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 المجسم

 - 2التخصص

النحت والتشكيل المعمارى والترميم
األولى

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

(الفصل الدراسى الثانى)

(  ) 2نظرى

 - 5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

()1116

 ) 1 ( +عملى
غير متوافر

متوافر

 - 6نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان
م.د /صبحى حسين محمود

 - 7عدد القائمين بالتدريس
ب  -معلومات متخصصة
 - 1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

 11طالب

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

 11طالب

 نتيجة اإلمتحان النسبة المئوية  %للناجحين طبق ـًاللتقديرات الحاصلين عليها
 - 2تدريس المقرر :
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01
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ممتاز
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ناجح
جيد جدًا

%

عدد
صفر

0

صفر

جيد

صفر

راسب
مقبول

 -الموضوعات التى تم تدريسها

 - 1دعامات التشكيل المجسم

 - 2المقارنة بين طرق التشكيل بالطين والتشكيل بالشمع والتشكيل
المباشر بالجبس
 - 3حل المشكالت الخاصة بدعامات التشكيل لمنحت المجسم
 - 4عمل القوالب ( الجصية – قوالب المطاط)

 - 5التعرف عمي العدد واالدوات الالزمة لتشكيل النحت المجسم
 - 6استنتاج العالقة بين كل خامة وأسموب تشكيمها

 % -لما تم تدريسو من المحتوى

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

األساسى للمقرر

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

 مدى إلتزام القائمين بالتدريسبمحتوى المقرر
 مدى تغطية اإلمتحان لموضوعاتالمقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

< 61

84 – 61

< 61

> 85
> 85

84 – 61

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 (:)%

غير موافق

(أىدافو9 ,
أ -المقرر
محتويات ,أسلوب تعليم)

%7,94 %88,89

%1,59

غير موافق
جداً

المحاور

%1,59
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%4,44 %94,44

%1,11

%1,11

ب  -المحاضر والهيئة

العدد

موافق جداً

موافق

المعاونة
جـ  -أساليب التقييم
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د  -القاعات الدراسية
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%1,11 %12,96 %87,14
%7,41 %71,37

%1,11

%3,71 %18,52

والمعامل

 - 6مقترحات تحسين المقرر

 - 1توفير قاعات دراسية مناسبة من حيث (المساحة ,والتهوية ,واألضاءة).
 - 2توفير مكتبة خاصة للقسم حيث يسهل عملية البحث لدى الطالب.
 - 3توفير عامل فنى للقسم.

 - 7مالحظات المراجعين الخارجيي (إن - 1
وجدت)

-2
-3

 - 8ما تم تنفيذه من مقترحات التطـوير
فى العام السابق

-1
-2
-3

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

-1
-2
-3

 - 11خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

توصيف التطوير

إسم منسق المادة  :م.د /صبحى حسين محمود

التاريخ :

/

/

توقيت التطوير

التوقيع :

المسئول عن التنفيذ

