وزارة التعميم العالي

المعيد العالي لمفنون التطبيقية
التجمع الخامس

نموذج رقم ()66

تقرير مقرر دراسى عن العام ( ) 1068-1067
جايؼح  /أكادًٛٚحٔ :زارج انتؼهٛى انؼانٙ
كهٛح  /يؼٓذ :انًؼٓذ انؼان ٙنهفٌُٕ انتطثٛقٛح -انتجًغ انخايص
قطى :انسخرفـــح
أ -معمومات أساسية
 -6إسم المقرر ورمزه الكودى

رسم معماري

 -1التخصص

الزخرفة

 -3الفرقة  /المستوى

األولى

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

((1

 -5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

(+

 ) 1نظرى
متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان
 -7عدد القائمين بالتدريس

()6106

----

) عممى )

غير متوافر

يوجد
واحد فقط ال غير

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

606

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

606

 -نتيجة اإلمتحان

عدد

608

%

99

ناجح

عدد
6

%

6

راسب

 -النسبة المئوية  %لمناجحين طبقــاً

لمتقديرات الحاصمين عمييا

 -1تدريس المقرر :

 56طالب

 36طالب

 10طالب

 6طالب

 % 47ممتاز

 %19جيدجدا

 %69جيد

 %5مقبول

الموضوعات

األسبوع

-

انًٕضٕع

تدريسيا

1

تًٓٛذ ٔتؼرٚف تانًادِ ٔانًحتٕٖ

2

انتؼرف ػهٗ ياْٛح انرضى انًؼًار٘ ٔ ،أًْٛتّ نخرٚج قطى انسخرفح

3

انتؼرف ػهٗ كٛفٛح قراءج انًطقط األفقٔ ٙانريٕز انخاصح تّ ٔدالنتٓا ٔكٛفٛح قراءج انًقاضاخ انخاصح تكم يُطقح
.

4

رضى يطقط أفق ٙيثطط نًكاٌ ضكُ ٙيغ يراػاج تُاضة انًطقط ٔيقٛاش انرضى يغ انهٕحح انًقذيح .

التى تم

5
6

تحثٛر انًطقط األفق ٙتأقالو انتحثٛر انًُاضثح نكم يُطقح .

7

طرٚقح تٕقٛغ انًقاضاخ انًختهفح انكهٛح ٔانجسئٛح ػهٗ انًطقط .

9

رضى يطقط أفق ٙتّ تفاصٛم أكثر تؼقٛذا .

11

رضى يطقط أفق ٙتّ تفاصٛم أكثر تؼقٛذا .

11

رضى يطقط أفق ٙتّ تفاصٛم أكثر تؼقٛذا .

12

رضى قطاع داخهٔ ٙكٛفٛح رضى تفاصٛهّ يغ انتحثٛر.

13

رضى قطاع داخهٔ ٙكٛفٛح رضى تفاصٛهّ يغ انتحثٛر.

14

تًار ٍٚرضى ػذج قطاػاخ نًطقط افقٔ ٙاحذ

 % -لما

تم تدريسو
من

المحتوى

تم تدريس  %600من المحتوى األساسي لممقرر

األساسى

لممقرر

 -مدى

إلتزام

القائمين

بالتدريس
بمحتوى
المقرر

< 60

84 – 60

> 85

 -مدى

< 60

تغطية

اإلمتحان

84 – 60

لموضوعات
المقرر

 -أساليب

التعميم

والتعمم






محاضزات
مناقشات وعزوض تعليمية
تمارين تطبيقية
التعلم التعاوني



العصف الذهني
محاضزات ( ساعات مكتبية )



☒
☒
☒
☒
☒
☒

األعمال الفصمية (تذكر) :

لوحات لمساقط افقية وقطاعات معمارية بالرصاص والتحبير

 -طريقة

تقويم

الطــالب

إيتحاٌ َظر٘
تقٛٛى يشرٔػاخ تصًًٛٛح
تكانٛف ٔٔجثاخ يُسنٛح
يُاقشاخ ٔتقٛٛى أداء صفٙ

☒
☒
☒
☒

 -3اإلمكانيات المتاحة لمتدريس :
متوفرة

 -المراجــع

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

العمميـة
متوفرة

 -الوســائل

المعينة

متوفرة

-

المستمزمات

والخامات
 -4قيود
إدارية

وتنظيمية :

اليوجد

متوافرة بدرجة محدودة
متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة
غير متوفرة

> 85

 -5نتيجة
تقويم

الطالب

لممقرر

(: )%

-6

مقترحات

تحسين

العدد

موافق جدا

 :Aالمقرر ( أىداف ،محتويات ،اسموب تعمي )

606

36.61

 :Bالمحاضر والييئة المعاونة

33.86 606

الحتوى

موافق

غير موافق

غير موافق جدا

عدم االستجابة

5.09

1.69

64.43 46.68
65.54

41.18

5.94

1.38

 :Cأساليب التقييم

606

19.87

53.47

60.56

4.46

6.65

 :Dالقاعات ا دراسية والمعامل

606

17.13

31.56

10.79

66.5

1.97

باالطالع على نتائج استبيان الطالب :
البند

اسم البند

مقترحات التحسين:

التعليق

حاز على نسبة رضا ( )%78وذلك لألسباب التالية :

المقرر

 -1عدم التزام الطالب بالحضور في المحاضرة األولى والتي أعلن فيها استاذ المادة عن اهداف المقرر
والمعارف والمهارات  .......الخ

المقرر ( أىداف،

A

 -2بند  4عن تناسب المحتوى مع المدة الزمنية كان بسبب ضغط استاذ المادة على الطالب النجاز

افضل مايمكن بسبب قصر المدة الزمنية ورغبة استاذ المادة في االستفادة الكاملة واكساب الطالب

محتويات ،اسموب

الخبرات الممكنة في وقت قصير ،وذلك بسب عدم وجود اماكن مناسبة للطالب واضطرار استاذ

تعميم)

المادة الى تقسيم الفرقة الى مجموعتين .

 -3البند رقم  6والخاص بتوافر مصادر تعليمية وتطبيقات علمية حديثة لمحتوى المقرر يجب تطوير
المصادر التعليمية ( عرض فيديوهات – عينات – زيارات الماكن تصنيع ومشاريع حديثة )

حاز على نسبة رضا
المحاضر والييئة

B

المعاونة

C

أساليب التقييم

D

القاعات
الدراسية
والمعامل

متدنية ( )%75مما
يتطلب تحسين

حاز على نسبة رضا

 رتط انًادج انؼهًٛح نهًقرر تًجاالخ انحٛاج ٔانتطثٛق انؼًه ٙيٍ خاللزٚاراخ يٛذاَٛح .
 اضتخذاو ٔضائم اكثر فؼانٛح ٔتشٕٚق نهطالب يثم اضتخذاو انحاضة االنٙٔانذاتاشٕ .وعرض نماذج وماكيتات معمارية .
 -تطبيق اساليب متنوعة لمتقييم بما يضمن تقييم الميارات المختمفة

متدنية ( )%83مما

لمطالب ( عمل االبحاث وعرضيا – مناقشة نتائج الزيارات الميدانية مع

يتطلب تحسين

باقي الطالب )

-االعالن المسبق والواضح عن اساليب التقييم ومواعيدىا وعرضيا بشكل

واضح داخل قاعات الدراسة()105-104

 اعادة النظر و اعادة تييئة القاعات ودىانيا لتكون مالئمة لمدراسة بماحاز على نسبة رضا
متدنية ()%59

مما يتطلب تحسين

جذري.

يناسب طبيعة المادة و عدد الطالب من حيث المساحة و عناصر التاسيس

من كراسي و مناضد (.قاعات _105قاعة )104

 تطوير القاعات ( ( )104-105تزويد باساليب اضاءة كافية وصيانةاجيزة الداتا شو)

 مد ساعات عمل المكتبة لتالئم اوقات تواجد الطالب بالمعيد لتيسيراالستفادة القصوى منيا ومن محتوياتيا .

 متابعة تطوير القاعات للتأكد من تنفيذ مالحظات العام السابق .-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

السابق

ربط التوصيفات بالتقارير فيما يتعمق باساليب التعميم والتعمم واساليب التقويم .

مقترحات

العام

مراجعة المصفوفات

تحديث التوصيف والتقرير.

 -9ما لم
يتم تنفيذه
من

مقترحات

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

.

(وما ىى

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

 استخدام ماكيتات ونماذج مجسمو -تطوير المصادر التعليمية ( عرض

 :Aالمقرر ( أىداف،
محتويات ،اسموب تعمي )

فيديوهات – عينات – زيارات الماكن
تصنيع ومشاريع حديثة )

زيادة اعداد الييئة المعاونة واختيارىم

 :Bالمحاضر والييئة المعاونة

وتوجيييم لحسن التعامل مع الطمبة من

خالل ورشة عمل واالجتماع معيم بشكل

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

الفصل الدراسي األول لمعام

الدراسي

1069 - 1068

القائم بالتدريس

الفصل الدراسي األول لمعام

الدراسي

1069 - 1068

القائم بالتدريس

دوري لمناقشة مشاكل الطالب .
C

أساليب التقييم

 -عمل جدول مسبق في بداية الدراسة

لتسميم األعمال و الموضوعات التي سيتم
تدريسيا خالل الفصل الدراسي وعرضو
بشكل واضح( قاعة )105-104

الفصل الدراسي األول لمعام

الدراسي

االدارة  -استاذ المادة

1069 - 1068

-.متابعة األعمال و عمل تقييمات دورية

تبعا لمجدول المسبق المعمن عنو في بداية
الفصل الدراسيبقاعات ( . )105-104
 اعادة النظر و اعادة تييئة القاعات الفصل الدراسي األول لمعامودىانيا لتكون مالئمة لمدراسة بما يناسب الدراسي

طبيعة المادة و عدد الطالب من حيث

المساحة و عناصر التاسيس من كراسي و

1069 - 1068

مناضد (.قاعات _105قاعة )104

 -تطوير القاعات ( ( )104-105تزويد

 :Dالقاعات الدراسية والمعامل

ادارة المعيد

باساليب اضاءة كافية وصيانة اجيزة الداتا

شو)

 -مد ساعات عمل المكتبة لتالئم اوقات

تواجد الطالب بالمعيد لتيسير االستفادة

القصوى منيا ومن محتوياتيا .

 اتاحة الفرصة لمطالب الستخدام معاملالحاسب االلي في غير مواعيد المحاضرات

المرتبطة بيا .

إسم منسق المادة  :م.د  /رائد رشدي يواقيم

القائم بأعمال رئيس القسم  :د :سامية فوزي

اغسطس 1068

التوقيع :

التوقيع :

