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 -7عدد القائمين بالتدريس
ب -معلومات متخصصة
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 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر
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 -7تدريس المقرر :
 -الموضوعات التى تم تدريسها

آالت الغلية و التبييض و الغسيل و الطباعة المستمر و الغير الغير مستمرة.
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المحتوى األساسى للمقرر

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

 -مدى إلتزام القائمين بالتدريس
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بمحتوى المقرر
 -مدى تغطية اإلمتحان
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 -أساليب التعليم والتعلم

 -طريقة تقويم الط ـالب
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هحبضرات
هنبقشبت وعروض تعليوية
زيبرات هيدانية
التعلن التعبوني

ادوات التقييم
اهتحبى نظري (نهبية الفصل الدراسي)
اهتحبى اعوبل السنة (هنتصف الفصل الدراسي)
هنبقشبت وتقيين أداء صفي (اسبىعيب )
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 -المستلزمات والخامات
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 -6مقترحات تحسين المقرر
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التعليق
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حاز على نسبة %97.16

B

حاز على نسبة %98.89

مقرتحات التحسني
توفري املراجع باملكتبة لتسهيل العملية التعليمية للطالب
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حاز على نسبة %94.45

زيادة اساليب التقييم بعمل تكاليف وواجبات منزلية
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جتديد القاعات الدراسية وتزويد قاعة  901بالتكييف املناسب وستائرللشبابيك

 -7مالحظات المراجعين

 -1عدم تحقيق كل بنود استمارة المرجع الخارجى ( عشرة بنود) للمقرر

الخارجيين
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 -11خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
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المقرر (اهداف و محتويات و اسموب
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المحاضر والهيئة المعاونة

تعميم)

توصيف التطوير
تحديث المحتوى و توفير

المراجع بالمكتبة لتسهيل

توقيت التطوير
7119/7118

المسئول عن التنفيذ
دكتور المادة

العممية التعميمية لمطالب
-

-
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C

أساليب التقييم

زيادة اساليب التقييم بعمل

7119/7118

دكتور المادة

D

القاعات الدراسية والمعامل

وضح كراسى محاضرات كافية

7119/7118

إدارة المعهد

تكاليف وواجبات منزلية

فى قاعة المحاضرة

_تزويد قاعة  601بتكيف
مناسب

-وضع ستائر عمى الشبابيك
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