نموذج رقم ()16
تقرير مقرر دراسى
جامعة  /أكاديمية  :وزارة التعليم العالى
كلية  /معهد  :المعهد العالى للفنون التطبيقية
قسم  :النحت والتشكيل المعمارى والترميم
أ -معلومات أساسية
()2103

 -1إسم المقرر ورمزه الكودى

تصميم النحت البارز

 -2التخصص

النحت والتشكيل المعمارى والترميم

 -3الفرقة  /المستوى

الثانية (الفصل الدراسى الثانى ـ مستمرة) العام الجامعى /2016
2017
( )7ساعات مقسمة إلى ( ـ) نظرى

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

متوافر

 -5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان
 -6نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

ال ينطبق

 -7عدد القائمين بالتدريس

1

 )7( +عملى

غير متوافر

ب -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

 10طالب

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

 10طالب

 -نتيجة اإلمتحان
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 النسبة المئوية  %للناجحين طبق ـاًللتقديرات الحاصلين عليها
 -2تدريس المقرر :
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 الموضوعات التى تمتدريسها

 -دراسة لمعناصر التشكيمية فى الفن المصرى القديم

 -عمل تصميمات لمعناصر التشكيمية فى الفن المصرى القديم

 -عمل دراسة من حيث الظل والنور واألتزان فى عناصر الفن المصرى

القديم.

 -دراسة لمعناصر التشكيمية فى الفن القبطى.

 -عمل تصميمات لمعناصر التشكيمية فى الفن القبطى.

 عمل دراسة من حيث الظل والنور واألتزان فى عناصر الفن القبطى. -دراسة لمعناصر التشكيمية فى الفن اإلسالمى.

 -عمل تصميمات لمعناصر التشكيمية فى الفن اإلسالمى .

 عمل دراسة من حيث الظل والنور واألتزان فى عناصر التشكيمية فى الفناإلسالمى.

 تصميم تكوينات من خالل الصناعة التراثية فى النحت البارز. عمل تصميمات ودراسة عن الصناعة التراثية فى النحت البارز. -تحميل لبعض العناصر الصناعة التراثية فى النحت البارز.

 عمل دمج بين العناصر التشكيمية لبعض العصور الفنية وتحميمها دراسة الطرق العممية لمتشكيل بالنحت البارز عمي الجبس والخشب عمل تصميمات لكى يتم العمل التشكيل عمى الجبس -تنفيذ التصميم عمى خامة الجبس

 متابعة التنفيذ عمى خامة الجبس طرق المرحمة النهائية والتشطيب عمى خامة الجبس التشطيب النهائى عمى خامة الجبس عمل صميمات لكى يتم العمل التشكيل عمى خامة الخشب طرق تجهيز خامة الخشب ليتم تنزيل التصميم عميها. تنفيذ التصميم عمى خامة الخشب. متابعة التنفيذ عمى خامة الخشب. طرق المرحمة النهائية والتشطيب عمى خامة الخشب. -دراسة الطرق العممية لمتشكيل النحت بالبارز.

 دراسة الطرق العممية لمتشكيل بالنحت البارز لمنتج وظيفى .إختيار عناصرالتصميم المناسبة التي تتالئم مع وظيفة المنتج
 متابعة التصميم التشكيل النحت البارز لمنتج وظيفى. -متابعة التصميم والمشروع النهائى لمتقيم النهائى

 % -لما تم تدريسو من

%100

المحتوى األساسى للمقرر
 -مدى إلتزام القائمين

< 60

بالتدريس

84 – 60

> 85

بمحتوى المقرر
 -مدى تغطية اإلمتحان

< 60

لموضوعات

84 – 60

> 85

المقرر
 -أساليب التعليم والتعلم

محاضرات نظرية

مىبقشبت وعروض جعليمية

أنشطة فصلية

جدريجبت و جطجيقبت عملية

األعمال الفصلية (تذكر) :
 -طريقة تقويم الط ـالب

تدريبات عملية لبعض التصميمات من خامة الطين وأيضاًخامة الجبس
شفوي

نظري
تقويم مشروعات ثصميمية

مناقشة وثقييم مشاريع ثطبيقية

مناقشة وثقييم أداء صفي

 -3اإلمكانيات المتاحة للتدريس :
 -المراج ـع العلميـة

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -الوس ـائل المعينة

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -المستلزمات والخامات

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

...............................................................
...............................................................

 -5نتيجة تقويم الطالب
للمقرر (:)%

المحاور

العدد

 -Aالمقرر (أىدافو6 ,

موافق جداً
%0.00

موافق

غير موافق

غير موافق

جداً
%0.00 %21.43 %88.57

عدم
اإلستجابة
%0.00

أسلوب

محتويات,

تعليم)

-Bالمحاضر والهيئة

6

المعاونة

%25

%65 %10.00

%0.00

%0.00

%00.00

%0.00

 -Cأساليب التقييم

6

%8.33

%25 %66.67

 -Dالقاعات الدراسية

6

%0.00

%0.00 %44.44 %55.56

والمعامل

%0.00

 -6مقترحات تحسين المقرر بناء على نتائج اإلستبيان للعام ()2016 / 2017
البند
A

أسم البند

التعليق

مقترحات تحسين

المقرر

حاز على نسبة

عمل خطة زمنية تتناسب مع محتوى المقرر

(أىدافو,

محتويات,

%78.57

أسلوب تعليم)

B

المحاضر
والهيئة

المعاونة
C

أساليب

D

القاعات

حاز على نسبة

الدراسية

والمعامل

الخارجيين (إن وجدت)

%75

حاز على نسبة

التقييم

 -7مالحظات المراجعين

حاز على نسبة

اعالن الطالب بنتيجة االختبارات الدورية

جىىع أكثر مه وسيلة للحقييم

%75

%55.56

جىفير عدد أكجر مه الكحت لألطالع خبصة
ثقسم الىحث فً مكحجة المعهد

ال يوجد

 -8ما تم تنفيذه من
مقترحات التطـوير فى العام

توفير بعض المراجع واالدوريات

السابق
 -9ما لم يتم تنفيذه من
مقترحات (وما ىى األسباب)

ال يوجد

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
A
B
C

توصيف التطوير

(أهدافه ,عمل خطة زمىية جحىبست مع مححىي المقرر
المقرر
مححىيبت ,أسلىة جعليم(
والهيئة اعالن الطبلت ثىحيجة االخحجبرات الدورية
المحبضر
المعبووة
جىىع أكثر مه وسيلة للحقييم
أسبليت الحقييم

توقيت التطوير
ثدء الدراسة
7102/7102
ثدء الدراسة
7102/7102
عىد الحقييم الدوري

المسئول
عن التنفيذ
دكتور املادة
دكتور املادة
دكتور املادة

D

القاعات الدراسية واملعامل

جىفير عدد أكجر مه الكحت لألطالع خبصة ثقسم
الىحث فً مكحجة المعهد

إسم منسق المادة  :د /صبحى حسين محمود
منسق القسم العلمي :د /عرفة شاكر
التاريخ :

7102/7106

7102/7102
سحمجر 7102

التوقيع :

ادارة املعهد

