وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية

نموذج رقم ()61

تقرير مقرر دراسى عن العام ( ) 1068-1067
جامؼت  /أكاديميت :وزارة انتؼهيم انؼاني
كهيت  /مؼهذ :انمؼهذ انؼاني نهفىىن انتطبيقيت -انتجمغ انخامس
قسم :انسخرفـــت

أ -معلومات أساسية
 -1إسم المقرر ورمزه الكودى

عمارة )( 3202

 -2التخصص

الزخرفة

 -3الفرقة  /المستوى

الثالثة  /تيرم اول
((2

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

 ) 2 ( +عملى )

) نظرى

غير متوافر

متوافر

يوجد

 -6نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان
1

 -7عدد القائمين بالتدريس

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

33

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

33

 -نتيجة اإلمتحان

عدد

 النسبة المئوية  %للناجحين طبق ـاًللتقديرات الحاصلين عليها

 -2تدريس المقرر :
-

الموضوعات
التى تم

%

عدد

33

59

%

ناجح

1

 3طالب

 95طالب

 5طالب

 2طالب

 %93ممتاز

%93جيدجدا

%29جيد

% 9مقبول

9

راسب

تدريسها

تم تدريسو من

األسبوع

 % -لما

انمىضىع

1

تمهيذ وتؼريف بانمادي وانمحتىي

2

تحديد المقاسات الداخلية والمساقط األفقية نهفراؽ انتجاري

3

تح هيم انفراؽ انمؼماري انمقترح مه خالل انتجربت انفراغيت

4

االسس انتصميميت نهفراغاث انتجاريت

5

االسس انتصميميت نهفراغاث انتجاريت

6

ػىاصر انتشكيم انفراغي

9

تصميم انفراؽ انمقترح مه خالل ػمهياث االدراك انبصري

11

تصميم انفراؽ انمقترح مه خالل ػمهياث االدراك انبصري

11

اسس تصميم انمسار انحركي وانمؼانجاث انحائطيت واألرضياث
واألسقف

12

اسس تصميم انمسار انحركي وانمؼانجاث انحائطيت واألرضياث
واألسقف

13

اسس تصميم انمسار انحركي وانمؼانجاث انحائطيت واألرضياث
واألسقف

14

ػمهياث اخراج انتصميم انمؼماري في شكهً انىهائي .

......%111........

المحتوى

األساسى

للمقرر

 -مدى إلتزام

< 61

القائمين

84 – 61

> 85

بالتدريس
بمحتوى

المقرر
 -مدى تغطية

< 61

اإلمتحان

لموضوعات
المقرر

 أساليبالتعليم والتعلم







محاضرات
مناقشات وعروض تعليمية
تمارين تطبيقية
محاضرات ( ساعات مكتبية )
التعلم التعاوني

☒
☒
☒
☒
☒

84 – 61

> 85

األعمال الفصلية (تذكر) :

تصميم كوفي شوب وتقديم لوحات لالرضيات والحوائط واالسقف ملونة .

 طريقةتقويم الط ـالب

إمتحان وظري
تقييم مشروػاث تصميميت
تكانيف ووجباث مىسنيت
مىاقشاث وتقييم أداء صفي

☒
☒
☒
☒

 -3اإلمكانيات المتاحة للتدريس :
متوفرة

 -المراج ـع

غير متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

العلميـة
 -الوس ـائل

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

-

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

المعينة

المستلزمات

والخامات
 -4قيود
إدارية

اليوجد

وتنظيمية :
 -5نتيجة

تقويم الطالب

العدد

موافق جدا

موافق

33

16.17

30.3

11.11

31.61

5.65

 :Cأساليب التقييم

33

51.57

31.31

7.07

6.51

 :Dالقاعات الدراسية والمعامل

33

67.67

16.91

67.67

13.13

الحتوى

للمقرر ()%
:

 :Aالمقرر ( أهداف ،محتويات ،اسموب تعميم)

33

 :Bالمحاضر والهيئة المعاونة

غير موافق

غير موافق جدا

عدم االستجابة

0.13

0.13

0

0.3
0.56
0.56

7.31

 -6مقترحات باالطالع على نتائج استبيان الطالب :
تحسين

المقرر

البند
 :Aالمقرر ( أهداف،
محتويات ،اسموب تعميم)

 :Bالمحاضر والهيئة
المعاونة

التعليق

مقترحات التحسين

حاز على نسبة رضا
عالية ()%96

------------------------------------------

حاز على نسبة رضا
عالية ()%91

-------------------------------------- -----

حاز على نسبة رضا
 :Cأساليب التقييم

عالية ()%90

--------------------------------------------

 إعادة النظر في القاعة الدراسية ()215-214و إعادة تهيئتها لتكون مالئمة للدراسة
بها ولعدد الطالب الملتحقين بالمقرر من حيث :

حاز على نسبة رضا

 :Dالقاعات الدراسية
والمعامل

 تزويد القاعة بأجهزة كمبيوتر وانترنت

متدنية ()%55

 تزويد القاعة بأساليب تهوية مناسبة (تكييف ساخن وبارد)

مما يتطلب تحسين

 تزويد القاعة بمكبر صوت(ميكروفون)

جذري.

 تزويد القاعة بإضاءة كافية /

 تزويد القاعة بالستائر لتناسب العرض بجهاز الداتا شو

 -7مالحظات 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 تنفيذه من مقترحات التطـوير فى العام
السابق

اختيار مكان مناسب لمتدريس

تقسيم الدفعة الى مجموعات لتناسب ضيق القاعات

مراجعة المصفوفات
تحديث المراجع

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


 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات

(ما ىى و األسباب)

 -11خطة التطوير للمقرر للعام القادم :

عدم مالئمة القاعات الدراسية للعملية التعليمية وذلك بسبب زيادة االعداد بالقسم

فوق المتوقع .

من خالل رأي الطمبة من االستبيانات وتقارير المراجع الداخمي والخارجي ورأي فريق المقرر وجد ان خطة التطوير المقترحة :

التوقيع :

إسم منسق المادة  :م.د /رائد رشدي يواقيم
توصيف التطوير

مجاالت التطوير

استخدام ماكيتات ونماذج مجسمه
 :Aالمقرر ( أهداف ،محتويات،
اسموب تعمي )

زيارات لمصانع االخشاب ومواقع العمل
باجنحة الشركات بالمعارض

زيادة اعداد الهيئة المعاونة واختيارهم
 :Bالمحاضر والهيئة المعاونة

وتوجيههم لحسن التعامل مع الطمبة

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

الفصل الدراسي األول لمعام
الدراسي

1069 - 1068

القائم بالتدريس

الفصل الدراسي األول لمعام

الدراسي

القائم بالتدريس

1069 - 1068
التوصية بتوضيح( أهداف ،محتويات ،اسموب
 :Cأساليب التقييم

تعميم) لممقرر .ومناقشة اساليب التقييم الدراسي
وتحديدها
1069 - 1068
اختيار قاعة اكبر تناسب عدد الطالب
أو تقسيم الطالب الى مجموعات

 :Dالقاعات الدراسية والمعامل

الفصل الدراسي األول لمعام

(اتاحة استعارة الكتب – توفير انترنت –

الفصل الدراسي األول لمعام

الدراسي

1069 - 1068
ادارة المعهد

فتحها في اوقات تناسب الطالب –
تزويدىا بالرسائل العلمية والمراجع
الحديثة )

القائم بأعمال رئيس القسم  :د :سامية فوزي
اغسطس 1068

القائم بالتدريس

التوقيع :

