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
 -1إسم المقرر ورمزه الكودى

تكنولوجيا النحت المجسم

 -2التخصص

النحت والتشكيل المعمارى والترميم

 -3الفرقة  /المستوى

الثانية (الفصل الدراسى الثانى ) العام الجامعى 2017 /2016

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

()2106

( )2ساعات مقسمة إلى ( )2نظرى
متوافر

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

ال ينطبق

 -7عدد القائمين بالتدريس

1

( +ـ) عملى

غير متوافر

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

 10طالب

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

 10طالب

 -نتيجة اإلمتحان

%

عدد
01

 النسبة المئوية  %للناجحين طبق ـاًللتقديرات الحاصلين عليها

 -2تدريس المقرر :

011

2

20%

3

30%

ممتاز
جيد

عدد
ناجح
5
ـــ

صفر

50%

مقبول

%
صفر

جيد جداً

راسب

 -الموضوعات التى تم

 مقدمة – وتعريف  -السباكة -انواع السباكة المعدنية

تدريسها

 بالرمل -بالشمع المفقود معادن السباكة النحتية -البرونز

 النحاس االلمونيوم -تشطيب النحت المعدنى

 حل المشكالت الخاصة بأعمال (دعامات التشكيل ) -محاوالت عممية لتنفيذ نموذج من الشمع

 % -لما تم تدريسو من

%100

المحتوى األساسى للمقرر
 -مدى إلتزام القائمين

< 60

بالتدريس

> 85

84 – 60

بمحتوى المقرر
 -مدى تغطية اإلمتحان

< 60

لموضوعات

> 85

84 – 60

المقرر
 -أساليب التعليم والتعلم

محاضرات نظرية

مناقشات وعروض تعليمية

دراسة حالة

تدريبات وتطبيقات عملية

األعمال الفصلية (تذكر) :
 -طريقة تقويم الط ـالب

تدريبات عملية لبعض التصميمات من خامة الطين وأيضاًخامة الجبس

 -3اإلمكانيات المتاحة للتدريس :

نظرى

شفوى

أعمال فصلية

عملى

 -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 (:)%

العدد

المحاور

 -Aالمقرر (أىدافو5 ,
أسلوب

محتويات,

تعليم)

موافق جداً
%5.71

موافق

غير موافق

%8.57 %82.86

جداً
%0.00

-Bالمحاضر والهيئة

5

%12

%66

 -Cأساليب التقييم

5

%3.33

%00.00 %16.67 %76.67

 -Dالقاعات الدراسية

5

%0.00

المعاونة

والمعامل

%20

غير موافق

%70 %26.67

%0.00

%0.00

عدم

اإلستجابة
%0.00

%0.00
%0.00
%3.33

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

أسم البند

التعليق

مقترحات تحسين

المقرر

حاز على نسبة

اخزيبر طريقخ أخري هن وسبئل الزعلين
والزعلن

(أىدافو,

محتويات,

%88.57

أسلوب تعليم)

B

المحاضر
والهيئة

المعاونة
C

أساليب

D

القاعات

حاز على نسبة

الدراسية

والمعامل

الخارجيين (إن وجدت)
 -8ما تم تنفيذه من
مقترحات التطـوير فى العام

%72

حاز على نسبة

التقييم

 -7مالحظات المراجعين

حاز على نسبة

أسزخذام وسبئل رعليويخ هثل ( دارب شى
وغيرهب) لزىضيح الوعلىهخ
رنىع أكثر هن وسيلخ للزقيين

%80
%70

ال يوجد
توفير بعض المراجع واالدوريات

رىفير عذد أكجر هن الكزت لألطالع خبصخ
ثقسن النحذ فً هكزجخ الوعهذ

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

 تركيز االختبارات النظريو علي الجوانب الفكرية و العملية اكثر الخاصو باىداف المقرر -توفير في المعامل ادوات ومعدات تتسم بالحداثو

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

توقيت التطوير

توصيف التطوير

A

الوقرر (أهذافه,
هحزىيبد ,أسلىة
رعلين)
الوحبضر والهيئخ
الوعبونخ
أسبليت الزقيين

أسزخذام وسبئل رعليويخ هثل ( دارب شى وغيرهب)
لزىضيح الوعلىهخ
رنىع أكثر هن وسيلخ للزقيين

D

القبعبد الذراسيخ
والوعبهل

رىفير عذد أكجر هن الكزت لألطالع خبصخ ثقسن
النحذ فً هكزجخ الوعهذ

B
C

التاريخ :

2102/2102

عن التنفيذ

اخزيبر طريقخ أخري هن وسبئل الزعلين والزعلن

ثذء الذراسخ
2102/2102

دكزىر الوبدح

ثذء الذراسخ
2102/2102
عنذ الزقيين الذوري
2102/2102
سزوجر 2102

دكزىر الوبدح

إسم منسق المادة  :د /عرفة شاكر
منسق القسم العلمي:

المسئول

التوقيع :

دكزىر الوبدح
ادارح الوعهذ

