نموذج رقم ()16
جامعة  /أكاديمية  :وزارة التعليم العالى .
كلية  /معهد  :المعهد العالى للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس .
قسم  :طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز
تقرير مقرر دراسى
أ -معلومات أساسية
 -1إسم المقرر ورمزه الكودى

تصميم طباعة اقمشة السيدات()2103

 -2التخصص

طباعة المنسوجات و الصباغة و التجهيز

 -3الفرقة  /المستوى

الثانية  /الفصل الدراسى الثانى  ,للعام الجامعى 2018/2017

 -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

21

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

21

 -نتيجة اإلمتحان

عدد
41

 النسبة المئوية  %للناجحين طبق ـاًللتقديرات الحاصلين عليها

%

6666
6

عدد
ناجح

 2ممتاز
 4جيد جداً
% 1863 % 4161

%
..61

7

 5جيد
.368

راسب

 3مقبول
%

1463

%

 -2تدريس المقرر :
 الموضوعات التى تم تدريسها  %لما تم تدريسو من المحتوى ...................................................%90األساسى للمقرر

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

 -مدى إلتزام القائمين بالتدريس

< 60

بمحتوى المقرر
 -مدى تغطية اإلمتحان

84 – 60

< 60

لموضوعات

> 85

√

> 85

84 – 60

المقرر
 -أساليب التعليم والتعلم

محاضرات نظرية
دراسة حالة

تجارب عملية
تعلم ذاتى ومناقشات جماعية

.
 -طريقة تقويم الط ـالب

√

تقييم نهاية العام (لجنة ثالثية) √ مناقشات وتقييم اداء صفى
عملى

√ تقارير
 -3اإلمكانيات المتاحة للتدريس :
 المراج ـع العلميـة الوس ـائل المعينة المستلزمات والخامات -4قيود إدارية وتنظيمية :

متوفرة
متوفرة
متوفرة

√ متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

√ متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

√متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

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

المقرر

13

%13.31

%33.33

%33.33

%1.38

اإلستجابة
A

المحبور
المقرر(اهداف،محتىيبت ،
اسلىة تعليم
المحبضر والهيئة المعبونة
أسبليت التقييم
القبعبت الدراسية والمعبمل

المحاور

العدد

موافق جدا

موافق

غير موافق

غير موافق جدا

عدم

" أهداف ,

%1.1

محتويات ,
أسلوب تعليم "
B

المحاضر
والهيئة

13

%98.93

%33.13

%11

%91

%3.89

المعاونة
C

أساليب التقييم

13

%19.19

%53.13

%19.19

%19.19

%13.31

D

القاعات

13

%3.13

%11.35

%33.11

%39.13

%15.1

الدراسية
والمعامل

بناء على نتيجة االستبيان للعام 2018-2017

 -6مقترحات تحسين المقرر
البند
A

حاز على نسبة %52.74

B

حاز على نسبة %63.08

C

حاز على نسبة %58.97

D

حاز على نسبة %16.67

مقترحات التحسين

التعليق

سوف يتم عمل تعديل جذرى لجميع بنود المقرر لتدانى
النسبة منها تغيير اساليب التعليم والتعلم واالعتماد على
المصادر التعليمية المختلفة .
يتم اضافة عضو ىيئة معاونة للمادة  ,باالضافة الى

استخدام وسائل تعليمية حديثة للتعليم مثل االفالم
التعليمية .

تعديل اساليب التقييم بحيث يكون التقييم دورى كل
اسبوع باالضافة الى تقييم كل اربع اسابييع  ,واختبار

منتصف الفصل الدراسى وتقييم نهائي اخر الترم واعالم
الطالب بمواقيت التقييم  ,وسوف يتم عمل التقييم
الدورى فى ملف المادة بامضاء الطالب كل اسبوع.
وىى نسبة متدانية للغاية وتحتاج المعامل والورش

والقاعات الدراسية إلى تغيير وتجديد من حيث االضاءة
والتهوية والمساحة  ,فقاعات  107,108تحتاج الى
تركيب  2وحدة اضاءة لكل قاعة باالضافو الى مراوح
تهويو  ,وقاعة  109تحتاج الى تركيب تكييف للتهوية

نظرا لعدم توافر مصدر للتهوية للقاعة واصالح الستائر,
كذلك تزويد المكتبة بالمراحع الحديثة فى مجال تاريخ

طباعة المنسوجات

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

-2
-3

 -8ما تم تنفيذه من مقترحات

 -1استخدام جهاز الداتا شو للعروض التعليمية

التطـوير فى العام السابق

-2تم تعيين  2عضو ىيئة معاونة بالقسم
-3تم ادراج عمليات التصميم طبقا لمستحدثات سوق العمل

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات
(وما ىى

 -1لم يتم تجهيز المعمل والقاعات الدراسية بسبب بعض القيود المالية واالدارية
-2

األسباب)

-3

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
توصيف التطوير

مجاالت التطوير

 Aالوقرر(اهداف،هحتويات تغيير اساليب التعليم والتعلم واالعتماد على
 ،اسلوب تعلين)
المصادر التعليمية المختلفة
 Cأسالية تقيين
يتم عمل التقييم الدورى فى ملف المادة بامضاء الطالب

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

2019 -2018م

دكتور المادة

2019 -2018م

دكتور المادة

 Aالوقرر(اهداف،هحتويات ادارج كل من موضوع اللون وآليات التنبؤ اللونى
 ،اسلوب تعلين)
– الموضة.

2019 -2018م

دكتور المادة

وتحتاج المعامل والورش والقاعات الدراسية إلى

2019-2018م

االدارة

كل اسبوع مع تعريف الطالب بتقييمة وسبب التقييم

 Dالقاعات والوعاهل
الدراسية

تغيير وتجديد من حيث االضاءة والتهوية

والمساحة  ,فقاعات  107,108تحتاج الى

تركيب  2وحدة اضاءة لكل قاعة باالضافو الى

مراوح تهويو  ,وقاعة  109تحتاج الى تركيب

تكييف للتهوية نظرا لعدم توافر مصدر للتهوية

للقاعة واصالح الستائر ,كذلك تزويد المكتبة

بالمراحع الحديثة فى مجال تاريخ طباعة

المنسوجات

منسق المادة :
م6د/عثير فاروق اتراهين

التوقيع :

التاريخ :

/

/

