تدريس المقرر :
مقدمة باملنهج
قراءة رسوم املعماريين واملصممين الداخليين
الرموز المعمارية
المصطلحات المعمارية
املساقط والقطاعات املربططة بالنت
بططيقات رسم املساقط والقطاعات
متابعة العمل
بوضيح األعمال على رسم املساقط والقطاعات
متابعة العمل
الرموز والمصطلحات الفنية ألعمال الكهرباء

 الموضوعات التى تمتدريسها

  %لما تم تدريسه منالمحتوى األساسى للمقرر
 مدى إلتزام القائمينبالتدريس بمحتوى المقرر
 مدى تغطية اإلمتحانلموضوعات المقرر
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 -أساليب التعليم والتعلم

محاضرات نظرية
دراسة حالة

√
√

تدريب عملى
أنشطة فصلية

األعمال الفصلية (تذكر) :

لوحات يقوم بتسليمها الطالب مكونة من

 لوحات تقدم خاصة بمساقط افقيه ورأسيه خاصه بالشقق السكنيه والفيالتبالتفاصيل المعمارية كالساللم و االبواب.

 -طريقة تقويم الطــالب
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نظرى
أعمال فصلية

شفوى
عملى

√

 -3اإلمكانيات المتاحة للتدريس :
 -المراجــع العلميـة

√

متوفرة

 -الوســائل المعينة

متوفرة

 -المستلزمات والخامات

متوفرة

√

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

√

غير متوفرة
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 -4قيود إدارية
وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب
للمقرر (: )%

القاعات غير مالئمة

م

المحاور

A

المقرر ( ...اهداف ،محتويات،
اسلوب تعليم)
المحاضر والهئية المعاونة
أساليب التقييم

D

القاعات الدراسية والمعامل

B
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 -6مقترحات تحسين
المقرر
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 .بناءا على نتائج اإلستبيان للعام ()2116-2115
البند اسم البند

التعليق

A

المقرر ...
(اهداف،
محتويات،
اسلوب
تعليم)

حاز على نسبة
رضا متدنية
()%35.51
مما يتطلب
تحسين جذرى
بالمقرر
وضرورى .

B

المحاضر
والهئية
المعاونة

حاز على نسبة
رضا متدنية
()%53.13
مما يتطلب إلى
تحسين جذرى .

C

أساليب
التقييم

حاز على نسبة
رضا متدنية
()%46.61
مما يتطلب
تحسين جذرى
بأساليب التقييم
الخاصة بالمقرر.

D

القاعات
الدراسية

حاز على نسبة
رضا متدنية

مقترحات التحسين:
 تغيير أساليب التعليم و التعلم الخاصة بالمقرر.
 إتاحة تمارين و تطبيقات متنوعة على موضوعات
المقرر.
 توفير مصادر تعليمية و تطبيقية حديثة لمحتوى
المقرر.
 تطوير و ابتكار طرق جديدة مختلفة لتقديم االعمال
 عمل جدول مسبق في بداية الدراسة لتسليم
األعمال و الموضوعات التي سيتم تدريسها خالل
الفصل الدراسي
 زيادة عدد ساعات المقرر 6: 4ساعات على األقل
فى اإلسبوع
 إستخدام المحاضر للوسائل التعليمية مثل الداتا
شو و األفالم التعليمية ...
 زيادة أعضاء هيئة التدريس للمقرر بواقع 1
عضو هيئة تدريس  41 /طالب كحد أقصى.
 زيادة عدد الهيئة المعاونة لمتابعة الطالب حيث أن
طاقة كل عضو  21طالب للمتابعة خالل
المحاضرة.
 اإلستفادة من الساعات المكتبية لعضو هيئة
التدريس للرد على إستفسارات الطلبة.
 تغيير في أساليب التقييم الخاصة بالمقرر ليحتوي
على أساليب متنوعة من إختبارات شفهية و
نظرية و تقارير و عروض تقديمية ...
 ابتكار إستراتيجيات تقييم معلنة للهيئة المعاونة و
الطالب و العمل على اإللتزام بها.
 إجراء إختبار تحريري للتأكد من مستوى الطالب
الفعلي للمادة
 متابعة األعمال و عمل تقييمات دورية تبعا للجدول
المسبق المعلن عنه في بداية الفصل الدراسي
 إعادة النظر في القاعة الدراسية و إعادة تهيئتها
لتكون مالئمة للدراسة بها ولعدد الطالب الملتحقين
3

()%15.53
مما يتطلب
تحسين جذري و
ضروري.

والمعامل

بالمقرر من حيث المساحة وعناصر التأثيث
و توفير االجهزة الالزمة للدراسة مثل :
 تزويد القاعة بأجهزة كمبيوتر وانترنت
 تزويد القاعة بأساليب تهوية مناسبة (تكييف ساخن
وبارد)
 تزويد القاعة بمكبر صوت(ميكروفون)
 تزويد القاعة بإضاءة كافية /
 تزويد القاعة بالستائر لتناسب العرض بجهاز الداتا
شو
 تخصيص مكان بالمعهد ليكون ورشة عمل

 -مراجعة المصفوفة الخاصة بالمقرر

 -عدم اتسام محتويات المقرر بالحداثة .

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين

 المراجع المذكوره تحتاج الى تحديث . عمل كتاب يحنوى على الماده العلميه بشكل صحيح وموثق بالمصادر ويوضع فيه الرسومات بمقياس رسم مناسب يسهل قرائتها

 -استخدام السبوره بدال من الداتا شو (  )pdfفى الشرح للطلبه الكتساب

 -4ما تم تنفيذه من مقترحات التطـوير فى مهاره الرسم .
العام السابق
-تزويد القاعة بمكبر صوت(ميكروفون)

-تزويد القاعة بالستائر لتناسب العرض بجهاز الداتا شو

تزويد القاعة بأجهزة كمبيوتر وانترنت

 -5ما لم يتم تنفيذه من مقترحات

تزويد القاعة بأساليب تهوية مناسبة (تكييف ساخن وبارد)
زياده مخارج الكهرباء بالقاعات للتسهل على الطالب استخدام
الحاسب الخاص بيهم .
 -11خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
A

المقرر ( ...اهداف،
محتويات ،اسلوب
تعليم)
المحاضر والهئية
المعاونة

C

أساليب التقييم

B

توصيف التطوير
 عمل جدول مسبق في بداية الدراسة لتسليم األعمال والموضوعات التي سيتم تدريسها خالل الفصل الدراسي .
زيادة أعضاء هيئة التدريس للمقرربقسمة الدفعة لمجموعات اليزيدعدد المجموعة عن  02طالب
 زيادة عدد أعضاء الهيئه المعاونه بما يتناسب مع عدد الطالبالملتحقين بالمقرر بواقع متوسط 1معيد لكل 22طالب
 متابعة األعمال و عمل تقييمات دورية تبعا للجدول المسبق المعلنعنه في بداية الفصل الدراسي.

توقيت
التطوير

المسئول
عن
التنفيذ

الترم األول
و الثاني

أستاذ
المقرر

الترم األول
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إدارة
المعهد

الترم األول
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المقرر
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القاعات الدراسية
والمعامل

 إعادة النظر في القاعة الدراسية و إعادة تهيئتها لتكون مالئمةللدراسة بها ولعدد الطالب الملتحقين بالمقرر من حيث المساحة
وعناصر التأثيث
و توفير االجهزة الالزمة للدراسة مثل :
تزويد القاعة بجهاز داتا شوتزويد القاعة بأساليب تهوية مناسبة (تكييف ساخن وبارد)تزويد القاعة بمكبر صوت(ميكروفون)-تزويد القاعة بإضاءة كافية /
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