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أ  -معلومات أساسية
 - 6إسم المقرر ورمزه الكودى

تاريخ وتذوق النحت ()2667

 - 7التخصص

النحت والتشكيل المعماري

 - 2الفرقة  /المستوى

الثالثة /ترم ثانى

 - 4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

 ) 7نظرى

4ساعات ( (
متوا فر

 - 5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان
 - 1نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

ينطبق

 - 2عدد القائمين بالتدريس
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 ) 7عملى )

غير متوافر

ب  -معلومات متخصصة
 - 6اإلحصائيات :
 -عدد الطالب

الملتحقين بالمقرر
 -عدد الطالب
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الذين أدوا اإلمتحان
 نتيجة اإلمتحان -النسبة المئوية

 %للناجحين طبقــاً
للتقديرات

الحاصلين عليها

عدد
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 %1ممتاز

ناجح
عدد
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 %61جيد جدا

عدد
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عدد
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 % 21جيد

راسب
عدد
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 %21مقبول

 - 7تدريس المقرر :
 -الموضوعات

املوضوع
الفصل الدراس ي األول

التى تم تدريسها

إعالم الطالب بالتوصيف القرر
مقدمة باملنهج
تعريف النحت فى العصور الوسطى األوربية
النحت فى القرون املسيحية املبكرة
مقدمة عن النحت الرومانسكى

العوامل التى أثرت على النحت الرومانسكى
مراجعة لما سبق
مقدمة عن النحت القوطى
العوامل التى أثرت على النحت القوطى

مقدمة عن الحضارة األسالمية
أثر العامل الدينى على األسلوب المتبع فى النحت
النحت والحفر فى العصر اإلسالمى

املراجعة قبل األختبار النهائى
 % -ما تم تدريسه

من المحتوى

%611

األساسى للمقرر

 -مدى إلتزام

القائمين بالتدريس
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>25



بمحتوى المقرر
 -مدى تغطية

اإلمتحان

لموضوعات
المقرر

<11

24- 11



>25

 -أساليب التعليم












والتعلم

محاضرات
مناقشات وعروض تعليمية
تمارين تطبيقية
حل مشكالت
مشاريع تطبيقية
إجراء بحوث
تجارب معملية
زيارات ميدانية
التعلم التعاوني
التعلم اإللكتروني
العصف الذهني
تمارين تطبيقية




 طريقة تقويمالطــالب

☒
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐

إمتحان نظري
تقييم مشروعات تصميمية
تكاليف ووجبات منزلية
مناقشات وتقييم أداء صفي
اختبار شفوي
اختبار عملي
المالحظة
المقابالت
التقويم الشخصي للطالب
ملف اإلنجاز

☒
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐

 - 2اإلمكانيات المتاحة للتدريس :
 -المراجــع العلميـة



متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -الوســائل المعينة



متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -المستلزمات



متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

والخامات

 - 4قيود إدارية



ال يوجد

وتنظيمية :

 - 5نتيجة تقويم

الطالب للمقرر

لحتوى
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العدد

موافق جدا

موافق

غير موافق

غير

موافق
جدا
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%1,83 %55.67

 : Bا محاضر والهيئة المعاونة

5

%5,811 %53876

%0

 : Cأساليب التقييم

5

%52.6, %56.22

%0
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 : Dالقاعات الدراسية والمعامل

5

%73.33 %1,8,8

%0

%0

 : Aالمقرر ( أهداف ،محتويات ،اسلوب تعليم)

%6835

عدم

االستجابة

%0

%0

%0

%0
%0
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مقترحات تحسين

المقرر

البند
A

إسم البند

التعليق

المقرر(أهداف ،حاز علي نسبة رضا
محتويات

مقترحات التحسين:


( )%97.22مما

المنافسة بين الطالب

،أسلوب تعليم) يتطلب تطوير في

استغالل المكتبة فى توضيح اهداف المقرر

المقرر

المحاضر

حاز علي نسبة رضا

B

المعاونة

تطوير في المقرر

C

أساليب التقييم

حاز علي نسبة رضا

D

القاعات

حاز علي نسبة رضا

الدراسية

( )%611مما يتطلب

( )%611مما يتطلب

والهئية





( )%611مما يتطلب

والمعامل

البد من التفاهم بين الهيئة المعاونة والطلبة

التركيز علي الجوانب الفكرية والعملية الخاصة بأهداف
المقرر

تطوير في المقرر

تطوير في المقرر

زيادة ساعات اساليب التعليم والتعلم على اثار



إعادة تهيئة القاعة من حيث المساحة والتهوية
واإلضاءة .



وجود أجهزة كمبيوتر وانترنت داخل القاعة ) .

 - 2مالحظات
المراجعين

الخارجيين
 - 2ما تم تنفيذه
من مقترحات

التطـوير فى العام



المراجع المذكوره غير حديثة .



تقديم عروض تفاعلية وفيديوهات تعليمية للطلبة.



تزويد القاعة بالكراسي .

السابق
 - 9ما لم يتم
تنفيذه من مقترحات




تزويد القاعة باجهزة كمبيوتر وانترنت.

تزويد القاعة باساليب تهوية جيدة.

 - 61خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت
التطوير

توصيف التطوير

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

A



إيجاد تمارين وتطبيقات متنوعة علي موضوعات



تدعيم المقرر بموضوعات متنوع تشمل الخامات المتطورة

تساعدعلي التفكير الفعال

المقرر (اهداف
و محتويات و

اسلوب تعليم)



إيجاد أساليب تعليم وتعلم جديدة تجذب الطالب للمشاركة

الفصل الدراسي االول من
العام الجامعي

أستاذ المادة

7169/7162

في العملية التعلمية( عصف ذهني – مشاريع تطبيقية ).

B



ربط الخامات التقليدية بالناحية التكنولوجية.



تزويد الهئية المعاونة بالمعلومات والخبرات المتعلقة

الفصل الدراسي االول من



تشجيع المحاضر للطالب علي التعليم الذاتي وتوضيح

7169/7162

المحاضر و

بالمقرر.

الهيئة المعاونة

C
اساليب التقييم

عمل زيارات ميدانية ألماكن تصنيع الخامات.

كيفية الحصول علي مصادر ال معلومات.

 عمل ملف لالنجاز و أخذ مالحظات ومناقشتها مع فريق العمل -عمل جدول مسبق في بداية الدراسة لتسليم األعمال و

الموضوعات التي سيتم تدريسها خالل الفصل الدراسي وعرضه

العام الجامعي

الفصل الدراسي االول للعام

أستاذ المادة وادارة
المعهد

استاذ المقرر

الجامعي 7162/7162

بشكل واضح)
- .متابعة األعمال و عمل تقييمات دورية تبعا للجدول المسبق

المعلن عنه في بداية الفصل الدراسي)
D

 -اعادة النظر و اعادة تهيئة القاعات ودهانها لتكون مالئمة

القاعات

للدراسة بما يناسب طبيعة المادة و عدد الطالب من حيث المساحة

العام الجامعي

الدراسية و

و عناصر التاسيس .

7169/7162

المعامل

 -تطوير قاعة التدريس وتزويد ها باساليب اضاءة كافية وصيانة

الفصل الدراسي االول من

اجهزة الداتا شو).
 -مد ساعات عمل المكتبة لتالئم اوقات تواجد الطالب بالمعهد

لتيسير االستفادة القصوى منها ومن محتوياتها .
ا سم منسق المادة  .:م.د  /صبحى حسين محمود
القائم بأعمال رئيس القسم  :د ،عرفه شاكر
اغسطس 203,

التوقيع :

التوقيع :

إدارة المعهد

