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خطة التحسين لبرنامج التصميم الداخلى واألثاث
للعام األكاديمي 1028-1027
البند

اسم البند

التعليق
 بناء على
استبيانات الطالب

 بناء على آراء
أعضاء هيئة
التدريس والهيئة
المعاونة

A

المقرر ...
(أهداف،
محتويات،
إسلوب
تعليم)

مقترحات التحسين:

 توفٌر مصادر تعلٌمٌة و تطبٌقٌة حدٌثة لمحتوى بعض المقررات.
 تقسٌم الفرق لمجموعات بحٌث ال ٌزٌد عدد المجموعة عن 03:03
طالب لضمان مستوى تحصٌل مناسب للطالب.

توقيت

المسئول

العام
األكادٌمً
-7302
7302

أعضاء
هٌئة
التدرٌس
وأعضاء
الهٌئة
المعاونة
مجلس
إدارة
المعهد

التنفيذ

الالئحة
القادمة

إضافة توصٌف المحتوى لبعض المقررات بالالئحة:
 إدراج أهداف المقررات التالٌة بالئحة المعهد مثل  :مادة تصمٌم
األثاث – 0حقوق اإلنسان  -0رٌاضٌات ( – )0رٌاضٌات 7
المقررات:
 زٌادة عدد ساعات المقررات مثل تارٌخ التصمٌم اإلسالمى
 زٌادة عدد ساعات مقررات التصمٌم مثل تصمٌم منشآت سكنٌة –
تصمٌم منشآت تصمٌم تجارٌة  -منشآت تصمٌم إدارٌة -تصمٌم
منشآت سٌاحٌة
 جعل المقرر ممتد طوال السنة الدراسٌة مثل مقرر تصمٌم أثاث
الفرقة األولى .
العام
فى توصٌف بعض المقررات :
األكادٌمً
 استخدام مراجع متخصصه و موثقة بالناشر ودار النشر وسنة
-7302
النشر،المراجع كثٌرة فى بعض المقررات .
7302
الكتاب الجامعى:
ٌ راعى التزام أعضاء هٌئة التدرٌس باآلتى فٌما ٌتعلق بالكتاب
المقرر :
 تعدٌل بعض الكتب الجامعٌة الخاصة بالقسم لتالئم اهداف
المقررمع التؤكٌد على إدراج الرإٌة والرسالة الخاصة بالقسم
بمقدمة بعض الكتب الجامعٌة الخاصة بالبرنامج
 التؤكٌد على ذكر مراجع حدٌثة مقترحة لمعظم المواد
 ارتباط المحتوى العلمى للكتاب بهدف المقرر المدرج بالئحة
المعهد
 ارتباط المحتوى العلمى للكتاب بالموضوعات التى ٌتم شرحها فى
المحاضرات
أسالٌب التعلٌم والتعلم:
 تغٌٌر أسالٌب التعلٌم و التعلم الخاصة ببعض المقررات مثل
مقررات نظم تحكم بٌئً (إضاءة-تكٌٌف-تهوٌة-صوتٌات)
العام
أغلب
فى
 زٌادة أنواع أسالٌب التعلٌم والتعلم فى بعض المقررات
األكادٌمً

عن التنفيذ

أعضاء
هٌئة
التدرٌس
وأعضاء
الهٌئة
المعاونة

أعضاء
هٌئة
0

وزارة التعليم العالى
المعهد العالى للفنون التطبيقية
قسم التصميم الداخلى و االثاث

المواد بحٌث تحتوى على أسالٌب متنوعة طبقا ً لمتطلبات المادة
الزٌارات المٌدانٌة:
 زٌادة الزٌارات المٌدانٌة للمصانع ومواقع التشطٌبات فى الجدول
الزمنى لمقررات تخصص تنفٌذى ومقررات تكنولوجٌا االنتاج

التدرٌب المٌدانى:
 تفعٌل التدرٌب المٌدانى وتعمٌمه على جمٌع الطالب بشكل رسمى
فى كل الدفعات بالقسم
الورقة االمتحانٌة :
ٌ راعى التزام أعضاء هٌئة التدرٌس باآلتى :
 اإللتزام بمواصفات الورقة االمتحانٌة بحٌث تحتوى الورقة
اإلمتحانٌة على البنود الرئٌسٌة الخاصة بالمادة وكود المقرر
والزمن والدرجة الكلٌة والفرقة وتارٌخ االمتحان والعام الجامعى
والفصل الدراسً وعدد ورقات االمتحان وعدد األسئلة المطلوب
اإلجابة علٌها وكذلك درجة كل سإال ودرجة كل فقرة ثانوٌة
 إرتباط أسئلة اإلمتحان بالموضوعات التى ٌتم شرحها فى
المحاضرات و المحتوى العلمى
 إلتزام جمٌع أعضاء هٌئة التدرٌس بتوحٌد الورقة اإلمتحانٌة
الخاصة بالقسم بالشكل المطلوب ومواصفاتها
ربط البرنامج بسوق العمل :
 تدعٌم البرنامج بندوات تعقد بالمعهد و برامج تدرٌبٌة للطالب
وزٌارات مٌدانٌة و التنسٌق لمحاضرات عامة ٌلقٌها خبراء من
سوق العمل بالمعهد .
 تعظٌم دور رجال األعمال فى النهوض بالقسم:
 أ -بتبنى آرائهم التى تساعد على تطوٌر القسم وخلق قنوات
اتصال بٌن القٌم وسوق العمل
 ب -فى تقٌٌم مشروعات الطالب البحثٌة و التصمٌمٌة.
توصٌف البرنامج والمقررات والتقارٌر لكل منهما:
 المراجع الخارجى
 تعدٌل توصٌف المقررات(المخرجات المستهدفة من التدرٌس)
والداخلى /
التقارير الذاتية
ببعض المقررات بجمٌع الفرق لتتطابق مع المخرجات التعلٌمٌة
والتقارير السنوية
المستهدفة من البرنامج
المقدمة لكل من
 مطابقة األهداف والمحتوى وأسالٌب التعلٌم والتعلم وأسالٌب التقوٌم
قطاع الفنون/
بمصفوفة المقرر لتتطابق مع توصٌف المقرر
وزارة التعليم
 مطابقة البٌانات المدرجة بتقوٌم بعض المقررات مع تقرٌر تلك
العالى
المقررات
 أصحاب المصلحة  التدرٌب المٌدانى
 زٌادة الزٌارات المٌدانٌة للمصانع ومواقع التشطٌبات فى الجدول
بسوق العمل/
الزمنى لمقررات تخصص تنفٌذى ومقررات تكنولوجٌا االنتاج
المراجع الخارجى
 السعى إلنشاء بروتكوالت تعاون للتدرٌب الصٌفى مع جهات
والداخلى /
التقارير الذاتية
التوظٌف تكفى لتدرٌب معظم طالب القسم .
والتقارير السنوية  زٌادة الربط بٌن الجهات المستفٌدة و البرنامج بتوفٌر فرص تدرٌب
المقدمة لكل من
للطالب قبل التخرج لٌصبحوا مإهلٌن للعمل بسوق العمل.
قطاع الفنون/
 تطبٌق المرحلة الثانٌة من الخطة الخمسٌة للتدرٌب المٌدانى
وزارة التعليم
الصٌفى 7302-7370واستكمال تفعٌله وتعمٌمه على جمٌع
العالى
الطالب بشكل رسمى فى كل الدفعات بالقسم 7302-7302

-7302
7302

التدرٌس
وأعضاء
الهٌئة
المعاونة

العام
األكادٌمً
-7302
7302

أعضاء
هٌئة
التدرٌس
وأعضاء
الهٌئة
المعاونة

العام
األكادٌمً
-7302
7302

أعضاء
هٌئة
التدرٌس
وأعضاء
الهٌئة
المعاونة

وضع
الخطة
-7302
7302

أعضاء
هٌئة
التدرٌس
وأعضاء
الهٌئة
المعاونة

تفعٌل
الخطة
-7302
7302
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 بناء على
استبيانات الطالب


 المحاضر
والهئية
B
المعاونة


 بناء على آراء
أعضاء هيئة
التدريس والهيئة
المعاونة





 بناء على
استبيانات الطالب

 تحتاج بعض المقررات لتوضٌح نقاط محددة للتقٌٌم ومتطلبات التقٌٌم
المطلوبة من الطالب تبنى علٌها تقٌٌم الطالب وتقدٌره



C

 أساليب
التقييم

 بناء على آراء
أعضاء هيئة
التدريس والهيئة
المعاونة





 أصحاب المصلحة
بسوق العمل
 / المراجع
الخارجى
والداخلى /

زٌادة أعضاء هٌئة التدرٌس 0أعضاء بواقع  7عضو هٌئة تدرٌس
سنوٌا ً على األقل بحٌث ٌكون أعبائه التدرٌس لعدد  03طالب كحد
أقصى.
زٌادة عدد الهٌئة المعاونة لمتابعة الطالب بحٌث ٌخصص لكل
عضو معاون من  70:03طالب للمتابعة خالل المحاضرة .بتعٌٌن
عدد  6معٌدٌن لتفى باحتٌاجات القسم لزٌادة وقت المتابعة الفردٌة
للطالب
وضع آلٌة للتقٌٌم الدورى للهٌئة المعاونة لضمان حضورهم
وعطائهم على الوجه األكمل طوال فترة الدراسة
الحد من إجازات الهٌئة المعاونة وتقلٌل معدالت اإلجازات إال فىى
األعذار القانونٌة
زٌادة قدرات وكفاءة آداء أعضاء هٌئة التدرٌس وأعضاء الهٌئة
المعاونة الجدد حدٌثً التعٌٌن بعقد دورات تدرٌبٌة فى توصٌف
البرنامج والمقررات وأسالٌب التعلٌم والعلم وأسالٌب التقوٌم
زٌادة قدرات وكفاءة آداء أعضاء هٌئة التدرٌس وأعضاء الهٌئة
المعاونة بعقد دورات تدرٌبٌة فى احتٌاجات سوق العمل من
مواصفات والحصٌلة العلمٌة للخرٌج
تعمٌم اجراء االستبٌانات لكل المقررات حٌث تفتقر بعضها لوجود
استبٌان وبالتالى أصبح من الصعب تحدٌد نقاط الضعف والقوة بها
وتلك المواد من كل الفرق األربع.مثل منظور هندسً وحاسب آلى
الفرقة األولى وحاسب آلى الفرقة الثانٌة كمادة عامة ولم ٌسلم
لطالب القسم

تغٌٌربسٌط ألسالٌب التقوٌم للمواد التى تجاوز فٌها حاصل جمع
نسب تقدٌر األمتٌاز وال جٌد جدا عن %03
وتغٌٌر جزئى لللمقررات التى تزٌد عن  %03وتغٌٌر جذرى
للمقررات التى تزٌد عن %03
تغٌٌر فً أسالٌب التقٌٌم الخاصة ببعض المقررات لٌحتوي على
أسالٌب متنوعة من إختبارات شفهٌة و نظرٌة و تقارٌر و عروض
تقدٌمٌة ...
زٌادة تنوع أسالٌب التقٌٌم فى معظم المواد بحٌث تحتوى على عدة
أسالٌب طبقا ً لمتطلبات المادة وعدم اإلكتفاء بإسلوب واحد فى الورقة
االمتحانٌة للمواد النظرٌة
تحدٌد مواعٌد التقٌٌم بشكل واضح فى بداٌة الفصل الدراسً وكذلك
المهام المطلوب من كل طالب تقدٌمها للتقٌٌم.

قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة:
 زٌادة قدرات وكفاءة آداء أعضاء هٌئة التدرٌس وأعضاء الهٌئة
المعاونة بعقد دورات تدرٌبٌة فى احتٌاجات سوق العمل من
مواصفات والحصٌلة العلمٌة للخرٌج

العام
األكادٌمً
7302
7377:

مجلس
إدارة
المعهد

مجلس
إدارة
المعهد

العام
األكادٌمً
-7302
7302
العام
األكادٌمً
-7302
7302

العام
األكادٌمً
7302
7377:

أعضاء
هٌئة
التدرٌس
والهٌئة
المعاونة
أعضاء
هٌئة
التدرٌس
وأعضاء
الهٌئة
المعاونة

أعضاء
هٌئة
التدرٌس
وأعضاء
الهٌئة
المعاونة
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التقارير الذاتية
والتقارير السنوية
المقدمة لكل من
 تعمٌم اجراء االستبٌانات لكل المقررات حٌث تفتقر التخصصٌة
قطاع الفنون/
كمادة دراسات وعلوم بٌئٌة فى كل من الفرقة الثالثة والرابعة ء
وزارة التعليم
لوجود استبٌان اعتبارا من  7302-7302لوجود استبٌان وبالتالى
العالى
أصبح من الصعب تحدٌد نقاط الضعف والقوة بها
إعادة تؤهٌل قاعات الدراسة لتستوعب عدد أكبر من الطالب:

 تحتاج قاعة  736إلى زٌادة عدد المناضد باستبدال المناضد
الحالٌة ذات القرصة  23×073سم بمناضد مساحة القرصة 23
×63سم مماٌسمح برفع الطاقة االستٌعابٌة للقاعة من  63طالب
إلى  20طالب واستكمال عدد الكراسً بها لتناسب عدد المناضد
وعدد الطالب
معمل الكمبٌوتر:

األجهزة وأعمال الصٌانة والكهرباء:
أجهزة حاسب آلى:
أ -ألعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة:
 توفٌر عدد 2أجهزة ألعضاء القسم موزعة كاآلتى:
 0أجهزة حاسب آلى ألعضاء هٌئة التدرٌس وتوفٌر  0أجهزة للهٌئة
المعاونة بواقع جهاز لكل  7منهم
ب -بقاعات التدرٌس
 توفٌر عدد 0أجهزة بقاعات التدرٌس موزعة كاآلتى:
القاعات  ،036،032،736قاعة النحت بواقع جهاز على األقل

لكل قاعة ومتصل باالنترنت
ج -بالمعامل:
ٌ وجد عجز ظاهر فى عدد األجهزة بمعمل الكمبٌوتر  7المخصص
لطالب القسم لكى تستوعب  63طالب على األقل
و توفٌر االجهزة الالزمة للدراسة مثل :
 بناء على
استبيانات
 تزوٌد القاعة بؤسالٌب تهوٌة مناسبة (تكٌٌف ساخن وبارد) قاعة
الطالب
030،036، 032 ، 736
 صٌانة مكبر صوت(مٌكروفون) بقاعة 036 ، 032
 صٌانة أجهزة داتا شو نظرا لمٌل الضوء للون البنفسجى فى كل من
قاعة  036، 032 ، 736أو استبدال الجزء التال
 تزوٌد القاعة بإضاءة كافٌة .
 صٌانة  03مخارج الكهرباء الحدٌثة التركٌب وتصلٌح التالف
وتوصٌل الكهرباء بها بقاعة  736وزٌادة عدد  03مخارج كهرباء
جدٌدة لحاجة الطالب الشدٌدة لتشغٌل اجهزة الالب توب فى
محاضرات القسم 032 ، 036 ، 736
 الورش :
 - زٌادة المساحة المطلوبة للورشة التعلٌمٌة
 تحدٌث ماكٌنات الورش لتتناسب مع الماكٌنات الحدٌثة التى ٌتم
تدرٌسها للطالب فى مقررات تكنولوجٌا إنتاج األثاث وتخصص
تنفٌذى
المكتبة:
توصٌل انترنت سرٌع بؤجهزة الكمبٌوتر
إستبٌانات المقررات :











D

القاعات
الدراسية
والمعامل

العام
األكادٌمً
-7302
7302

أعضاء
هٌئة
التدرٌس
وأعضاء
الهٌئة
المعاونة
مجلس
إدارة
المعهد

العام
األكادٌمً
-7302
7302

مجلس
إدارة
المعهد

العام
األكادٌمً
-7302
7302

العام
األكادٌمً
-7302
7302

مجلس
إدارة
المعهد
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 بنود
أخرى



 تنمٌة رإٌة المجتمع الخارجى للقسم :
 اعداد برامج تدرٌب مهارٌة صٌفٌة متخصصة لمتدربٌن من خارج
المعهد تعمل على استغالل تنوع تخصصات الجامعة ( تدرٌب
داخلً)لتعلٌم أفراد ألسرة كٌف تصنع منزلك بنفسك وتنمٌى الجانب
الفنى التطبٌقً لدٌهم من خالل التدرٌب
 إقامة معارض خارجٌة إلبراز دور القسم فى تخرٌج دفعات مإهلة
لسوق العمل

المسئول عن البرنامج :أ.م.د/نهافخرى عبد السالم
التاريح  / 3 :أغسطس 8102/

العام
األكادٌمً
7302
-7302
وحتى
7377

مجلس
القسم
وأعضاء
هٌئة
التدرٌس
وأعضاء
الهٌئة
المعاونة

منسق البرنامج:أ.د /رمضان عبد الرحمن رمضان
وكيل المعهد لشؤون التعليم والطالب
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