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جامعة /أكاديمية :وزارة التعليم العالى
كلية/معهد

:المعهد العالي للفنون التطبيقية

قسم

 :طباعة المنسوجات و الصباغة و التجهيز

تقرير مقرر دراسى
أ -معلومات أساسية
 -1إسم المقرر ورمزه الكودى

تصميم طباعة اقمشة االطفال()0011

 -2التخصص

طباعة المنسوجات و الصباغة و التجهيز

 -3الفرقة  /المستوى

االولى

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

 6ساعات
(

 ) -نظرى

 -5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

√ متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

ينطبق

 -7عدد القائمين بالتدريس

 ) 6 ( +عملى
غير متوافر

==========(=====================)1

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

27

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان
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 -نتيجة اإلمتحان
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 -2تدريس المقرر :
 -الموضوعات التى تم تدريسها
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 % -لما تم تدريسو من المحتوى
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األساسى للمقرر

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

 -مدى إلتزام القائمين بالتدريس

< 69

بمحتوى المقرر
 -مدى تغطية اإلمتحان لموضوعات

< 69

المقرر
 -أساليب التعليم والتعلم
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 تع م ت بى ع. -طريقة تقويم الط ـالب

تقييم دورى اسبوعيا .
تقييم فى االسبوع  15لما تم انجازه من اعمال سابقة
تقييم نهائى (لجنة ثالثية)

 -3اإلمكانيات المتاحة للتدريس :

> 85

 -المراج ـع العلميـة

متوفرة

√ متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -الوس ـائل المعينة

متوفرة

√ متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

√متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

متوفرة

 المستلزمات والخامات -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر
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بناء على نتيجة االستبيان للعام 2916 / 2915

 -6مقترحات تحسين المقرر
البند
A

التعليق

مقرتحات التحسني

حاز على نسبة
%97.4

B

حاز على نسبة
%37.29

C

حاز على نسبة
%39.39

D

حاز على نسبة
%77.22

نسبة متدنية وحتتاج إىل تغيري جذرى للقاعات الدراسية من حيث التهوية واإلضاءة واملساحة
فقاعات  702,701حتتاج اىل  7وحدة اضاءة لكل قاعة وقاعة  703حتتاج اىل تركيب
تكييف

 -7مالحظات المراجعين الخارجيي  -1ال يوجد
(إن وجدت)

-2
-3

 -8ما تم تنفيذه من مقترحات

 -1تم تعيين  2عضو ىيئة معاونة للمادة

التطـوير فى العام السابق

-2تم ادراج (ادارة عمليات التصميم طبقا لمستحدثات سوق العمل ).بمحتوى
المقرر

-3
 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات

 -1تطوير القاعات الدراسية وذلك بسبب قيود مالية وادارية

(وما ىى األسباب) -2
-3
 -19خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
البند
A

المحاور

توصيف التطوير

المقرر(اهداف،محتويات يوفر المحاضر وسائل تعليمية ( داتا شو)
 ،اسلوب تعليم

C

أساليب التقييم

A

المقرر(اهداف،محتويات ادارج كل من موضوع اللون وآليات التنبؤ

D

تحتاج إلى تغيير جذرى للقاعات الدراسية

 ،اسلوب تعليم

القاعات الدراسية
والمعامل

توفير أساليب متنوعة للتقييم تكون فى

مصلحة الطالب مثل االختبارات العملية
اللونى – الموضة.

من حيث التهوية واإلضاءة والمساحة وذلك

المسئول عن التنفيذ

توقيت التطوير
2919 -2918م

دكتور المادة

2919 – 2918م

دكتور المادة

2919 – 2918م

دكتور المادة

 2919/2918م

االدراة

باضافو عدد  2مراوح للقاعة 197,198
وزياده عدد لمبات االضاءه باضافة 2

وحدات اضاءة لكل قاعة .

إسم منسق المادة :
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