نموذج رقم ()16
جامعة /أكاديمية :وزارة التعليم العالي
المعهد ... :العالى للفنون التطبيقية.
قسم ... :طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز
تقرير مقرر دراسى 2018-2017
أ -معلومات أساسية
 -1إسم المقرر ورمزه الكودى

تكنولوجيا الصباغة 4111

 -2التخصص

طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز

 -3الفرقة  /المستوى

الرابعة

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

الفصل الدراسي األول

(  ) 2نظرى

 ) 4 ( +عملى

اجمالي6 :

 -5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

غير متوافر

ينطبق
واحد

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

11

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

11

 -نتيجة اإلمتحان

عدد
9

 النسبة المئوية  %للناجحين طبق ـاللتقديرات الحاصلين عليها

التقدير
العدد
التسبة

%
90%

ممتاز
1
%11.1

عدد
ناجح

2

جيد جدًا
3
%33.3

%
10%

جيد
2
22.2%

راسب
مقبول
3
%33.3

 -2تدريس المقرر :
 -الموضوعات التى تم تدريسها

مقدمة

كيفية ارتباط الصبغة باأللياف
دراسة صباغة بولى استر.
دراسة صباغة البولى اميد
دراسة صباغة االكريلك
دراسة صباغة مخاليط أ لياف البولى اكريلك
دراسة صباغة مخاليط البولى استر

 % -لما تم تدريسه من المحتوى

....................................%90....................

األساسى للمقرر

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

 -مدى إلتزام القائمين بالتدريس

< 60

بمحتوى المقرر
 -مدى تغطية اإلمتحان لموضوعات

< 60

المقرر
 -أساليب التعليم والتعلم

84 – 60

-

84 – 60

> 85
> 85

محاضرات
مناقشات وعروض تعليمية
حل المشكالت
إجراء بحوث
تجارب معملية
العصف الذهنى
التعلم التعاوني

األعمال الفصلية (تذكر) :
...............................................................
 -طريقة تقويم الط ـالب

ادوات التقييم
امتحان نظري (نهاية الفصل الدراسي)
امتحان اعمال السنة (منتصف الفصل الدراسي)
مناقشات وتقييم أداء صفي

 -3اإلمكانيات المتاحة للتدريس :
 -المراج ـع العلميـة

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -الوس ـائل المعينة

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -المستلزمات والخامات

متوافرة بدرجة محدودة

متوفرة

غير متوفرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر
(: )%
البند العدد
A
10

غريموافق جدا

عدم االستجابه

%20

%40

%10

%20

%10

B
C

المحاضر والهيئة المعاونة

B

أساليب التقييم

10

%29

%53

%5

%3

%10

C

10

%28.33

%50

%5

%6.67

%10

D

القاعات الدراسية والمعامل

D

10

%16.67

%38.33

%10

البند
A

المحاور
المقرر(اهداف،محتويات ،
اسلوب تعليم

 -6مقترحات تحسين المقرر

موافق جدا

غري موافق

موافق

%18.33 %16.67

بناء على نتيجة االستبيان لعام 2018 / 2017
البند

التعليق

A

حاز على نسبة %60

B

حاز على نسبة

%82
C

حاز على نسبة

D

حاز على نسبة

%78.33
%33.34

مقترحات التحسين
توفير مصادر تعليمية وتطبيقات عملية حديثة لمحتوي
المقرر
يقوم المحاضر بربط المادة العلمية للمقرر بمجاالت
الحياة والتطبيق العملي
ان ترتكز اإلختبارات النظرية أو المناقشات على الجوانب
الفكرية والعملية الخاصة باهداف المقرر
-

تطوير معمل الكيمياء من حيث توفير الصبغات و
الضبط التهوية بالمعمل (قاعة . )104
تعيين فني للمعمل

 -7مالحظات المراجعين الخارجيي -1
(إن وجدت)

-2
-3

 -8ما تم تنفيذه من مقترحات

 -1توفير قاعة مناسبة للتدريس من حيث المساحة والتهوية واإلضاءة.

التطـوير فى العام السابق

-2
-3

 -1تجهيز المعامل بشكل يالئم احتياج المقرر (ضعف امكانيات)

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات
(وما هى

-2

األسباب)

-3

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
البند
A

B

C
D

توصيف التطوير
مجاالت التطوير
المقرر(اهداف،محتويات توفير مصادر تعليمية حديثة لمحتوي
المقرر كالكتب الحديثة من ذات
 ،اسلوب تعليم
التخصص  ،و األبحاث الدولية
المنشورة و مواقع االنترنت المعتمدة.
و كذلك تطبيقات عملية أكثر داخل
المحتوى لربط النظريات بالتطبيق.
يقوم المحاضر بربط المادة العلمية
المحاضر والهيئة
للمقرر بمجاالت الحياة والتطبيق
المعاونة
العملي ( من خالل زيارات ميدانية
لمصانع الصباغة و كذلك باستخدام
فيديوهات شرح توضيحية لعمليات
الصباغة المختلفة).
ان ترتكز اإلختبارات النظرية أو
أساليب التقييم

المناقشات على الجوانب الفكرية والعملية
الخاصة باهداف المقرر

القاعات الدراسية
والمعامل

-

تجهيز المعمل بالمواد
الكيماوية الالزمة لتحقيق
نواتج المقرر العملية.
تعيين فني للمعمل

توقيت التطوير
العام الدراسي
2019-2018

المسئول عن التنفيذ
استاذ المادة

العام الدراسي
2019-2018

استاذ المادة

العام الدراسي
2019-2018

استاذ المادة

العام الدراسي
2019-2018

االدارة

E

إسم منسق المادة :م.د /هبة عبد المحسن غزال
2018

التوقيع :

التاريخ :اغسطس

