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أ -معلومات أساسية

 -6إسم المقرر ورمزه الكودى

ترميم النحت االثرى ()0661

 -7التخصص

النحت والتشكيل المعماري

 -0الفرقة  /المستوى

الثالثة /ترم ثانى

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

 ) 7نظرى
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متوافر

 -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
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 -عدد الطالب الذين أدوا
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عدد

7

 % 71جيد
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 %61مقبول

 -7تدريس المقرر :
 -الموضوعات التى تم

املوضوع

تدريسها

الفصل الدراس ي األول
إعالم الطالب بالتوصيف القرر
مقدمة باملنهج
مقدمة عن النظريات املختلفة فى ترميم اآلثار
النظريات املختلفة فى ترميم اآلثار بناء على املعرفة التاريخية
واألثرية للقطعة
خواص الخامات املستخدمة فى النحت الثابتة واملنقولة
عوامل التلف الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والطبيعية
مراجعة لما سبق

طرق الفحص والتحليل األثري
طرق التحليل العلمى واألسلوب الفنى للترميم القطعة األثرية

المواد المستخدمة في العالج والتقوية
طرق االستكمال

التطبيقات املعملية على بعض النماذج النحتية
املراجعة قبل األختبار النهائى
 % -ما تم تدريسه من

المحتوى األساسى للمقرر

 -مدى إلتزام القائمين

بالتدريس

بمحتوى المقرر
 مدى تغطية اإلمتحانلموضوعات
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المقرر
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 -أساليب التعليم والتعلم















 -طريقة تقويم الطــالب

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

إمتحان نظري
تقييم مشروعات تصميمية
تكاليف ووجبات منزلية
مناقشات وتقييم أداء صفي
اختبار شفوي
اختبار عملي
المالحظة
المقابالت
التقويم الشخصي للطالب
ملف اإلنجاز
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 -0اإلمكانيات المتاحة للتدريس :
 -المراجــع العلميـة



متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -الوســائل المعينة



متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -المستلزمات والخامات

متوفرة



 -4قيود إدارية وتنظيمية
:



ال يوجد

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -5نتيجة تقويم الطالب
للمقرر ()%

العدد

الحتوى

5

 :Bا محاضر والهيئة المعاونة

5

%14,47

 :Cأساليب التقييم

5

 :Dالقاعات الدراسية والمعامل

5

تعليم)

 -1مقترحات تحسين
المقرر

A

إسم البند
محتويات

%50
%14,44

مما يتطلب

المعاونة

()%26,12

والهئية

%1

%0

%2,73 %2.73 %44,44 %17.22




زيادة المصادر التعليمية الخاصة باهداف المقرر.

لتساعد على التفكير الفعال.


زيارة المتاحف للتعرف على المبانى االثرية وما
اصابها من تلفيات وكيف يتم ترميم االثار .

المقرر

المحاضر

%4,47

%4,47

زيادةاساليب التعليم و التعلم المستخدمة في المقرر

تطوير في

حاز علي نسبة

%40

%2.13

%0

جدا

مقترحات التحسين:

رضا

()%97.25

%1,74

%41,31 %11.11 %52.73

التعليق

المقرر(أهداف ،حاز علي نسبة

،أسلوب تعليم)

B

موافق

%15,74 %57.41

 :Aالمقرر ( أهداف ،محتويات ،اسلوب

البند

موافق جدا

غير موافق

غير موافق

عدم

االستجابة



زيادة التقارب بين االهيئة المعاونة والطلبة لتكون على



زيادة معرفة الهيئة المعاونة باهداف المقرر .

استعداد دائم للرد على األسئلة و االستفسارات.

رضا

مما يتطلب

تطوير في
المقرر

C

أساليب التقييم

حاز علي نسبة

رضا




التركيز علي الجوانب الفكرية والعملية الخاصة بأهداف



مناقشة نتائج التقييم فى حضور الطالب مما يزيد

()%21.66
مما يتطلب

تطوير في
المقرر

االعالن عن مواعيد إجراء االختبارات قبلها بوقت كافي

المقرر.

من ثقة الطلبة مع استاذ المادة.

D

القاعات

حاز علي نسبة

الدراسية

رضا

والمعامل

()%20.00



إعادة تهيئة القاعة من حيث المساحة والتهوية
واإلضاءة .



مما يتطلب

وجود أجهزة كمبيوتر وانترنت داخل القاعة

تطوير في
المقرر
 -2مالحظات المراجعين
الخارجيين



المراجع المذكوره غير حديثة .

 -2ما تم تنفيذه من



تقديم عروض تفاعلية وفيديوهات تعليمية للطلبة.

مقترحات التطـوير فى



تزويد القاعة بالكراسي .

العام السابق



تزويد القاعه بمكبر صوت.

 -9ما لم يتم تنفيذه من
مقترحات




تزويد القاعة باجهزة كمبيوتر وانترنت.
تزويد القاعة باساليب تهوية جيدة.

 -61خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
A

توصيف التطوير


التدريب على التمارين والتطبيقات المتنوعة علي



تدعيم المقرر بموضوعات متنوعة تشمل الخامات



إيجاد أساليب تعليم وتعلم جديدة تجذب الطالب

المقرر (اهداف و
محتويات و

موضوعات تساعدعلي التفكير الفعال .

اسلوب تعليم)

توقيت التطوير
الفصل الدراسي االول من العام
الجامعي 7169/7162

المسئول عن التنفيذ
أستاذ المادة

المتطورة .

للمشاركة في العملية التعلمية( عصف ذهني –
مشاريع تطبيقية ).

B



ربط الخامات التقليدية بالناحية التكنولوجية



تزويد الهئية المعاونة بالمعلومات والخبرات



تشجيع المحاضر للطالب علي التعليم الذاتي

المحاضر و الهيئة

المعاونة

عمل زيارات ميدانية ألماكن تصنيع الخامات.

المتعلقة بالمقرر.

الفصل الدراسي االول من العام
الجامعي 7169/7162

أستاذ المادة وادارة
المعهد

وتوضيح كيفية الحصول علي مصادر المعلومات.

C

اساليب التقييم

 -عمل ملف لالنجاز و أخذ مالحظات ومناقشتها مع فريق

العمل

 -عمل جدول مسبق في بداية الدراسة لتسليم األعمال و

الفصل الدراسي االول للعام
الجامعي 7162/7162

استاذ المقرر

الموضوعات التي سيتم تدريسها خالل الفصل الدراسي

وعرضه 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

القاعات الدراسية

مالئمة للدراسة بما يناسب طبيعة المادة و عدد الطالب من

و المعامل

حيث المساحة و عناصر التاسيس مثل مكنة اللحام و

الفصل الدراسي االول من العام
الجامعي 7169/7162

الصنفرة

(تزويد القاعة الخاصة بالنحت باضاءة كافية وصيانة

اجهزة الداتا شو)

 -مد ساعات عمل المكتبة لتالئم اوقات تواجد الطالب

بالمعهد لتيسير االستفادة القصوى منها ومن محتوياتها

حتى الساعة .4.01
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