وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية

نموذج رقم ()61

تقرير مقرر دراسى لمعام الجامعي ( ) 1068-1067
جاهؼت  /أكاديويت :وزارة التؼلين الؼالي
كليت  /هؼهذ :الوؼهذ الؼالي للفٌىى التطبيقيت -التجوغ الخاهس
قسن :السخرفـــت

أ -معلومات أساسية
 -1إسم المقرر ورمزه الكودى

تك اللدائن والراتنجات واملواد الالصقة )( 1331

 -2التخصص

الزخرفة

 -3الفرقة  /المستوى

الثالثة

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

 ) 4 ((4نظرى

 -5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

 ) -- ( +عملى )

متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

غير متوافر

يوجد
1

 -7عدد القائمين بالتدريس
ب -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

13

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

13

 نتيجة اإلمتحان النسبة المئوية  %للناجحين طبق ـاًللتقديرات الحاصلين عليها

عدد

%

13

51

عدد
ناجح

2

 9طالب

 8طالب

 11طالب

%22ممتاز

%31جيدجدا %25جيد

%
 1راسب

 8طالب
%22مقبول

 -2تدريس المقرر :

الموضوعات
التى تم
تدريسها

األسبوع

-

الوىضىع

1

توهيذ وتؼريف بالوادٍ والوحتىي

2

تصٌيغ اللذائي واستخذاهاتها

3

البىليوراث وتركيبها واًىاع البلورة

4

الخصائص الفيسيائيت والكيويائيت للبىليوراث

5

الخصائص الفيسيائيت والكيويائيت للبىليوراث

6

اًىاع اللذائي والبالستيكاث

9

طرق تشكيل البالستيك

11

االلياف السجاجيت والبالستيك الرغىي

11

زخرفت وتشطيب البالستيك

12

طرق استخذام وتشكيل اللذائي والراتٌجاث لصٌغ هٌتج تطبيقي

13

طرق استخذام وتشكيل اللذائي والراتٌجاث لصٌغ هٌتج تطبيقي

 % -لما

...........................................................% 111...

تم تدريسو

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

من
المحتوى
األساسى
للمقرر
 مدىإلتزام
القائمين
بالتدريس
بمحتوى
المقرر

< 61

84 – 61

> 85

 -مدى

< 61

تغطية
اإلمتحان
لموضوعات
المقرر
 أساليبالتعليم
والتعلم






محاضرات
مناقشات وعروض تعليمية
محاضرات (ساعات مكتبية )
مناقشات وعروض تعليمية

☒
☒
☒
☒

األعمال الفصلية (تذكر) :
......ابحاث وعينات للدائن او الراتنجات
 طريقةتقويم

إهتحاى ًظري
تقيين هشروػاث تصويويت

☒
☒

الط ـالب
 -3اإلمكانيات المتاحة للتدريس :
 -المراج ـع

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

العلميـة
 -الوس ـائل

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

المعينة
-

متوفرة

المستلزمات
والخامات
 -4قيود
إدارية
وتنظيمية :

اليوجد

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

84 – 61

> 85

 -5نتيجة
تقويم

العدد

موافق جدا

الطالب

 :Aالمقرر ( أه اف ،محتويات ،اسموب تعميم)

11

86.81

للمقرر

 :Bالمحاضر والييئة المعاونة

11

81.09

65.68

(: )%

 :Cأساليب التقييم

11

70.13

17.17

1.17

 :Dالقاعات الدراسية والمعامل

11

11.11

19.33

11.31

-6

الحتوى

المقرر

موافق

0

0

6.81

0

0.96

0

0

67.11

1.17

5.13 61.91

باالطالع على نتائج استبيان الطالب :

مقترحات
تحسين

غير موافق

غير موافق جدا

عدم االستجابة

البند
 :Aالمقرر ( أىداف،
محتويات ،اسموب
تعميم)

التعليق
حاز على نسبة رضا

عالية ()%91.71
مما تتطلب تطوير

مقترحات التحسين
 توفير قاعات مناسبة العداد الطالب التاحة فرصة المقابلة مع الطالب كلهم في مناخ
واحد

حاز على نسبة رضا
 :Bالمحاضر والييئة
المعاونة

عالية ()%97.17
مما تتطلب تطوير

استحداث طرق جديدة للتدريس ( عصف ذىني – تعليم تعاوني )

حاز على نسبة رضا
 :Cأساليب التقييم

( )%97.71مما
تتطلب تطوير

حاز على نسبة عدم

 :Dالقاعات الدراسية

رضا ()%53.79

والمعامل

مما يتطلب تحسين

جذري

ضرورة الحفاظ على اعالم الطالب بمواعيد وطرق التقييم
 إعادة النظر في القاعة الدراسية و إعادة تهيئتها لتكون مالئمة للدراسة بها ولعدد
الطالب الملتحقين بالمقرر من حيث المساحة وعناصر التأثيث

و توفير االجهزة الالزمة للدراسة مثل :

 تزويد القاعة بأساليب تهوية مناسبة
 تزويد القاعة بإضاءة كافية

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين



(إن
وجدت)

عدم تواجد نتيجة تقييم الطالب لممقرر



عدم وضع مقترحات خطة التحسين والتطوير لممقرر



عدم تواجد مراجع لممقرر

مراجعة المصفوفة الخاصة بالمقرر .

زيادة وتحديث المراجع .

تحديث التوصيف والتقرير.



ربط التوصيفات بالتقارير فيما يتعمق باساليب التعميم والتعمم



تم وضع خطة لمتحسين

واساليب التقويم .

 -8ما تم تنفيذه من مقترحات التطـوير



فى العام السابق



تم حل عدد المعيدين

تواجد نتيجة لمتقييم



تم وضع مراجع لممقرر



تم ربط التوصيفات بالتقارير فيما يتعمق باساليب التعميم والتعمم

واساليب التقويم .

اليوجد

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات
(وما ىى األسباب)
 -11خطة التطوير للمقرر للعام القادم :

من خالل رأي الطمبة من االستبيانات وتقارير المراجع الداخمي والخارجي ورأي فريق المقرر وجد ان خطة التطوير المقترحة

:

مجاالت التطوير

توصيف التطوير

استخدام ماكيتات ونماذج
مجسمو

 :Aالمقرر ( أىداف ،محتويات ،اسموب
تعمي )

توفير مراجع مناسبة –

استخدام نماذج من اعمال
الطلبو بالدفعات السابقة

ومجسمات لتوضيح الفكرة

– عرض فيديوىات تعليمية

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

الفصل الدراسي

األول لمعام الدراسي
1069 - 1068

القائم بالتدريس

وشرح كيفية االستفادة منها
.

زيادة اعداد الييئة المعاونة

 :Bالمحاضر والييئة المعاونة

واختيارىم وتوجيييم لحسن
التعامل مع الطمبة

التوصية بتوضيح( أىداف،
 :Cأساليب التقييم

محتويات ،اسموب تعميم) لممقرر
.ومناقشة اساليب التقييم
وتحديدىا
اختيار قاعة اكبر تناسب

 :Dالقاعات الدراسية والمعامل

عدد الطالب أو تقسيم

الطالب الى مجموعات

الفصل الدراسي

األول لمعام الدراسي

1069 - 1068

الفصل الدراسي
األول لمعام الدراسي

1069 - 1068

القائم بالتدريس

الفصل الدراسي

األول لمعام الدراسي
1069 - 1068

إسم منسق المادة  :م.د /رائد رشدي يواقيم

التوقيع :

القائم بأعمال رئيس القسم  :د :سامية فوزي

التوقيع :

اغسطس 1068

القائم بالتدريس

ادارة المعيد

