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

مدخل لعلم اآلثار

 -2التخصص

النحت والتشكيل المعمارى والترميم

 -3الفرقة  /المستوى

الثانية (فصل دراسى أول) العام الجامعى 2017 /2016

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

()2203

( )4ساعات مقسمة إلى (  ) 3نظرى

) 1 (+

عملى
 -5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

ال ينطبق

 -7عدد القائمين بالتدريس

1

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 :

0
2

011

عدد
ناجح

صفر

10%

ممتاز

4

40%

20%

جيد

3

30%

%
صفر

جيد جداً
مقبول

راسب

 الموضوعات التى تمتدريسها

 ما هي عمم األثار ونشأتة وتطوره المواقع األثرية وتصنيفها -العموم الحديثة المساعدة لعمم األثار

 مرحمة ماقبل التنقيب وأنواع المسح األثري -طرق التنقيب األثري

 التقنيات والوسائل الحديثة في الكشف عن األثار وسائل التأريخ المستخدمة في عمم األثار -العمل األثري (التسجيل والتصنيف)

 العمل األثري (الدراسة والتحميل والنشر النهائي) المعالجة الميدانية لممعثورات -دراسة بعض المواقع األثرية

 -وسائل التأريخ المستخدمة لممواد العضوية والغير عضوية

 % -لما تم تدريسو من

%100

المحتوى األساسى للمقرر
 مدى إلتزام القائمينبالتدريس

< 60

> 85

84 – 60

بمحتوى المقرر
 مدى تغطية اإلمتحانلموضوعات

< 60

> 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
نظرى

شفوى

عملى

أعمال فصلية
 -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
 -Aالمقرر

(أىدافو,

موافق

العدد

موافق جداً

7

%2.04 %12.24

غير موافق
%0.00

غير موافق

جداً
%85.71

عدم

اإلستجابة
%0.00

محتويات,

أسلوب تعليم)
7

%0.00

%20

%8.57

%71.43

%0.00

 -Bالمحاضر

 -Cأساليب التقييم

7

%0.00

%0.00

%42.86 %57.14

%0.00

 -Dالقاعات

7

%7.14 %14.29 %14.29

والهيئة المعاونة

الدراسية

%7.14

%57.14

والمعامل

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

أسم البند

التعليق

مقترحات تحسين

المقرر

حاز على نسبة

اختيار طريقة أخرى من وسائل التعليم والتعلم

(أىدافو,

محتويات,

%85.71

أسلوب تعليم)

B

المحاضر
والهيئة

المعاونة

حاز على نسبة
%80

C

أساليب

حاز على نسبة

D

القاعات

حاز على نسبة

التقييم

الدراسية

والمعامل

أستخدام وسائل تعليمية مثل ( داتا شو وغيرىا)

لتوضيح المعلومة

تنىع أكثر هن وسيلة للتقيين

%94

%28.58

تىفير عذد أكبر هن الكتب لألطالع خبصة
بقسن النحت فً هكتبة الوعهذ

 -7مالحظات المراجعين
الخارجيين (إن وجدت)

ال يوجد

 -8ما تم تنفيذه من
مقترحات التطـوير فى العام

توفير بعض المراجع والدوريات

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
المقرر (أىدافو,

A
B

محتويات ,أسلوب تعليم)
الوحبضر والهيئة
الوعبونة
أسبليب التقيين

D

القاعات الدراسية واملعامل

C

توصيف التطوير
اختيبر طريقة أخري هن وسبئل التعلين والتعلن
أستخذام وسبئل تعليوية هثل ( داتب شى وغيرهب)
لتىضيح الوعلىهة
تنىع أكثر هن وسيلة للتقيين
تىفير عذد أكبر هن الكتب لألطالع خبصة بقسن
النحت فً هكتبة الوعهذ

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

2102/2102

توقيت التطوير

التوقيع :

المسئول
عن التنفيذ

بدء الدراسة 2018/2017

دكتور المادة

بدء الدراسة 7102/7102

دكتور املادة

عند التقييم الدورى
7102/7102

دكتور املادة

ستمرب 7102

ادارة املعهد

