نموذج رقم ()16
جامعة /اكاديمية وزارة التعليم العالى
المعهد العالي للفنون التطبيقية
قسم  :طباعة المنسوجات و الصباغة و التجهيز
تقرير مقرر دراسى 7118-7117
أ -معلومات أساسية
 -1إسم المقرر ورمزه الكودى

تصميم طباعة اقمشة المفروشات ()1110

 -7التخصص

طباعة المنسوجات و الصباغة و التجهيز
الثالثة

 -1الفرقة  /المستوى
 -0عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

فصل دراسي ثاني

اجمالى ( )8نظرى (

 -5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

√ متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

ينطبق

 -7عدد القائمين بالتدريس

 )  +عملى ( ) 8غير متوافر

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

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

16

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

15

 -نتيجة اإلمتحان

%

عدد

%3737

11

 النسبة المئوية  %للناجحين طبق ـاًللتقديرات الحاصلين عليها

2

%9,81

ممتاز

5

عدد
ناجح
%55855

جيد جدا

%

%7,33

4
%9,81

2

جيد

2

مقبول

راسب
%9,81

 -7تدريس المقرر :
 -الموضوعات التى تم تدريسها

اىم سمات الفن المصري القديم ،الفن القبطي ،الفن االسالمي – انتقاء العناصر الجمالية الصالحة

ألقمشة المفروشات.

 % -لما تم تدريسو من

...................................................%61

المحتوى األساسى للمقرر

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

 مدى إلتزام القائمين بالتدريسبمحتوى المقرر
 مدى تغطية اإلمتحانلموضوعات

< 61

√ 80 – 61

< 61

80 – 61

> 85
> 85

المقرر
 -أساليب التعليم والتعلم

-

هحبضزات
هنبقشبت وعزوض تعلٍوٍة
حل الوشكالت
إجزاء ثحىث
تجبرة هعولٍة
العصف الذهنى
التعلن التعبونً

-

 -طريقة تقويم الط ـالب

ادوات التقييم
اهتحبى نظزي
تقٍٍن هشزوعبت تصوٍوٍة
تكبلٍف ووججبت هنشلٍة
هنبقشبت وتقٍٍن أداء صفً
الوالحظة
التقىٌن الشخصً للطبلت
هلف اإلنجبس

التوقيت
نهبٌة الفصل الذراسً
نهبٌة الفصل الذراسً
اسجىعٍب
اسجىعٍب
اسجىعٍب
اسجىعٍب
األسجىع 14

 -1اإلمكانيات المتاحة للتدريس :
 -المراج ـع العلميـة

√متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -الوس ـائل المعينة

متوفرة

√ متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 المستلزمات والخامات -0قيود إدارية وتنظيمية :

متوفرة

غير متوفرة

√متوافرة بدرجة محدودة

عدم وجود فوانيس كافية تسع عدد الطالب
عدم وجود مساحة تسع ترابيزة خاصة لكل طالب

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر
(: )%
الجنذ
A
B
C
D

الوحبور
الوقزر(اهذاف،هحتىٌبت ،
اسلىة تعلٍن
الوحبضز والهٍئة الوعبونة
أسبلٍت التقٍٍن
القبعبت الذراسٍة والوعبهل

موافق جداً

البند
A

العدد
11

B

11

%01

C

11

%11

D

11

%15

موافق

%05.71 %07.10
%05

غير موافق
%7.10

غيرموافق جداً
%1

%1

%11

%1

%1

%1

%1

%1

%11.67

%11.11 %56.67
%11.11

عدم االستجابو

%71

بناء على نتيجة االستبيان للعام الجامعى 7117 / 7116

 -6مقترحات تحسين المقرر
البند

التعليق

A

حاز على نسبة %97.85

B

حاز على نسبة %88

C

حاز على نسبة%86.67

D

حاز على نسبة %68.11

مقرتحات التحسني

جتديد القاعات الدراسية وتظبيط مصادر التهوية واالضاءة بزيادة عدد  2مروحة و2
وحدات اضاءة

 -7مالحظات المراجعين

 -1قابلية مخرجات التعليم المستهدفة للقياس ال تتحقق.

الخارجيين

 -7مالئمة طرق التعليم والتعلم المستخدمة لتحقيق مخرجات التعليم

(إن وجدت)

المستهدفة ال تتحقق.
 -1الوسائل المستخدمة للتعليم والتعلم مناسبة للطرق المذكورة ال تتحقق.
 -0طرق تقييم الطالب المستخدمة األكثر مالئمة ال تتحقق.

 -5المرجع العلمية الحديثة ال تتحقق.
 -8ما تم تنفيذه من مقترحات

-1تغيير القاعة الدراسية وتوفير ىيئة معاونة

التطـوير فى العام السابق

-7
-1

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -1فوانيس إضاءة ( قيود إدارية).
(وما ىى األسباب)

-7
-1

 -11خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
 Aالمقرر (إضافة لمحتوى
المقرر)

B

المحاضر والهيئة المعاونة

توصيف التطوير
-

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ
-

-

-

-

 Cأساليب تقييم
 Dالقاعات الدراسية والمعامل

تجديد القاعات الدراسية وزيادة مصادر

ادارة المعهد

7119/7118

التهوية واالضاءة عدد  7مروحة و7
وحدات اضاءة
إسم منسق المادة :
م.د .عجٍز فبروق اثزاهٍن

التوقيع :

التاريخ :

/

/

