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 -7تدريس المقرر :
 -الموضوعات
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إعالم الطالب بالتوصيف القرر
مقدمة باملنهج
مقدمة عن خصائص ألاطفال
متابعة العمل الفنى
دراسة عن املنتجات إلاستعمالية ألاطفال
متابعة العمل الفنى
دراسة املنتجات ألستعمال غرفة نوم طفل
متابعة العمل الفنى
دراست انًُتجاث غرفت َوو طفم يٍ حيث وحذاث اإلضاءة

متابعة العمل الفنى
متابعة العمل الفنى
نعب األطفال
طاوالت – سرير -دواليب

متابعة العمل الفنى
إجراء الدراسات الجمالية
متابعة العمل الفنى
دراسات لمتصميم لتنفذيها من خامات جديدة

تقديم نموذج نحتى مجسم بخامة جديدة
تصميم نموذج عمى مجسم
إجراء دراسات جمالية
تصميم نحتى مجسم ألحد المنتجات االستعمالية
الانتهاء من العمل الفنى التصميمى
اعداد العمل الفنى للتشطيب و لألخراج
املرحلة النهائية لتشطيب العمل النحتى الفنى
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المحاضر
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زبادة اوقات الييئة المعاونة مع الطمبة لالستفادة

المقرر

حاز عمي نسبة

زيادة التمارين التى تحتوى اىداف المقرر

تشجيع الطمبة عمى العمل فى حضور المحاضر لالستفادة من

مشاركة المحاضر لمطالب اثناء االعمال التطبيقية

تشجيع الييئة المعاونة لمطمبة عمى التعميم الذاتى
لمحصول المعمومات.
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يتطمب تطوير في

%2

%91

%2

زيادة المصادر التعميمية والتطبيقات العممية

،أسموب تعميم)

رضا ( )%;1مما

%6

%02

%2



يتطمب تطوير في
المقرر
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زيادة اوقات المكتبة لالستفادة اكثرمن المراجع حتى الساعة

محتويات

واليئية

%02

التعميق

المقرر(أىداف ،حاز عمي نسبة

غير موافق

جدا

مقترحات التحسين:

رضا ( )%;1مما

B

موافق

غير موافق

عدم

االستجابة

االعالن عن مواعيد إجراء االختبارات قبميا بوقت كافي .

زيادة اساليب التقييم بوضوح امام الطمبة

زبادة المناقشات عمى الجوانب الفكرية والعممية الخاصة

باىداف المقرر.



إعادة تييئة القاعة من حيث المساحة والتيوية واإلضاءة .

وجود أجيزة كمبيوتر وانترنت داخل القاعة .زيادة المعدات

واالالت فى القاعة مثل مكنة المحام ومقطع خشب لتساعد
الطمبة عل العممية التعميمية.

االنتاجية

< -مالحظات
المراجعين

الخارجيين
= -ما تم
تنفيذه من



المراجع المذكوره غير حديثة .



تقديم عروض تفاعمية وفيديوىات تعميمية لمطمبة.



مقترحات

تزويد القاعة بالكراسي .

التطـوير فى

العام السابق

> -ما لم يتم
تنفيذه من



مقترحات



تزويد القاعة باجيزة كمبيوتر وانترنت.

تزويد القاعة باساليب تيوية جيدة.

 -61خطة التطوير لممقرر لمعام القادم :
مجاالت

توصيف التطوير

توقيت التطوير

استعمال اجيزة الكمبيوترلتوضيح اىداف المقرر

الفصل الدراسي االول من العام

التطوير
A



المقرر



(اىداف

و



تدعيم المقرر بموضوعات متنوعة تشمل الخامات



إيجاد أساليب تعميم وتعمم جديدة تجذب الطالب

المتطورة مثل البوليسترالرخامى والنحت عمى االخشاب

اسموب

لممشاركة في العممية التعممية( عصف ذىني – مشاريع

تعميم)

تطبيقية ).
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عمل زيارات ميدانية ألماكن تصنيع الخامات المتطورة.



ربط الخامات التقميدية بالناحية التكنولوجية



تزويد الييئة المعاونة بالمعمومات والخبرات المتعمقة



تشجيع المحاضر الطالب عمي التعميم الذاتي وتوضيح

المحاضر

و الييئة

بالمقرروتوضيحة لمطمبة .

المعاونة

كيفية الحصول عمي مصادر المعمومات
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 -عمل ممف لالنجاز و أخذ مالحظات ومناقشتيا مع فريق

اساليب

التقييم

أستاذ المادة

تساعدعمي التفكير الفعال .

محتويات

و

إيجاد تمارين وتطبيقات متنوعة عمي موضوعات

الجامعي =716>/716

المسئول عن التنفيذ

العمل

 -عمل جدول مسبق في بداية الدراسة لتسميم األعمال و

الموضوعات التي سيتم تدريسيا خالل الفصل الدراسي وعرضو

الفصل الدراسي االول من العام
الجامعي =716>/716

الفصل الدراسي االول لمعام
الجامعي <716=/716

أستاذ المادة وادارة
المعيد

استاذ المقرر

بشكل واضح.

 .متابعة األعمال و عمل تقييمات دورية تبعا لمجدول المسبق

المعمن عنو في بداية الفصل الدراسي .
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 -اعادة النظر و اعادة تييئة القاعات ودىانيا لتكون مالئمة

القاعات

لمدراسة بما يناسب طبيعة المادة و عدد الطالب من حيث

الدراسية

المساحة و عناصر التاسيس من كراسي و مناضد

المعامل

عمل المكتبة لتالئم اوقات تواجد الطالب بالمعيد لتيسير

و

الفصل الدراسي االول من العام
الجامعي =716>/716

إدارة المعيد
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