وزارة التعميم العالي

المعيد العالي لمفنون التطبيقية

التجمع الخامس

نموذج رقم ()66

تقرير مقرر دراسى عن العام ( ) 1068-1067
جامؼت  /أكادّمْتً :زارة التؼلْم الؼالِ
كلْت  /مؼيذ :المؼيذ الؼالِ للفنٌن التطبْقْت -التجمغ الخامس
قسم :السخرفـــت
أ -معمومات أساسية
 -6إسم المقرر ورمزه الكودى

رسم معماري ( ) 1106

 -1التخصص

الزخرفة

 -3الفرقة  /المستوى

الثانية  /تيرم اول
( (1

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة
 -5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

6

) نظرى

(+

متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

يوجد

 -7عدد القائمين بالتدريس

6

6

) عممى )

غير متوافر

ب -معمومات متخصصة
 -6اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الممتحقين بالمقرر

65

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

65

 -نتيجة اإلمتحان

عدد

64

%

98

ناجح

عدد

6

%

1

راسب

 -النسبة المئوية  %لمناجحين طبقــاً

لمتقديرات الحاصمين عمييا

 31طالب

 61طالب

 5طالب

 65طالب

 %50ممتاز

 %69جيدجدا

 % 7جيد

 %61مقبول

 -1تدريس المقرر :

الموضوعات

األسبوع

-

المٌضٌع

تدريسيا

1

تميْذ ًتؼرّف بالماده ًالمحتٌٍ

2

التؼرف ػلَ ماىْت الرسم المؼمارُ للٌحذاث ًالتفاصْل ً ،أىمْتو لخرّج قسم السخرفت
.

3

التؼرف ػلَ كْفْت قراءة المسقط ًالٌحذاث المختلفت للتفاصْل المؼمارّت

4

رسم مسقط أفقِ بو بؼض التفاصْل ًالٌحذاث الممْسة  ،مغ التحبْر

5

رسم مسقط أفقِ بو بؼض التفاصْل ًالٌحذاث الممْسة  ،مغ التحبْر

6

اختْار بؼض الٌحذاث ًالتفاصْل المؼمارّت داخل المسقط األفقِ ًالتؼرف ػلَ طرّقت
رسميا .

7

طرّقت تٌقْغ المقاساث المختلفت الكلْت ًالجسئْت ػلَ المساقط المختلفت لكل تفصْلت .

9

رسم القطاػاث األفقْت ًالرأسْت لكل ًحذة مغ التحبْر ًتٌضْح لخاماث ًطرّقت تٌقْؼيا
ػلَ الرسم.

11

رسم القطاػاث األفقْت ًالرأسْت لكل ًحذة مغ التحبْر ًتٌضْح لخاماث ًطرّقت تٌقْؼيا
ػلَ الرسم.

11

رسم القطاػاث األفقْت ًالرأسْت لكل ًحذة مغ التحبْر ًتٌضْح لخاماث ًطرّقت تٌقْؼيا
ػلَ الرسم.

12

اختْار طرّقت مناسبت لإلخراج الفنِ للتفاصْل المختارة .

13

اختْار طرّقت مناسبت لإلخراج الفنِ للتفاصْل المختارة .

14

اختْار طرّقت مناسبت لإلخراج الفنِ للتفاصْل المختارة .

التى تم

 % -لما تم

تدريسو من

%600

المحتوى

األساسى
لممقرر

 -مدى

إلتزام

القائمين

بالتدريس
بمحتوى
المقرر

< 60

84 – 60

> 85

 -مدى

< 60

تغطية

84 – 60

> 85

اإلمتحان

لموضوعات
المقرر

 -أساليب

التعميم

والتعمم





محاظزاث
مناقشاث وعزوض تعهيميت
انتعهم انتعاوني



انعصف انذهني
محاظزاث ( ساعاث مكتبيت )



☒
☒
☒
☒
☒

األعمال الفصمية (تذكر)
 انزسم انفعهي نبعط اننماذج انمختارة من تفاصيم االبواب وانشبابيك وانواع انعزل ........... طريقةتقويم

الطــالب

إمتحان نظرُ
تقْْم مشرًػاث تصمْمْت
تكالْف ًًجباث منسلْت
مناقشاث ًتقْْم أداء صفِ

☒
☒
☒
☒

 -3اإلمكانيات المتاحة لمتدريس :
 -المراجــع

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -الوســائل

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

-

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

العمميـة
المعينة

المستمزمات

والخامات
 -4قيود
إدارية

وتنظيمية :

اليوجد

 -5نتيجة
تقويم

الطالب

لممقرر ()%
:

-6

مقترحات

الحتوى
 :Aالمقرر ( أىداف ،محتويات ،اسموب تعميم)

46

67.41

موافق

5.13

1.44

10.56 54.36
69.01

7.56

1.1

 :Cأساليب التقييم

46

68.7

61.1

64.13

1.85

1.03

 :Dالقاعات الدراسية والمعامل

46

67.89

34.55

13.58

16.95

1.03

 :ًً Bالمحاضر والييئة المعاونة

46

13.66

47.56

باالطالع على نتائج استبيان الطالب :
البند

تحسين
المقرر

العدد

موافق جدا

غير موافق

غير موافق جدا

عدم االستجابة

ا تعليق
حاز على نسبة رضا

 :Aالمقرر ( أىداف،

محتويات ،اسموب تعميم)

( )%76.78مما
يحتاج الى تحسين

جزئي

حاز على نسبة رضا

 :Bالمحاضر والييئة
المعاونة

( )%76.11مما
يحتاج الى تحسين

جزئي

مقترحات التحسين
 زيادة مساحات الوقت الستددا سسالي التعليم و التعلم الجديدة ( عصف ذهني-
حل مشكالت)

 إتاحة تمارين و تطبيقات متنوعة على موضوعات المقرر.

توفير مصادر تعليمية و تطبيقية حديثة لمحتوى المقرر(فيديوهات تعليمية ).


زيادة عدد أعضاء اليئية المعاونة( عدد اثنين) لمتابعة الطالب .



تقسيم الطالب عمي مجموعتين حتي يتم االستفادة الكاممة لدي كل

طالب.

تزويد اليئية المعاونة بالمعمومات والخبرات المتعمقة بالمقرر من خالل ورش

عمل.

متابعة متطلبات العا السابق .
 تغيير في سسالي التقييم الداصة بالمقرر(ابحاث -عروض ومناقشات ).

 عمل جدول مسبق في بداية الدراسة لتسميم األعمال و الموضوعات التيسيتم تدريسيا خالل الفصل الدراسي

حاز على نسبة رضا
 :Cأساليب التقييم

عالية ( )%80.9مما
تحتاج الى تحسين

 -متابعة األعمال و عمل تقييمات دورية لتمييز الفروق الفردية بين الطمبة

والسماح بمناقشة نتائج التقييم مع الطالب تبعا لمجدول المسبق المعمن عنو

في بداية الفصل الدراسي.



االعالن عن مواعيد إجراء االختبارات قبميا بوقت كافي .

تمايز أساليب التقييم المستخدمة في المقرر الفروق الفردية بين

الطالب ( ابحاث-عروض ومناقشات ).
حاز على نسبة رضا

 :Dالقاعات الدراسية
والمعامل

( )%51.44مما
تحتاج الى تحسين

جذري .

 إعادة النظر في القاعة الدراسية ()402-402و إعادة تهيئتها لتكون مالئمة للدراسة بها
ولعدد الطالب الملتحقين بالمقرر من حيث :

 تزويد القاعة بأجهزة كمبيوتر وانترنت

 تزويد القاعة بأسالي تهوية مناسبة (تكييف ساخن وبارد)
 تزويد القاعة بمكبر صوت(ميكروفون)
 تزويد القاعة بإضاءة كافية /

 تزويد القاعة بالستائر لتناس العرض بجهاز الداتا شو

-7

مالحظات

المراجعين

الخارجيين

(إن وجدت)

مراجعة المصفوفة الخاصة بالمقرر .

زيادة وتحديث المراجع .

تحديث التوصيف والتقرير.
ربط التوصيفات بالتقارير فيما يتعمق باساليب التعميم والتعمم واساليب التقويم .

 -8ما تم

اختيار مكان مناسب لمتدريس

تنفيذه من

تقسيم الدفعة الى مجموعات لتناسب ضيق القاعات

التطـوير فى

تحديث المراجع

مقترحات

مراجعة المصفوفات

العام السابق تحديث التوصيف والتقرير.
ربط التوصيفات بالتقارير فيما يتعمق باساليب التعميم والتعمم واساليب التقويم .

 -9ما لم
يتم تنفيذه
من

مقترحات

(وما ىى

زيادة اعداد الييئة المعاونة بسبب زيادة االقبال من طمبة الفرقة االعدادية عمى دخول القسم

.

تم تقسيم الفرقة الى مجموعتين

األسباب)
 -60خطة التطوير لممقرر لمعام القادم :
من خالل رأي الطمبة من االستبيانات وتقارير المراجع الداخمي والخارجي ورأي فريق المقرر وجد ان خطة التطوير المقترحة :

توصيف التطوير

مجاالت التطوير

 -تغيير استراجيات التعميم والتعمم بحيت

يعتمد عمي اسموب المناقشة والحوار-

وطريقة حل المشكالت والتدريب العممي

.Aالمقرر ( أىداف،

محتويات ،اسموب تعمي )

 -عمل كتاب يحتوى عمى الماده العمميو

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

الفصل الدراسي األول لمعام

الدراسي

1069 - 1068
القائم بالتدريس

التى يتم شرحيا بنفس تسمسل الشرح

داخل المحاضرة وموثق بالمصادر و
يوضع فيو الرسومات بمقياس رسم
مناسب يسيل قراءتيا

 B.المحاضر والييئة
المعاونة

زيادة اعداد الييئة المعاونة واختيارىم
وتوجيييم لحسن التعامل مع الطمبة

التوصية بتوضيح( أىداف ،محتويات ،اسموب

 :Cأساليب التقييم

تعميم) لممقرر .ومناقشة اساليب التقييم
وتحديدىا

 -اعادة النظر و اعادة تييئة القاعات

ودىانيا لتكون مالئمة لمدراسة بما

يناسب طبيعة المادة و عدد الطالب من

حيث المساحة و عناصر التاسيس من

الفصل الدراسي األول لمعام

الدراسي

القائم بالتدريس

1069 - 1068

الفصل الدراسي األول لمعام

الدراسي

القائم بالتدريس

1069 - 1068

الفصل الدراسي األول لمعام

الدراسي

1069 - 1068

كراسي و مناضد (.قاعات _105قاعة

 :ًً Dالقاعات الدراسية

والمعامل

)104

ادارة المعيد

 -تطوير القاعات ( )104-105

(تزويد باساليب اضاءة كافية وصيانة

اجيزة الداتا شو)

 مد ساعات عمل المكتبة لتالئم اوقاتتواجد الطالب بالمعيد لتيسير االستفادة
القصوى منيا ومن محتوياتيا .

إسم منسق المادة  :م.د /رائد رشدي يواقيم

القائم بأعمال رئيس القسم  :د :سامية فوزي

اغسطس 1068

التوقيع :

التوقيع :

