وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية – التجمع الخامس

نموذج رقم (;)6
تقرير مقرر دراسى عن العام ( <) 716=-716
جامؼت  /أكادٔمٕتَ :زارة انخؼهٕم انؼانٓ
كهٕت  /مؼٍذ :انمؼٍذ انؼانٓ نهفىُن انخطبٕقٕت -انخجمغ انخامس
قسم :انسخرفـــت

أ -معلومات أساسية
 -1إسم المقرر ورمزه الكودى

عمارة )(4202

 -2التخصص

الزخرفة

 -3الفرقة  /المستوى

الرابعة  /تيرم اول

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

 ) 1 ( ( 2نظرى

 -5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

 ) 1 ( +عملى )
غير متوافر

يوجد
1

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

20

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

11

 -نتيجة اإلمتحان

عدد
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%

عدد

%

 100ناجح

0

0

راسب

 النسبة المئوية  %للناجحين طبق ـاًللتقديرات الحاصلين عليها
 1طالب

 6طالب

 5طالب

 7طالب

 % 1ممتاز

 % 32جيدجدا

 % 26جيد

 % 37مقبول

 -2تدريس المقرر :

الموضوعات
التى تم
تدريسها

األسبوع

-

انمُضُع

1

حمٍٕذ َحؼرٔف بانمادي َانمحخُِ

2

مراجؼت انخفاصٕم َاألساسٕاث فٓ انخصمٕم انفراغٓ

3

حجمٕغ مؼهُماث مه خالل بحث مٕذاوٓ ػه أٌم االشخراطاث انفىٕت نخصمٕم اجىحت انمؼارض
َمىاقشىٍا مه خالل ػرض فؼال مه انطهبت كفرق مقسمت

4

حجمٕغ مؼهُماث مه خالل بحث مٕذاوٓ ػه أٌم االشخراطاث انفىٕت نخصمٕم اجىحت انمؼارض
َمىاقشىٍا مه خالل ػرض فؼال مه انطهبت كفرق مقسمت

5

حجمٕغ مؼهُماث مه خالل بحث مٕذاوٓ ػه أٌم االشخراطاث انفىٕت نخصمٕم اجىحت انمؼارض
َمىاقشىٍا مه خالل ػرض فؼال مه انطهبت كفرق مقسمت

6

افخراض انمساحت انمقخرحت نهفراؽ انمؼمارْ َمؼانجخً .

7

افخراض انمساحت انمقخرحت نهفراؽ انمؼمارْ َمؼانجخً .

9

جمانٕاث انشكم فٓ انخكُٔه انفراغٓ مه خالل ػرض األفكار َمىاقشخٍا نهُصُل انّ افضم
انحهُل انخصمٕمٕت

11

جمانٕاث انشكم فٓ انخكُٔه انفراغٓ مه خالل ػرض األفكار َمىاقشخٍا نهُصُل انّ افضم
انحهُل انخصمٕمٕت

11

جمانٕاث انشكم فٓ انخكُٔه انفراغٓ مه خالل ػرض األفكار َمىاقشخٍا نهُصُل انّ افضم
انحهُل انخصمٕمٕت

12

اخخٕار طرٔقت مىاسبت نإلخراج انفىٓ نهخفاصٕم انمخخارة مه خالل انماكٕج

13

اخخٕار طرٔقت مىاسبت نإلخراج انفىٓ نهخفاصٕم انمخخارة مه خالل انماكٕج

14

اخخٕار طرٔقت مىاسبت نإلخراج انفىٓ نهخفاصٕم انمخخارة مه خالل انماكٕج
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للمقرر
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القائمين
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بمحتوى
المقرر
 -مدى
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تغطية

84 – 61
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اإلمتحان
لموضوعات
المقرر
 أساليبالتعليم
والتعلم






محاضرات
مناقشات وعروض تعليمية
تمارين تطبيقية
محاضرات ( ساعات مكتبية )

☒
☒
☒
☒

األعمال الفصلية (تذكر)  :تصميم وتنفيذ ماكيت الستاند لشركة باحد المعارض الدرولية .
 طريقةتقويم
الط ـالب

إمخحان وظرْ
حقٕٕم مشرَػاث حصمٕمٕت
حكانٕف ََجباث مىسنٕت
مىاقشاث َحقٕٕم أداء صفٓ

☒
☒
☒
☒

 -3اإلمكانيات المتاحة للتدريس :
متوفرة

 -المراج ـع

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

العلميـة
متوفرة

 -الوس ـائل

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

المعينة
متوفرة

المستلزمات
والخامات
 -4قيود
إدارية

اليوجد

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

وتنظيمية :
 -5نتيجة
تقويم

الحتوى

العدد

موافق جدا

موافق

66

<;6.9

81.8

66

;7.97

87.67

:.6:

<:;.:

89.89

<<.1

6.:7

<6<.6

96.>7

<6<.6

78.78

الطالب

 :Aالمقرر ( أهداف ،محتويات ،اسموب تعميم)

للمقرر

 :Bالمحاضر والهيئة المعاونة

(: )%

 :Cأساليب التقييم

66

 :Dالقاعات الدراسية والمعامل

66

-6

المقرر

1.98

1.98

1

1
1.:6
1.:6

;<.8

باالطالع على نتائج استبيان الطالب :

مقترحات
تحسين

غير موافق

غير موافق جدا

عدم االستجابة

البند
 :Aالمقرر ( أهداف،

محتويات ،اسموب تعميم)

 :Bالمحاضر والهيئة
المعاونة

مقترحات التحسين

التعليق
حاز على نسبة رضا

 استخدام أساليب تعليم و تعلم جديدة( عصف ذىني-حل مشكالت)

عالية (<<)%>6.
حاز على نسبة رضا

عالية ()%>9.:9

حاز على نسبة رضا
 :Cأساليب التقييم

عالية ()%>1.>6



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



تمايز أساليب التقييم المستخدمة في المقرر الفروق الفردية بين

الطالب ( ابحاث-عروض ومناقشات ).

 إعادة النظر في القاعة الدراسية ()215-214و إعادة تهيئتها لتكون مالئمة للدراسة بها
 :Dالقاعات الدراسية

والمعامل

ولعدد الطالب الملتحقين بالمقرر من حيث :

حاز على نسبة رضا

 تزويد القاعة بأجهزة كمبيوتر وانترنت

متدنية ()%59.19

 تزويد القاعة بأساليب تهوية مناسبة (تكييف ساخن وبارد)
 تزويد القاعة بمكبر صوت(ميكروفون)

مما يتطلب تحسين

 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

.

-1
 -1توفري قاعات مناسبة ( بسبب زيادة االعداد )

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات
(وما ىى األسباب)
 -11خطة التطوير للمقرر للعام القادم :

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

مجاالت التطوير

 :Aالمقرر ( 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.

 :Bالمحاضر والهيئة المعاونة

زيادة اعداد الهيئة المعاونة واختيارهم

الفصل الدراسي األول

وتوجيههم لحسن التعامل مع الطمبة

لمعام الدراسي

 -عمل جدول مسبق في بداية الدراسة

الفصل الدراسي األول

لتسميم األعمال و الموضوعات التي

سيتم تدريسها خالل الفصل الدراسي

 :Cأساليب التقييم

وعرضه بشكل واضح -.متابعة األعمال

القائم بالتدريس

=716> - 716

لمعام الدراسي

=716> - 716
القائم بالتدريس

و عمل تقييمات دورية تبعا لمجدول

المسبق المعمن عنه في بداية الفصل
الدراسي.

 :Dالقاعات الدراسية والمعامل

 -اعادة النظر و اعادة تهيئة القاعات

الفصل الدراسي األول

ودهانها لتكون مالئمة لمدراسة بما

لمعام الدراسي

ادارة المعهد

يناسب طبيعة المادة و عدد الطالب من

حيث المساحة و عناصر التاسيس من

=716> - 716

كراسي و مناضد (.قاعات _71:قاعة

)719

 -تطوير القاعات ( )719-71:

(تزويد باساليب اضاءة كافية وصيانة

اجهزة الداتا شو)

 مد ساعات عمل المكتبة لتالئم اوقاتتواجد الطالب بالمعهد لتيسير االستفادة
القصوى منها ومن محتوياتها .

إسم منسق المادة  :م.د  /ارئد رشدي

القائم بأعمال رئيس القسم  :د :سامية فوزي
اغسطس 2112

التوقيع :

التوقيع :

