وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية-التجمع الخامس

نموذج رقم (;)6
تقرير مقرر دراسى عن العام ( <) 716=-716
جامؼت  /أكاديميت :وزارة التؼليم الؼالي
كليت  /مؼهذ :المؼهذ الؼالي للفنىن التطبيقيت -التجمغ الخامس
قسم :السخرفـــت

أ -معلومات أساسية
 -1إسم المقرر ورمزه الكودى

خواص ومقاومة مواد بناء )(4113

 -2التخصص

الزخرفة

 -3الفرقة  /المستوى

الرابعة  /تيرم ثاني

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

 ) 3 ( ( 4نظرى

 -5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

متوافر

غير متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

متوافر

غير متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

 ) 1 ( +عملى )

1

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

02

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

11

 -نتيجة اإلمتحان

عدد
11

 النسبة المئوية  %للناجحين طبق ـاًللتقديرات الحاصلين عليها

%
 02ناجح

عدد
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 12راسب

العدد0:

العدد1:

العدد4:

العدد13:

 %0ممتاز

%5.6جيدجدا

%22.2جيد

%72.2مقبول

 -2تدريس المقرر :

المىضىع

عدد الساعاث

محاضرة

تدريب عملى

-

تمهيذ وتؼريف بالمادة والمحتىي

4

3

1

ماهيت االرضياث

4

3

1

ماهيت االرضياث

4

3

1

خواص مواد البناء ومواد البناء الحديثة

4

3

1

خواص مواد البناء ومواد البناء الحديثة

4

3

1

الخاماث المختلفت المستخذمت في االرضياث وػالقتها بالؼمارة

4

3

1

الخاماث المختلفت المستخذمت في االرضياث وػالقتها بالؼمارة

4

3

1

الخاماث التقليذيت المستخذمت في االرضياث

4

3

1

4

3

1

4

3

1

4

3

1

الخاماث الحذيثت المستخذمت في االرضياث

4

3

1

الخاماث الحذيثت المستخذمت في االرضياث +تقييم التكاليف المنسليت

4

3

1

الموضوعات
التى تم
تدريسها

البحث عن تكنولوجيا المواد الحديثه وتطبيقاتها في األرضيات في
العمارة من خالل بحث ميداني و مناقشة البحث في مجموعات

البحث عن تكنولوجيا المواد الحديثه وتطبيقاتها في األرضيات في
العمارة من خالل بحث ميداني و مناقشة البحث في مجموعات
البحث عن تكنولوجيا المواد الحديثه وتطبيقاتها في األرضيات في
العمارة من خالل بحث ميداني و مناقشة البحث في مجموعات

 % -لما

% 100

تم تدريسو
من
المحتوى
األساسى
للمقرر
 مدىإلتزام

< 60

84 – 60

> 85

القائمين
بالتدريس
بمحتوى
المقرر
 -مدى

< 60

تغطية

84 – 60

> 85

اإلمتحان
لموضوعات
المقرر
 أساليبالتعليم
والتعلم






محاضراث
مناقشاث وعروض تعليميت
مشاريع تطبيقيت
إجراء بحوث

☑
☑
☑
☑

األعمال الفصلية (تذكر) :
حبث حول كنولوجيا المواد الحديثه وتطبيقاتها في األرضيات في العمارة من خالل بحث ميداني و مناقشة البحث في مجموعات.

 طريقةتقويم
الط ـالب

إمتحان نظري
تكاليف ووجباث منسليت
مناقشاث وتقييم أداء صفي

☑
☑
☑

 -3اإلمكانيات المتاحة للتدريس :
 -المراج ـع

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

العلميـة
 -الوس ـائل

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

المعينة
-

متوفرة

المستلزمات
والخامات
 -4قيود
إدارية
وتنظيمية :

اليوجد

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -5نتيجة
تقويم

العدد

موافق جدا

موافق

غير موافق

الطالب

غير موافق جدا

عدم االستجابة

 :Aالمقرر ( أهداف ،محتويات ،اسموب تعميم)

68
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>68.6

;8.1

7.7

للمقرر

 :Bالمحاضر والهيئة المعاونة

68

;9=.9

81

66.:9

>;<.

7.86
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 :Cأساليب التقييم

68

=:6.7

><76.

6>.78
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 :Dالقاعات الدراسية والمعامل

68

=8<.6

=78.1
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=6:.8
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الحتوى

باالطالع على نتائج استبيان الطالب :

مقترحات
تحسين
المقرر

البند
 :Aالمقرر ( أهداف،
محتويات ،اسموب تعميم)

التعليق
حاز على نسبة رضا

عالية ()%<;.>7

مقترحات التحسين
 استخدام أساليب تعليم و تعلم جديدة( عصف ذىني-حل مشكالت)
 إتاحة تمارين و تطبيقات متنوعة على موضوعات المقرر.

توفير مصادر تعليمية و تطبيقية حديثة لمحتوى المقرر(فيديوىات تعليمية


 :Bالمحاضر والهيئة
المعاونة

حاز على نسبة رضا



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

تقسيم الطالب عمي مجموعتين حتي يتم االستفادة الكاممة لدي كل

طالب.

عالية (;)%.<=.9

تزويد الهئية المعاونة بالمعمومات والخبرات المتعمقة بالمقرر من خالل ورش

عمل.

 تغيير في أساليب التقييم الخاصة بالمقرر(ابحاث -عروض ومناقشات ).
 عمل جدول مسبق في بداية الدراسة لتسميم األعمال و الموضوعات التيسيتم تدريسها خالل الفصل الدراسي

حاز على نسبة رضا
 :Cأساليب التقييم

عالية (<)%<8.1

 متابعة األعمال و عمل تقييمات دورية لتمييز الفروق الفردية بين الطمبةوالسماح بمناقشة نتائج التقييم مع الطالب تبعا لمجدول المسبق المعمن عنه

في بداية الفصل الدراسي.



االعالن عن مواعيد إجراء االختبارات قبمها بوقت كافي .

تمايز أساليب التقييم المستخدمة في المقرر الفروق الفردية بين

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

 :Dالقاعات الدراسية
والمعامل

متدني()%60.26
مما يتطلب تحسين

جذري

 إعادة النظر في القاعة الدراسية ( الزجاج) و إعادة تهيئتها لتكون مالئمة للدراسة بها
ولعدد الطالب الملتحقين بالمقرر من حيث المساحة وعناصر التأثيث

و توفير االجهزة الالزمة للدراسة مثل :

 صيانة الشفاط الموجود بالقاعة
 تزويد القاعة بإضاءة كافية

 -1مراجعة مصفوفة املقرر

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين
(إن وجدت)

 -2مراجعة أوراق املقرر فيما يتعلق باللوجوهات وتنظيم األوراق
 -8ما تم تنفيذه من مقترحات التطـوير فى  -1مراجعة اوراق املقرر فيما يتعلق باللوجوهات وتنظيم االوراق
العام السابق

 -2مراجعة مصفوفة املقرر

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات

اليوجد

(وما ىى األسباب)
 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
من خالل رأي الطمبة من االستبيانات وتقارير المراجع الداخمي والخارجي ورأي فريق المقرر وجد ان خطة التطوير المقترحة :

مجاالت التطوير

A
المقرر ( أهداف ،محتويات ،اسموب

تعمي )

توصيف التطوير

توقيت التطوير

 -إيجاد أساليب تعميم وتعمم جديدة

الفصل الدراسي األول

تجذب الطالب لممشاركة في العممية

لمعام الدراسي

التعممية وتساعد عمى التفكير الفعال (

عصف ذهني – تعمم تعاوني ).

المسئول عن التنفيذ

=716>/716
القائم بالتدريس

 وضع تمارين وتطبيقات متنوعة . تدعيم المقرر بموضوعات لمتعرفعمى الخامات وتطورها.

 -ربط المادة العممية لممقرر

بمجاالت الحياة والتطبيق العممي من

B
المحاضر والهيئة المعاونة

خالل زيارات ميدانية .

 -استخدام وسائل اكثر فعالية

الفصل الدراسي األول

لمعام الدراسي

=716>/716
القائم بالتدريس

وتشويق لمطالب مثل استخدام
الحاسب االلي والداتاشو

 -عمل جدول مسبق في بداية

C
أساليب التقييم

الفصل الدراسي األول

الدراسة لتسميم األعمال و الموضوعات لمعام الدراسي
التي سيتم تدريسها خالل الفصل

الدراسي وعرضه بشكل واضح -.

=716>/716

القائم بالتدريس

متابعة األعمال و عمل تقييمات دورية
تبعا لمجدول المسبق المعمن عنه في
بداية الفصل الدراسي.

 -اعادة النظر و اعادة تهيئة القاعات الفصل الدراسي األول

ودهانها بالمون االبيض لتكون مالئمة
لمدراسة بما يناسب طبيعة المادة و
عدد الطالب من حيث المساحة و

لمعام الدراسي

=716>/716

عناصر التاسيس عدد كراسي 81

كرسي و مناضد رسم مسطحة
D
القاعات الدراسية والمعامل

(الزجاج)

ادارة المعهد

 -تطوير القاعة (الزجاج) (تزويد

باساليب اضاءة كافية عدد  8لمبات

وصيانة الشفاط)

 -مد ساعات عمل المكتبة إلي

الساعة 9:81م لتالئم اوقات تواجد
الطالب بالمعهد لتيسير االستفادة
القصوى منها ومن محتوياتها .

إسم منسق المادة  :أ.م.د /ريهام حلمي شلبي
القائم بأعمال رئيس القسم  :د :سامية فوزي
التاريخ  :أغسطس 8102
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