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نموذج رقم ()11
تقرير عن برنامج دراسي
للعام األاكاديمي 2012 /2012
جامعت  /أكاديميت 7وزارة التعليم العالً
كليت  /معهذ 7المعهذ العالً للفنىن التطبيقيت -التجمع الخامس
قسم 7التصميم الذاخلً واألثاث

أ -معلىماث أساسيت
 -1اسم البرنامج :

التصمٌم الداخلى و األثاث

 -2التخصص :

التصمٌم الداخلى و األثاث

 -3عدد السنوات الدراسٌة
:

الفرقة اإلعدادٌة  4 +سنوات دراسٌة تخصصٌة
 643ساعت  69/مقرر

 -4عدد الساعات المعتمدة /
عدد المقررات:

محاضرة

درس

 636ساعت نظري  34 /مقرر

 964ساعت درس 92/مقرر

عدد
المقررات

عدد الساعات

عدد
المقررات

عدد الساعات

إجمالى ساعات
الفصلٌن 2،1

الفرقة

إعذادي

69

93=69+61

2

19=66+93

35

الفرقت
األولً

69

93=69+61

3

13=91+99

49

الفرقت
الثانيت

62

95=61+61

2

11=99+99

49

الفرقت
الثالثت

61

96=61+62

2

13=99+96

49

الفرقت
الرابعت

61

33=63+61

1

19=99+93

49

إجمالً

محاضرة

مقرر

درس

مقرر

 323ساعت
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 -5أسس تشكٌل لجان
الممتحنٌن :

 تشكم نجاٌ تقديس دزجاخ انفحص و انًُاقشح و تقييى االعًال تانًقسزاخانًستًسج طىال انعاو يٍ ثالث اعضاء عهى اٌ يقىو كم عضى تىضع دزجح
تًفسدِ  ،و يكىٌ يتىسظ اندزجاخ انثالث هى اندزجح انُهائيح نهًقسز  ،و يكىٌ
انطانة َاجحا اذا حصم عهى  %05يٍ اندزجح انُهائيح انًقسزج .
 كًا تشكم نجاٌ تقديس اندزجاخ نهًقسزاخ انفصهيح و انتى يعقد تها ايتحاٌ فىَهايح كم فصم يٍ عضىيٍ .
 يحسة انتقديس انُهائي نهطالب فى دزجح انثكانىزيىس عهى اساس انًجًىعانكهى انتساكًى نهدزجاخ انتى حصهىا عهيها فى انسُىاخ اندزاسيح كًا يتى تستيثهى
وفقا نهرا انًجًىع .
متاح

 -6نظام الممتحنٌن
الخارجٌٌن:

غٌر متاح

ب -معلومات متخصصة
 -7إحصائٌات
 -عدد الطالب

الملتحقٌن بالبرنامج 1028 -1027 :

 معدل النجاح فىالبرنامج (: )%
 اتجاه االلتحاقبالبرنامج ( منسوبة
إلً األعداد الملتحقة
بالبرنامج خالل آخر
 3سنوات):
 نتائج االمتحانالنهائً:
 توزٌع تقدٌراتالنجاح (: )%

معدل النجاح87.5 :
متزاٌد

(  ) 208طالب
%
ثابت

متناقص

تطور اعداد الطالب الملتحقٌن بالبرنامج فى الفرقة الرابعة خالل ثالث سنوات :
 )22( 1022-1022طالب
( ) 221طالب
1027 -1022
( ) 208طالب
1028 -1027
دور ماٌو  :عدد  91طالب ناجح  - % 87.5عدد 22طالب تخلفات- % 10.5
عدد  1را سب %2
طبقا ً للنتائج الحالٌة دور ماٌو 1028-1027
جٌد
جٌد جدا
امتٌاز
50.5%
37.6%
48.4%
 44طالب
 12طالب
 4طالب

مقبول
10.6%
 8طالب
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 -8المعاٌٌر األكادٌمٌــة :
المعاٌٌر
األكادٌمٌة
المرجعٌة :
أ -المعلومات
والمفاهٌم :

 NARSالمعتمدة من مجلس المعهد بتارٌخ  2015/3/3م وبتارٌخ مجلس إدارة
المعهد  2015/8/16المعاٌٌر األكادٌمٌة لبرنامج التصمٌم الداخلى واألثاث –دلٌل
الهٌئة –ٌناٌر 2009
أ)1-
أ)2-
أ)3-

ب -المهارات
الذهنٌة :

ج  -المهارات
المهنٌة :

د  -المهارات
العامة:

أ)4-
أ)5-
ب)1-
ب)2-
ب)3-
ب)4-
ب)5-
ج)1-
ج)2-
ج)3-
ج)4-
د)1 -
د) 2-
د)3 -
د)4 -
د )5 -
د )6 -
د )7 -
د )8 -
د)9-
د)10-

ٌفسر نظرٌات وأسس تصمٌم األثاث والعمارة الداخلٌة.
ٌسرد تارٌخ وطرز األثاث
ٌشرح المصطلحات الخاصة باألثاث والتصمٌم الداخلً وكذلك
المواصفات واألسالٌب الفنٌة والتقنٌات الحدٌثة فً اإلنتاج.
ٌسردعملٌات التصنٌع المختلفة لالثاث ونظرٌة االالت.
ٌعدد طرق عمل الدٌكور المسرحى و التلٌفزٌونى والسٌنمائى.
ٌستنتج حلوالً متنوعة لمتطلبات التصمٌم الداخلًٕ ،وٌعد الرسوم التحضٌرٌة..
ٌقدم حلوال إلبتكار وتحقٌق الوظٌفة الجمالٌة والعملٌة المثلى للفراغ .
ٌعمل أفكار وتصمٌمات مبتكرة لمنتج األثاث.
ٌحدد العالقة بٌن التصمٌم وطبٌعة االستخدام لمنتجات األثاث.
ٌربط بٌن اللون ودالالته وعالقته بمساحة وطبٌعة المكان.
ٌختار الخامات والمواد المستخدمة ارتباطا ً بالمكان.
ٌختار الطرز و الخامات المستخدمةالمرتبطة بالمكان و طبٌعة االستخدام.
ٌنفذ النماذج كمحاكاة للتصمٌم الداخلً والمنتجات المبدئٌة والنهائٌة.
ٌقدم الرسوم الهندسٌة وٌعمل االسكتشات.
ٌحقق التعلم الدائم المستمر و ٌنمً معارفه و مهاراته .
ٌعمل فً فرٌق وٌوزع المهام وٌتخذ القرار.
ٌحلل البٌانات ٕوٌعد البحوث المختلفة.
ٌستخدم العرض الفعال والتواصل .
ٌلتزم بتعلٌمات التشغٌل واشتراطات االمان والسالمة.
ٌعد التقارٌر الالزمة للمراحل المختلفة.
ٌنظم إدارة الوقت (.الجداول الزمنٌة و تطبٌقها).
ٌجٌد إحدي اللغات األجنبٌة الرئٌسٌة.
ٌستخدم تكنولوجٌا المعلومات.
ٌستخدم التغذٌة المرتجعة لتحسٌن األداء .
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 طرق دعمالطالب (ذوي
القدرات المحدودة
والمتمٌزٌن):

ٌسعى المعهد جاهدا لدعم الطالب فى اتجاهات متعددة منها ما ٌلى :
 الدعم األكادٌمى : ٌتم تقدٌم المقابالت للتعرف على برنامج التصمٌم الداخلى و االثاث . ٌتم تحدٌد ساعات للمكتبة ٌقوم فٌها اعضاء هٌئة التدرٌس بعقد لقاءات مع الطالب . ٌتم دعم الطالب بتؤجٌل االمتحانات لظروف مرضٌة أو اجتماعٌة . ٌوجد نظام لدعم الطالب المعرضٌن للفصل حٌث تقوم الكلٌة بزٌادة درجات الرأفةالخاصة بهم و ٌتم اٌض عرض حاالتهم على لجنة الممتحنٌن التخاذ االجراء الالزم
لدعمهم فى حالة امكانٌة ذلك .
 تنظٌم دورات تدرٌبٌة و تدرٌب مٌدانى للطلبة للتعرف على مجاالت التخصص . توفٌر الكتب و المراجع و التى تسهل العملٌة البحثٌة و التعرف على التكنولوجٌا واالسالٌب المعرفٌة الحدٌثة فى تخصص التصمٌم الداخلى و االثاث .
 توفٌر مراجع الكترونٌة (  ) e-learningلتسهٌل العملٌة التعلٌمٌة . الطلب المستمر من ادارة الجامعة لتوفٌر االجهزة الخاصة بمجال التخصص المكانٌةالعمل بها .
 الدعم الثقافى : اقامة الندوات المختلفة التى تتناول مجال التخصص و عالقته بالمجتمع . عمل المعارض المختلفة لمشارٌع الطلبة لتحفٌزهم على العمل و اعطاء شهادةمشاركة لكل الطالب المشاركون و شهادة تفوق للممٌزون منهم .
 تنظٌم االنشطة الثقافٌة فى مجال التخصص بتنظٌم رحالت علمٌة لكل من المناطقاألثرٌة والسٌاحٌة والمصانع التى تنتج منتجات متعلقة بالتخصص لتفعٌل دور المعهد
فى رفع كفاءة الطالب .
 الدعم المادى و االجتماعى : تنظٌم عمل اجراء البحوث االجتماعٌة للطالب الغٌر قادرٌن لتوفٌر الدعم العلمى والمالى .
 تقدٌم الدعم المادى الكاف للطالب المتفوقٌن أو غٌر القادرٌن . لخرٌج القسم الحق فى اإللتحاق بكل من نقابة مصممى الفنون التطبٌقٌة ونقابة الفنونالنشكٌلٌة ونقابة هندسة الدٌكور

 معاٌٌر القٌاسالمرجعٌة للبرنامج
 -دلٌل البرنامج

الٌنطبق
متوافر

غٌر متوافر
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 نظام المراجعةالدورٌة للبرنامج
 مدى توافق الهٌكلاألكادٌمً للبرنامج
مع المستهدف من
التعلٌم

متوافر
سنوي

غٌر متوافر
أكثر من سنة

*** عدد أعضاء هيئة التدريس غير متوافق مع عدد الطالب...والسبب موضح اكاآلتى:
أسماء أعضاء هيئة التدريس المعينين بالمعهد
م
2

اسم القائم
بالتدرٌس
أ.م.د  /نها فخري
عبد السالم

1

م.د /مها السٌد
محمد رمضان

1

م.د /رحاب علً
فرحات

4

م.د /تامر حلمً
شاكر

2

م.د /نجالء عزت
مصطفى

2

م.د /سعاد عبد
الحلٌم محمود

7

وائل محمد كامل

آخر مؤهل وتارٌخ حصوله علٌه

الدرجة العلمٌة
أو الوظٌفٌة
أستاذ مساعد

دكتوراه فى الفنون التطبٌقٌة قسم
تصمٌم داخلً واثاث كلٌة الفنون
التطبٌقٌة جامعة حلوان عام
1007
دكتوراه الفلسفة فً الفنون الجمٌلة مدرس
قسم الدٌكورتخصص عمارة
داخلٌة كلٌة الفنون الجمٌلة جامعة
اسكندرٌة عام 1007

دكتواره الفلسفة فً الفنون
التطبٌقٌة تخصص التصمٌم
الداخلً واالثاث جامعة حلوان –
عام 1007
دكتوراه الفلسفة فً الفنون
التطبٌقٌة تخصص التصمٌم
الداخلً واألثاث جامعة حلوان
عام 1022
دكتوراه الفلسفة فً الفنون
التطبٌقٌة-تخصص التصمٌم
الداخلً واألثاث جامعة حلوان
عام 1027
دكتوراه الفلسفة فً الفنون
التطبٌقٌة-تخصص التصمٌم
الداخلً واألثاث جامعة حلوان
عام 1022
دكتوراه الفلسفة فً الفنون
التطبٌقٌة تخصص التصمٌم
الداخلً واألثاث جامعة حلوان
عام 1022

مدرس

تارٌخ التعٌٌن
تعٌٌن بقرار وزاري
رقم  2012بتارٌخ
1021/4/17
تعٌٌن بقرار وزاري
رقم  4021بتارٌخ
-1022/9/17
الفصل الدراسً
األول (إجازة
واستئناف العمل فى
الفصل الدراسً
الثانى)
تعٌن بقرار وزاري
رقم  801بتارٌخ
1022/1/2

مدرس

تعٌن بقرار وزاري
رقم بتارٌخ

مدرس

الفصل الدراسً
األول فقط

مدرس

الفصل الدراسً
الثانى فقط

مدرس

الفصل الدراسً
الثانى فقط جارى
التعٌٌن
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أسماء أعضاء هيئة التدريس المنتدبين بالمعهد
م

اسم القائم
بالتدرٌس

آخر مإهل وتارٌخ
حصوله علٌه

الدرجة العلمٌة أو
الوظٌفٌة

د/
 2أ.
مصطفى
عبد الهادى
سلطان

دكتوراه الفلسفة من معهد
فنون المسرح تخصص
سٌنما -جامعة فٌٌنا –
النمسا –عام 2990

أستاذ دكتور وعمٌد الفصل الدراسً األول
والفصل الدراسً
سابق أكادٌمٌة
الثانى(طوال العام
الفنون
األكادٌمً )

 1أ.د /أمٌمة
إبراهٌم قاسم

دكتوراه الفلسفة فى الفنون أستاذ دكتور كلٌة
التربٌة قسم التعلٌم
التطبٌقٌة  -كلٌة الفنون
الصناعى جامعة
التطبٌقٌة  -قسم التصمٌم
الداخلى واألثاث  -جامعة حلوان
حلوان عام 1001
دكتوراه الفلسفة فى الفنون أستاذ دكتور كلٌة
الفنون التطبٌقٌة -
التطبٌقٌة  -كلٌة الفنون
قسم التصمٌم
التطبٌقٌة  -قسم التصمٌم
الداخلى واألثاث  -جامعة الداخلى واألثاث -
جامعة حلوان
حلوان عام 1002
أستاذ مساعد  -كلٌة
دكتوراه الفلسفة فى
الفنون التطبٌقٌة -
الفنون التطبٌقٌة  -كلٌة
قسم التصمٌم
الفنون التطبٌقٌة  -قسم
التصمٌم الداخلى واألثاث الداخلى واألثاث -
جامعة حلوان
 جامعة حلوان عام1002
أستاذ مساعد –
دكتواره فى المٌكانٌكا –
أكادٌمٌة العلوم المجرٌة – هندسة المطرٌة –
جامعة حلوان
بودابست-عام2981
دكتوراه الفلسفة فً العلوم أستاذ مساعد –كلٌة
العلوم –جامعة
–جامعة الزقازٌق -عام
حلوان
2994
دكتوراه الفلسفة فى الفنون مدرس دكتور
بكلٌة الفنون
التطبٌقٌة  -كلٌة الفنون
التطبٌقٌة  -قسم
التطبٌقٌة  -قسم التصمٌم
الداخلى واألثاث  -جامعة التصمٌم الداخلى
واألثاث  -جامعة
حلوان عام 1002
بنً سوٌف
كلٌة العلوم جامعة
دكتوراه فً العلوم –
حلوان
جامعة طوهوكو الٌابان-
عام  1004ومعادلة
جامعة حلوان 1002

 1أ.د /محمد
حسن إمام

 4أ.م.د /دعاء
عبد الرحمن
محمد جودة

 2أ.م.د /خٌرى
فخرى مجلع
 2أ.م.د /محمد
رزق مبروك
 7م.د /محمد
حامد ضٌف
هللا

 8م.د /بهاء
الدٌن محمد
صالح

تارٌخ التعٌٌن

الفصل الدراسً األول
فقط

الفصل الدراسً األول
والفصل الدراسً
الثانى(طوال العام
األكادٌمً )
الفصل الدراسً األول
والفصل الدراسً
الثانى(طوال العام
األكادٌمً )
الفصل الدراسً األول
والفصل الدراسً الثانى
(طوال العام األكادٌمً)
الفصل الدراسً األول
الفصل الدراسً األول
فقط

الفصل الدراسً األول
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عدد الطالب المقٌدون من الفرقة االولى حتى الرابعة بالبرنامج للعام إجمالى عدد
طالب القسم
6102-6102
الفرقة الرابعة
الفرقة الثالثة
الفرقة الثانٌة
الفرقة األولى
478
108
113
110
147
توزيع أعضاء هيئة التدريس وفق ا لدرجاتهم :
الفصل الدراسً األول:

أستاذ 1(:منتدب) /أستاذ مساعد 2( :معٌن)  1( +منتدب) /مدرس 4(:معٌن )2+
منتدب
ملحوظةٌ :تم احتساب كل ( )1عضو هٌئة تدرٌس منتدب بعدد ( )2معٌن
 2معٌن  7 +منتدب =  9 =1.2+2أعضاء هٌئة تدرٌس تقرٌبا ً
وبذلك فإن نسبة كل عضو هٌئة تدرٌس /عدد الطالب =  21 =9/478طالب
تقرٌبا ً/عضو هٌئة تدرٌس
**وهو أعلى من النسبة المقررة لذا فإن عدد أعضاء هٌئة التدرٌس غٌر متوافق مع
عدد الطالب
الفصل الدراسً الثانى:

أستاذ  1( :منتدب)  /أستاذ مساعد 2( :معٌن)  1( +منتدب)  /مدرس  2( :معٌن )
ملحوظةٌ :تم احتساب كل ( )1عضو هٌئة تدرٌس منتدب بعدد ( )2معٌن
 2معٌن  4 +منتدب =  8 = 1+2أعضاء هٌئة تدرٌس تقرٌبا ً
وبذلك فإن نسبة كل عضو هٌئة تدرٌس/عدد الطالب =  20 =8/478طالب
تقرٌبا ً/عضو هٌئة تدرٌس
**وهو أعلى من النسبة المقررة لذا فإن عدد أعضاء هٌئة التدرٌس غٌر متوافق مع
عدد الطالب
 المعوقات اإلدارٌةوالتنظٌمٌة

 نقص أعداد الهٌئة المعاونة بالقسم والمشاركٌن فى التدرٌس :والغٌر حاصلٌن على اجازات قانونٌة .فالعاملٌن بدون إجازات  9أعضاء هٌئة معاونة
فقط على حٌن ٌحتاج القسم إلى  15معٌد على األقل بدون إجازات بواقع  3معٌد على
األقل لكل دفعة  100طالب × ( 2مجموعة بالفرقة األولى  +مجموعة بالفرقة الثانٌة
 +مجموعة بالفرقة الثالثة  +مجموعة بالفرقة الرابعة) = 15 =5×3معٌد ومدرس
مساعد
 العجز الشدٌد فى عدد أعضاء هٌئة التدرٌس المعٌنٌن بالقسم والمشاركٌن فىالتدرٌس:
بالمقارنة لعدد الطالب بالقسم بعد استثناء الحاصلٌن على إجازات قانونٌة واإلعتماد
على عدد كبٌر من اعضاء هٌئة التدرٌس المنتدبٌن .
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 ارتفاع معدل اإلجازات بالقسم ألعضاء الهٌئة المعاونة وكذلك السماح للبعضبإجازات تجاوزت  9سنوات وأكثر.
 -9تقوٌم الطالب لقٌاس مدي اكتساب المستهدف من التعلٌم :
 -أدوات التقوٌم :

أدوات التقوٌم

إمتحان نظرى

تقٌٌم مشروعات تصمٌمٌة

تكلٌفات وواجبات منزلٌة

مناقشات وتقٌٌم آداء فصلى

اختبار عملى

المالحظة

المقابالت

التقوٌم الشخصى للطالب

ملف اإلنجاز

 مالحظاتالمراجع
الخارجً ( :إن
وجدت )

استبٌان الفصل الدراسً لكل
مقرر بكل دفعة من الفرقة
إعدادى وحتى الفرقة الرابعة

إمتحان نظرى
تقٌٌم مشروعات تصمٌمٌة
تكلٌفات وواجبات منزلٌة
مناقشات وتقٌٌم آداء فصلى
اختبار عملى
المالحظة
المقابالت
التقوٌم الشخصى للطالب
ملف اإلنجاز
استبٌان الفصل الدراسً لكل مقرر بكل
دفعة من الفرقة إعدادى وحتى الفرقة
الرابعة
استبٌان الخدمة الجامعٌة لطالب الفرقة
الرابعة

استبٌان الخدمة الجامعٌة لطالب
الفرقة الرابعة

 -المواعٌد

أدوات التقوٌم

التوقٌت(المواعٌد)
اإلسبوع الثامن للمقررات النظرٌة
اإلسبوع الخامس عشر
دورٌة كل إسبوع
دورٌة كل إسبوع
اإلسبوع الثامن لمقررات المناقشات
دورٌة كل إسبوع
دورٌة كل إسبوع لمقررات المناقشات
دورٌة كل إسبوع لمقررات المناقشات
دورٌة كل إسبوع
االسبوع الثامن لكل فصل دراسى
االسبوع الثامن للفصل الدراسً الثانى
للفرقة الرابعة

 تضخم عدد طالب القسم بالمقارنة بؤقسام المعهد األخرى
 النقص الشدٌد فى أعضاء هٌئة التدرٌس وكذلك النقص الشدٌد فى الهٌئة المعاونة مع تضخم
عدد طالب القسم بالمقارنة بؤقسام المعهد األخرى
 تحتاج بعض أسالٌب التقوٌم إلى زٌادة أنواعها فى بعض المقررات
 ربط المصفوفة الخاصة ببعض المقرر مع توصٌف المقرر
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 تحتاج بعض المقررات إلى إعادة النظر فى أسالٌب التقوٌم حٌث تجاوز مجموع نسبة
الحاصلٌن على تقدٌرات ممتاز وجٌد جدا فى بعض المواد فبعضها ٌحتاج إلى تحسٌن جزئً
 %30:40وبعضها ٌحتاج إلى تحسٌن  %30:40وبعضها ٌحتاج إلى تحسٌن جذرى
وضرورى  50فؤكثر  %كما هو مدون بالجدول
 تحتاج ملفات توصٌف المقرر والمصفوفة إلى توحٌد التنسٌق على مستوى الفرق األربعة
وكذلك تقارٌر المقررات
ٌ وجد خطؤ فى توزٌع الدرجات فى بعض المقررات حٌث لم ٌحدد درجة لألختبار النصفى فى
توزٌع الدرجات .
 مخرجات التعلم فى المصفوفات التنطبق مع بعض الموضوعات فى بعض المقررات .
 توحٌد عدد الوحدات الدراسٌة العملى والنظرى فى توصٌف المقرر وتقرٌر المقرر فى بعض
المقررات .


 -11اإلمكانٌات التعلٌمٌة :
نسبة أعضاء
هٌئة التدرٌس
إلى الطالب
 مدى مالءمةتخصصات
أعضـــاء
هٌئـــة
التـــدرٌس
وتوزٌــع
األعبـــاء
علٌهم طبقـــا ً
الحتٌاجات
البرنامج:

 8عضو هٌئة تدرٌس  478 /طالب= 2عضو هٌئة تدرٌس 20 /تقرٌبا
مدى مالءمة تخصصات أعضـــاء هٌئـــة التـــدرٌس:
مناسب

إلى حد ما

غٌرمناسب

(لماذا ؟)

 ٌتم الرجوع للسٌرة الذاتٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس بالبرنامج .توزٌــع األعبـــاء علٌهم طبقـــا ً الحتٌاجات البرنامج :
مناسب

إلى حد ما

غٌرمناسب

(لماذا ؟)

2عضو هٌئة تدرٌس 20/تقرٌبا
زٌادة األعباء التدرٌسٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس بشكل واضح و الهٌئة المعاونة بالمقارنة
لباقى األقسام بالمعهد فبالرغم من كون النصاب  18ساعة لعضو هٌئة التدرٌس وٌضاف له
مكافؤة على الساعات الزائدة إال أنه فى الوقت الذى ٌتجاوز عدد الطالب المئة بمعظم الدفعات
بالقسم توجد دفعات فى اقسام أخرى التتجاوز  10طالب مما ٌتطلب تحقٌق العدالة فى العدد
أو زٌادة مرتبات أعضاء الهٌئة والهٌئة المعاونة بما ٌتناسب مع المجهود المبذول طوال العام
مع طالب هذا البرنامج على وجه الخصوصٌ .رجى الرجوع إلى جدول توزٌع األعباء
الدراسٌة لكل عضو هٌئة تدرٌس والربط بٌنه وبٌن عدد طالب الفرق األربع بالبرنامج
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 المكتبة-المعامل:

مناسب
مناسب

إلى حد ما
إلى حد ما

غٌر مناسب
غٌر مناسب

(لماذا ؟)
(لماذا ؟)

الورش-:مساحة الورشة غٌر مناسبة لعدد الطالب الذٌن ٌدخلونها .
 اآلالت فى الورشة تحتاج إلى استكمال وعدم وجود ماكٌنات حدٌثة تواكب تلك الموجودةفى المصانع والتكنولوجٌا الحدٌثة مثل منشار صٌنٌة دٌجٌتال  ،تخانةدٌجٌتال  ،رواتر ،
CNC ....ماكٌنة حفر لٌزر ،الغراٌة و ماكٌنة لصق القشرة ،ماكٌنة
 النقص الشدٌد فى عدد الفنٌٌن فى الورشة  1نجار  2 +ستورجى ولٌسوا متخصصٌن فىاألعمال المتقدمة والمعقدة فى النجارة وبالمقارنة لعدد الطالب الذٌن ٌتلقون بها المحاضرات
العملٌة .
 تحتاج الورشة الى تعدٌل أماكن الكهرباء لتتناسب مع مكان و عدد االالت فى الورشة الحاسباآللً :

مناسب

إلى حد ما

غٌر مناسب (لماذا ؟)

 غٌر متوفر حاسب لكل عضو هٌئة تدرٌس . عدم تناسب أعداد الحاسبات بمعمل  1بالمقارنة ألعداد الطالب لذلك المعمل فال تكفىلدفعة بؤكملها فى نفس الوقت وٌتم تقسٌم الدفعة لمجموعتٌن  20:72طالب تبادلٌا ً لذا ٌحتاج
معمل  1إلى توفٌر عدد  4أجهزة لكل بنش لٌسع المعمل  20جهاز ٌتناسب مع تقسٌم الدفعات
لقسمٌن فى ساعات العملى لمادة الحاسب اآللى ..فالمطلوب استكمال األجهزة لمحاضرات
التصمٌم
 مدي التعاونمع جهات
األعمال فً
توفٌر فرص
التدرٌب
للطالب :

تم وضع خطة خمسٌة لبروتوكوالت تعاون مع بعض المصانع والمكاتب اإلستشارٌةومكاتب المقاوالت  1012:1027لقبول التدرٌب الصٌفى للطالب وتم تطبٌق المرحلة األولى
فى فى صٌف العام األكادٌمى . 1027-1022وفى صدد تطبٌق المرحلة الثانٌة فى خالل هذا
الصٌف.أغسطس  ،سبتمبر 1028
بشكل فردى من قبل الطالب وأحٌانا بتوفٌر بعض أعضاء هٌئة التدرٌس لبعض فرصالتدرٌب لعدد محدود من الطالب
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 أي متطلباتأخري
للبرنامج

العجز فى مساحات القاعات المطلوبة للبرنامج والتنوع فى وظائفها من مدرج ومرسم ومعمل
حٌث أن مساحتها لم تعد تالئم عدد طالب أى دفعة .
افتقارقاعة  102 ،202 ،402،407المخصصة للمحاضرات التخصصٌة للتكٌٌف نظرا ألن
عدد الطالب بها ٌكون كبٌراً و مساحة القاعة مع توجٌهها أثناء الموجات شدٌدة الحر سواء
فى شهر مارس أو فترة االمتحانات تكون شدٌدة الحرارة وفى أشد الحاجة إلى تكٌٌف
صٌانة وتصلٌح أو استبدال مكبرات الصوت الحالٌة بؤخرى جدٌدةصٌانة أو تغٌٌر جهاز الداتا شو بقاعة 102توفٌر إجمالى عدد ( )8كمبٌوتر بواقع ( )4ألستاذ المقرر بكل من القاعات /202/407/402
 102و( )2ألعضاء هٌئة التدرٌس وتخصٌص و()4ألعضاء الهٌئة المعاونة بواقع جهاز
لكل  1معٌد

 -11إدارة الجودة والتطوٌر :
ذ -نظام المتابعة لجوانب
القصور :

فعال

إلى حد ما

غٌر فعال (لماذا؟)

حٌث جارى تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس (م.د/وائل محمد كامل ) وقبول عودة م.د/
أفنان حٌدر من اإلجازة مع بداٌة العام األكادٌمً  1029-1028ومطلوب تعٌٌن 1
مدرس على األقل ،وتم تعٌٌن عدد  1معٌد هذا العام ومطلوب تعٌٌن  2معٌدٌن

إجراءات تطبٌق لوائحوقوانٌن الكلٌة
والجامعة:

مناسب

إلى حد ما

غٌر مناسب (لماذا؟)

 هناك بعض اللوائح ال تطبق و منها :
 - عدم تفعٌل حرمان الطالب المتعدٌن لنسب الحضور من دخول االمتحان
وكذلك الغٌر ملتزمٌن بدفع المصروفات مماٌشكل عبء مادى على المعهد
و ٌنعكس على نقص المرتبات والموارد المادٌة للورشة االنتاجٌة ومعداتها
واالتها..

 مدى فاعلٌة نظـامالمراجعة الداخلٌـة فى
تطوٌر البرنامج :








 فعال حٌث تم عمل 3تقرٌر سابق لهذا البرنامجنقاط تحتاج إلى تحسٌن:
تضخم عدد طالب القسم بالمقارنة بؤقسام المعهد األخرى
النقص الشدٌد فى أعضاء هٌئة التدرٌس وكذلك النقص الشدٌد فى الهٌئة المعاونة
مع تضخم عدد طالب القسم بالمقارنة بؤقسام المعهد األخرى
شدة الحاجة إلى تعٌٌن عدد  4أعضاء هٌئة تدرٌس جدد متخصصٌن وتعٌٌن عدد
5هٌئة معاونة متخصصٌن على األقل .
التهوٌة وبخاصة فى الموجات الحارة وفى فترة األمتحانات فى الصٌف بكل من
القاعتٌن 407 ،406ومع تكدس القاعات بالطالب لذا فإن التهوٌة غٌر مناسبة
العجز الشدٌد بقاعة  407 ، 406بمخارج كهرباء وٌصعب على الطالب
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االستعانة بؤجهزة الالب توب الشخصٌة للتصمٌم داخل المحاضرة.
بالرغم من تزوٌد قاعة  407 ، 406بمكبر الصوت إال إن كالهما ٌحتاج إلى
صٌانة أواستبدال
ٌوجد عجز ظاهر فى مساحة معامل الكمبٌوتر المخصصة لطالب القسم وكذك
عدد األجهزة بالمعامل والمناضد والكراسً
استبدال مناضد الرسم مساحة  80×120سم بمناضد رسم  60×80سم بقاعة
 206والتى تتماشً مع احتٌاجات بعض المقررات مما ٌإدى إلى زٌادة الطاقة
االستٌعابٌة للقاعة من  60طالب إلى  75طالب عاألقل.
من المالحظ أن بعض المقررات تحتاج إلى ضرورة إعادة النظر فى أسالٌب
التقوٌم حٌث تجاوز مجموع نسبة الحاصلٌن على تقدٌرات ممتاز فى بعض
المواد فبعضها ٌحتاج إلى تحسٌن جزئً  %30:40وبعضها ٌحتاج إلى
تحسٌن  %30:40وبعضها ٌحتاج إلى تحسٌن جذرى وضرورى  50فؤكثر
 %كما هو مدون بالجدول وكذلك مجموع تقدٌر ممتاز +جٌد جدا فى بعض
المواد فبعضها ٌحتاج إلى تحسٌن جزئً  %30:40وبعضها ٌحتاج إلى
تحسٌن  %30:40وبعضها ٌحتاج إلى تحسٌن جذرى وضرورى  50فؤكثر
 %كما هو مدون بالجدو ًل
المقررات التى
تجاوز تقدٌر
ممتاز فقط
 %01وتحتاج
إلى تعدٌل جذرى
وضرورى

المقررات التى
ٌتراوح تقدٌر
ممتاز بٌن
%01:01
وتحتاج إلى
تحسٌن

المقررات
التى ٌتراوح
تقدٌر ممتاز
بٌن
%01:01
تحتاج إلى
تحسٌن
جزئً

المقررات التى تجاوز
تقدٌر ممتاز+جٌد جدا
 %01وتحتاج إلى تعدٌل
جذرى وضرورى

المقررات التى
ٌتراوح تقدٌر ممتاز
+جٌد جدا بٌن
 %01:01وتحتاج
إلى تحسٌن

الفرقة
الرابعة

حقوق إنسان /
حاسب آلى

مشروع
البكالورٌوس/
تكنولوجٌا
إنتاج التصمٌم
الداخلى

حاسب آلى
/نقد وتذوق
فنى  /لغات

طبٌعة حٌة /حاسب
آلى /عمارة /إدارة
عملٌات  /نقد وتذوق
فنى  /تصمٌم منشآت
سٌاحٌة /تكنولوجٌا
إنتاج التصمٌم الداخلى/
تكنولوجٌا خامات
التصمٌم الداخلى/
تارٌخ فنون /تسوٌق
وأبحاث منتج  /حقوق
إنسان  /لغات

مشروع
البكالورٌوس

الفرقة

هندسة كهربٌة
 /تك إنتاج

نظم تحكم

تارٌخ
التصمٌم

تارٌخ التصمٌم
األوربى/إدارة عملٌات

عمارة /دراسات
وعلوم بٌئٌة /نقد
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الثالثة

األثاث

بٌئً صوتٌات

األوربى/
نظم تحكم
بٌئً
صوتٌات/
لغات

 /هندسة كهربٌة /علم
الجمال /تصمٌم منشآت
إدارٌة  /تك إنتاج
األثاث /نظم تحكم بٌئً
صوتٌات/لغات

وتذوق فنى /دٌكور
تلٌفزٌون /
تخصص تنفٌذى/
تكنولوجٌا خامات
األثاث  /حاسب
آلى

الفرقة
الثانٌة

نظرات
التصمٌم/
لغات /نظم
تحكم بٌئً
تكٌٌف
/فٌزٌاء/رٌاضٌا
ت /تخطٌط
وإدارة إنتاج

نظرٌات
التصمٌم/
/نظم تحكم
بٌئً تكٌٌف /
فٌزٌاء/
تخطٌط
وإدارة إنتاج/
رٌاضٌات/
لغات

حاسب آلى
 /تارٌخ
إسالمى

نظرٌات اللون /رسم
معمارى /نظرٌات
التصمٌم /فٌزٌاء/نظم
تحكم بٌئً تهوٌة /
حاسب آلى  /تارٌخ
التصمٌم االسالمى
تارٌخ فنون /تصمٌم
منشآت تجارٌة  /تك
أرضٌات وأسقف
/تخصص
تنفٌذى/طبٌعة صامتة
/دٌكور مسرحى/
تخطٌط وإدارة
إنتاج/رٌاضٌات /لغات

----------

رسم
معمارى

نظرٌات اللون

تارٌخ فنون /
دٌكور مسرحى/
حاسب آلى /
تصمٌم اثاث/
أساسٌات تصمٌم

طبٌعة  /نظم
تحكم بٌئً
إضاءة /لغات

**لوحظ ارتفاع نسبة مقبول وتحتاج إلى تعدٌل فى أسالٌب التقوٌم والترتٌب من
األقل لألعلى :
 الفرقة الرابعة%51:25 :دٌكور سٌنما /دراسات وعلوم بٌئٌة /مدخل علم نفس
 الفرقة الثالثة  %31 :حاسب آلى  /طبٌعة حٌة
 الفرقة األولى  %30:25 :تك تكسٌات حوائط  /تصمٌم أثاث /أساسٌات تصمٌم
/طبٌعة صامتة
ماتم تحسٌنه من العام الماضى :
 تم تعدٌل المعاٌٌر األكادٌمٌة للبرنامج لتنطبق على تلك المدرجة بدلٌل المعاٌٌر
األكادٌمٌة القٌاسٌة لقطاع الفنون – إصدار ٌناٌر  2009وٌظهر ذلك بكل من
توصٌف البرنامج والمصفوفات األربعة الملحقة به
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تم تعدٌل أهداف المقرر ببعض المقررات لتنطبق مع تلك المدرجة بالالئحة
المفعلة للمعهد
تم تعدٌل المصفوفات األربع الخاصة بتوصٌف البرنامج وترابط بنودها
وتطابقها مع االمستهدف أو المخرجات المستهدفة من المقرر فى توصٌف
المقررات
تم إضافة مصفوفة المخرجات المستهدفة من البرنامج مع مواصفات الخرٌج.
تم تعٌٌن عدد  1مدرس فى تخصص التصمٌم الداخلى واألثاث وتم تعٌٌن عدد 2
معٌدٌن تعٌٌن وزارى
تم تعدٌل بعض الكتب الجامعٌة الخاصة بالقسم لتالئم أهداف المقرر
فى معظم الورقة اإلمتحانٌة الخاصة بالقسم التزم أساتذة المقررات بالشكل
المطلوب ٌل المصومواصفاتها
تم استكمال عدد الكراسً بقاعة  407 ،406لتناسب عدد المناضد وعدد
الطالب
تم استبدال قاعة  204الصغٌرة بقاعة  101للمحاضرات التخصصٌة
تم استبدال مناضد الرسم مساحة  80×120سم بمناضد رسم  60×80سم بقاعة
 101والتى تتماشً مع احتٌاجات بعض المقررات ممازاد من الطاقة االستٌعابٌة
للقاعة من  60طالب إلى  75طالب عاألقل.
تم مراجعة ملفات التقارٌر ومراعاة عدد الطالب الناجحٌن لكل مقرر كؤساس
للقسمة علٌه فى نسب النجاح للتقدٌرات المختلفة
تم مراعاة الفرق بٌن عدد الطالب المقٌدٌن والطالب الذٌن حضروا االمتحان
على مستوى تقارٌر كل مقررات البرنامج
تفعٌل الساعات المكتبٌة إلتاحة الفرصة للتواصل مع الطالب بٌن المحاضرات
والرد على إستفسارات الطلبة.
تحتاج ملفات توصٌف المقرر والمصفوفة إلى توحٌد التنسٌق على مستوى الفرق
األربعة وكذلك تقارٌر المقررات
توحٌد ملفات تقارٌر المقررات بما ٌتناسب مع النموذج المعد من قبل الهٌئة.
مراجعة ملفات التقارٌر ومراعاة عدد الطالب الناجحٌن لكل مقرر كؤساس
للقسمة علٌه فى نسب النجاح للتقدٌرات المختلفة
مراعاة الفرق بٌن عدد الطالب المقٌدٌن والطالب الذٌن حضروا االمتحان.












مالحظات المراجعٌن
الخارجٌٌن فٌما ٌخص
مخرجات البرنامج
ومعاٌٌر القٌاس:






 -12مقترحات تطوٌر التعلٌم :
 هٌكل البرنامج(المقررات/الساعات:
 -مقررات جدٌدة :

الٌوجد تعدٌل فى مقررات الالئحة الحالٌة والٌوجد تعدٌل فى عدد الساعات لالئحة الحالٌة




اضافة مقرر جدٌد تصمٌم منشات مإقتة  -خفٌفة .
اضافة مقرر جدٌد أسالٌب و تقنٌات اإلخراج واإلظهار
إضافة مقرر جدٌد التصمٌم اإلنشائى وكذلك هندسة اإلنشاءات وكذلك حسابات األحمال الخاصة
بقطع األثاث وعلى وجه التحدٌد خامة الخشب
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التدرٌب والمهارات :







 مقترحات قطاعاألعمال لتطوٌر
البرنامج:

 -المسئول عن التنفٌذ








 -توقٌت التنفٌذ :

زٌادة قدرات وكفاءة آداء أعضاء هٌئة التدرٌس وأعضاء الهٌئة المعاونة الجدد حدٌثى التعٌٌن بعقد
دورات تدرٌبٌة فى توصٌف البرنامج والمقررات وأسالٌب التعلٌم والعلم وأسالٌب التقوٌم
زٌادة عدد الزٌارات المٌدانٌة للمصانع ومواقع التشطٌبات فى الجدول الزمنى لمقررات تخصص
تنفٌذى ومقررات تكنولوجٌا اإلنتاج
زٌادة معدالت اآلداء ألنشطة القسم من ندوات وورش عمل خالل العام األكادٌمً 2019-2018
التنوع فى مجاالت الندوات والمحاضرات العامة والورش خالل األعوام القادمة.
زٌادة نسبة الطالب المتدربٌن تبعا ً لبرنامج القسم بنسبة  %10عن العام الماضى فى سبٌل تحقٌق
الخطوات المحددة للخطة خمسٌة للتدرٌب المٌدانى الصٌفى استمرارا لتفعٌله وتعمٌمه على جمٌع
الطالب بشكل رسمى فى كل الدفعات بالقسم.
زٌادة الزٌارات المٌدانٌة للمصانع ومواقع التشطٌبات فى الجدول الزمنى لمقررات تخصص تنفٌذى
ومقررات تكنولوجٌا اإلنتاج لتوسعة مدارك الطالب فى التنفٌذ العملى (.الجهات المختصة بالتدرٌب
المٌدانى )2017-2016
التنوع فى مجاالت الندوات والمحاضرات العامة والورش خالل األعوام القادمة.
التنوع فى مجاالت التدرٌب بما ٌساٌر التنوع فى مجاالت العمل فى السوق من حٌث البنود المختلفة
للتصمٌم الداخلى وكذلك تنوع الخامات المستخدمة واألسالٌب التقنٌة المختلفة.
مجلس أدارة المعهد :لتعٌٌن أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة والدورات التدرٌبٌة
مجلس أدارة المعهد :للدورات التدرٌبٌة لزٌادة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة الجدد
حدٌثً التعٌٌن
أعضاء هٌئة التدرٌس ومجلس القسم :فٌماٌخص المقررات وأسالٌب التعلٌم والتعلم وأسالٌب التقوٌم

 العام األكاديمي 2119-2118

المسئول عن البرنامج :أ.م.د/نهافخرى عبد السالم
التاريح  / 3 :أغسطس 2118/

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