نموذج رقم ()16
تقرير مقرر دراسى

جامعة  /أكاديمية  :القاىرة الجديدة
كلية  /معهد  :العالى للفنون التطبيقية

قسم  :النحت والتشكيل المعمارى والترميم

أ  -معلومات أساسية
 - 1إسم المقرر ورمزه الكودى

تصميم النحت المجسم

 - 2التخصص

النحت والتشكيل المعمارى والترميم
األولى

 - 3الفرقة  /المستوى
 - 4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(مستمرة)
) نظرى

(

 - 5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

 ) 4 ( +عملى

متوافر

 - 6نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

ينطبق

 - 7عدد القائمين بالتدريس

1

()1113

غير متوافر

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

 11طالب

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

 11طالب

 -نتيجة اإلمتحان

%

عدد
01

 النسبة المئوية  %للناجحين طبق ـاًللتقديرات الحاصلين عليها
 - 2تدريس المقرر :

3

011

ممتاز

6

عدد
ناجح
جيد جداً

%
صفر

صفر

0

جيد

صفر

راسب
مقبول

 -الموضوعات التى تم تدريسها

 - 1تنمية التأمل الفنى لمطبيعة بأشكالها المجسمة

 - 2ـدراسة عناصر طبيعية (نباتية  -حيوانية  -طيور)
 - 3كيفية صياغة التصميم من مصادر الطبيعة
 - 4تصميم بعض األعمال النحتية المجسمة وايجاد المعالجات
التصميمية لها

 - 5كيفية تناول التشكيل بالطين
 - 6تنفيذ نموذج لمتصميم النهائى

 % -لما تم تدريسو من المحتوى

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

األساسى للمقرر

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

 -مدى إلتزام القائمين بالتدريس

بمحتوى المقرر

 مدى تغطية اإلمتحان لموضوعاتالمقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

< 61

84 – 61

> 85

< 61

84 – 61

> 85

محاضرات نظرية

تدريب عملى

دراسة حالة

أنشطة فصلية

األعمال الفصلية (تذكر) :
تدريات عملية للمادة بخامات مختلفة مثل الطين والجبس والفوم
 -طريقة تقويم الط ـالب

نظرى

شفوى

أعمال فصلية

عملى

 - 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 :

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

المحاور

العدد

(أىدافو,
أ -المقرر
محتويات ,أسلوب تعليم)

11

جداً
%15,71 %25,71 %41,43 %17,14

ب  -المحاضر والهيئة
المعاونة

11

%11,11 %16,11 %53,11 %21,11

جـ  -أساليب التقييم

11

%1,11 %16,67 %31,11 %23,33

د  -القاعات الدراسية

11

%1,11

 - 5نتيجة تقويم الطالب للمقرر ()%
:

موافق جداً

موافق

غير موافق

غير موافق

%6,67 %48,33 %25,11

والمعامل

بناء على نتائج اإلستبيان للعام الجامعى ()2116 / 2115

 - 6مقترحات تحسين المقرر

البند
A

أسم البند

التعليق

مقترحات تحسين

المقرر

حاز على نسبة

توفير مصادر تعليمية وتطبيقية حديثة لمحتوى المقرر.

(أىدافو,
محتويات,

رضا
%58,57

إتاحة تمارين وتطبيقات متنوعة على موضوعات
المقرر.

أسلوب تعليم)
المحاضر
والهيئة

حاز على نسبة
رضا عالية

المعاونة

%74

C

أساليب
التقييم

حاز على نسبة
رضا عالية

D

القاعات
الدراسية

حاز على نسبة
رضا عالية

والمعامل

%73,33

B

اختيار طريقة من طرق التعليم والتعلم لتوصيل
المعلومات للطلبة.
تغيير فى أساليب التقييم الخاصة بالمقرر
استخدام اكثر من وسيلة للتقييم

%53,33

 - 7مالحظات المراجعين الخارجيي
(إن وجدت)

توفير كتب فى المكتبة حتى يسهل عملية البحث لدى
الطالب

اليوجد

 - 8ما تم تنفيذه من مقترحات التطـوير اليوجد
فى العام السابق
 - 9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات (وما اليوجد
ىى األسباب)
 - 11خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
A

املقرر (أهدافه ,حمتويات ,أسلوب
تعليم)

توصيف التطوير
 توفري مصادر تعليمية وتطبيقية حديثة حملتوى املقرر. -إتاحة متارين وتطبيقات متنوعة على موضوعات املقرر.

توقيت التطوير
العام اجلامعى القادم

المسئول عن
التنفيذ
أستاذ املادة

 اختيار طريقة من طرق التعليم والتعلم لتوصيل املعلوماتللطلبة.
 تغيري ىف أساليب التقييم اخلاصة باملقرر -استخدام اكثر من وسيلة للتقييم

B

احملاضر واهليئة املعاونة

C

أساليب التقييم

D

القاعات الدراسية واملعامل

 -توفري كتب ىف املكتبة حىت يسهل عملية البحث لدى الطالب

إسم منسق المادة  :أ.د /محمدين محمد ربيع

التاريخ :

/

/

العام اجلامعى القادم

أستاذ املادة

العام اجلامعى القادم

أستاذ املادة

العام اجلامعى القادم

إدارة املعهد

التوقيع :

