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

تكنولوجيا النحت البارز

 - 2التخصص

النحت والتشكيل المعمارى والترميم
االولى

 - 3الفرقة  /المستوى

(الفصل الدراسى األول)

 - 4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(  ) 3نظرى

 - 5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

متوافر

 - 6نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

ينطبق

 - 7عدد القائمين بالتدريس

1

()1115

 ) 1 ( +عملى
غير متوافر

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

 11طالب

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

 11طالب

 نتيجة اإلمتحان النسبة المئوية  %للناجحين طبق ـاًللتقديرات الحاصلين عليها

عدد

%

01

01
1

3

ممتاز

0

 - 2تدريس المقرر :
 الموضوعات التى تمتدريسها

1ـ التجهيز لمتشكيل بالطين
2ـ األدوات والعدد الالزمة
3ـ الطين المحروق
4ـ تركيب الجبس وعمل خميط لمصب

ناجح
جيد جداً

%

عدد

صفر

6

صفر

جيد

صفر

راسب
مقبول

5ـ عمل بالطة جصية والحفر فيها
6ـ القالب الجصى البارز
 .7الخامات المستخدمة في التشكيل

 .8الطرق العممية لمتشكيل واستخراج نسخة جصية
 .9الحمول التشكيمية في إنتاج بالطة جصية
 .11إستخراج النتائج لكل المراحل

 % -لما تم تدريسو من

%111

المحتوى األساسى للمقرر
 -مدى إلتزام القائمين

< 61

بالتدريس

> 85

84 – 61

بمحتوى المقرر
 -مدى تغطية اإلمتحان

< 61

لموضوعات

> 85

84 – 61

المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

محاضرات نظرية

تدريب عملى

دراسة حالة

أنشطة فصلية

األعمال الفصلية (تذكر) :
................................ ...............................
 -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 :

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

 - 5نتيجة تقويم الطالب
للمقرر (: )%

المحاور

العدد

أ -المقرر (أىدافو7 ,

موافق

موافق جداً

غير موافق

%4.18 %24,49 %69,39

غير موافق
جداً

%1,11

عدم االستجابة
%1,11

محتويات,
أسلوب تعليم)
ب  -المحاضر
والهيئة المعاونة

7

%1,43 %21,11 %78,57

%1,11

%1,11

جـ  -أساليب التقييم

7

%61,9

%4,76 %21,43

%7,14

%4,76

د  -القاعات

7

%4,76

%11,9

%11,9

%1,11 %71,43

الدراسية والمعامل

بناء على نتائج غإلستبيان للعام ()2116 / 2115

 - 6مقترحات تحسين المقرر

أسم البند

التعليق

مقترحات تحسين

البند
A

المقرر (أىدافو,

حاز على نسبة رضا

اليوجد

محتويات ,أسلوب
تعليم)

عالية %93,88

B

المحاضر والهيئة
المعاونة

حاز على نسبة رضا
عالية %98,57

اليوجد

C

أساليب التقييم

حاز على نسبة رضا

اليوجد

D

عالية %83,33
القاعات الدراسية

حاز على نسبة رضا

 -توفير كتب فى المكتبة حتى يسهل عملية البحث لدى

والمعامل

متدنية %83,33

الطالب
 نرجو االىتمام بالقسم. توفير االدوات االزمة. توفير قاعات دراسية مناسبة من حيث (المساحة ,والتهوية,واألضاءة).

 - 7مالحظات المراجعين

اليوجد

الخارجيي (إن وجدت)
 - 8ما تم تنفيذه من

اليوجد

مقترحات التطـوير فى العام
السابق
 - 9ما لم يتم تنفيذه من

اليوجد

مقترحات (وما ىى األسباب)
 - 11خطة التطوير للمقرر للعام القادم :

توصيف التطوير

مجاالت التطوير

 -توفير كتب فى المكتبة حتى يسهل عملية البحث

 Dالقاعات الدراسية والمعامل

لدى الطالب
 -نرجو االىتمام بالقسم.

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

الفصل الدراسى الثانى

إدارة المعهد

 توفير االدوات االزمة.توفير قاعات دراسية مناسبة من حيث (المساحة,والتهوية ,واألضاءة).

إسم منسق المادة  :م.د /صبحى حسين محمود
التاريخ :

/

/

التوقيع :

