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تقرير مقرر دراسى 7118-7117
أ -معلومات أساسية
 -1إسم المقرر ورمزه الكودى

انحبست األنٍ ()2324

 -7التخصص

طباعة المنسوجات و الصباغة و التجهيز

 -3الفرقة  /المستوى

األولي
(

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

الفصل الدراسي األول
 ) 7نظرى

اجمالي4 :

 -5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

√ متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

ينطبق

 -7عدد القائمين بالتدريس

 ) 7 ( +عملى
غير متوافر

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

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

77

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

74

 -نتيجة اإلمتحان

عدد
32

 النسبة المئوية  %للناجحين طبق ـاًللتقديرات الحاصلين عليها
 -7تدريس المقرر :

انزقذَش
انعذد
انزسجخ

%
8.59
يًزبص
5
%2.75

ناجح

عدد

%

1

253

جُذ جذًا
6
%327.

جُذ
21
%5476

راسب
يقجىل
5
%2.75

 -الموضوعات التى تم تدريسها

عشض ألهذاف انًقشس ورىصُفه ويحزىَبره
 -يقذيخ عٍ ثشَبيج Photoshop

انًفبهُى األسبسُخ نهزصًُى ثبنحبست ويجبالد انزصًُى ثبنحبست
 أهى إسزخذايبد ثشَبيج Photoshopأسبسُبد صىس انحبست
 يجبدئ رصحُح انصىسحرطجُقبد فً انزصًُى ثبنحبست ويعبنجخ انصىس رعذَم إضبفبد ورصحُح
 انهىٌ فٍ انحبست اِنٍيًُضاد انحبست اِنٍ فٍ انزصًُى
 إسزخذاو انزحذَذ وإيكبَبره ثبنجشَبيج دوس انحبست اِنٍ فٍ يشاحم انفكبس انزصًًُُخ أسبسُبد انطجقبداألقُعخ وانقُىاد وإسزخذاو انُص
رذسَجبد عًهُخ

 % -لما تم تدريسو من

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

المحتوى األساسى للمقرر
 -مدى إلتزام القائمين بالتدريس

< 61

بمحتوى المقرر
 -مدى تغطية اإلمتحان

< 61

لموضوعات

√ > 85

84 – 61

> 85

√ 84 – 61

المقرر
 -أساليب التعليم والتعلم

 )1هحبضرات
 )3هنبقشبت وعروض تعليوية
 )2توبرين تطبيقية
 )2حل هشكالت
 ).هشبريع تطبيقية
 )6تعلين الكتروني

األعمال الفصلية (تذكر) :
 -طريقة تقويم الط ـالب

√

نظرى
أعمال فصلية

 -3اإلمكانيات المتاحة للتدريس :

شفوى

√
√

عملى (بحث)

 -المراج ـع العلميـة

متوافرة بدرجة محدودة

√ متوفرة

غير متوفرة

 -الوس ـائل المعينة

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -المستلزمات والخامات

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

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

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر
(: )%
البند

الوحبور

A
B
C
D

الوقرر(اهذاف،يحزىَبد  ،اسهىة رعهُى

الوحبضر والهيئة الوعبونة
أسبليب التقيين
القبعبت الدراسية والوعبهل

البند
A
B
C
D

 -6مقترحات تحسين المقرر

العدد
1.
1.
1.
1.

موافق جداً

%33596
%3.522
%19598
%1656.

غير موافق
موافق
%34
%24
%1.522
%26
%13533 %.2522
%12522 %32522

غيرموافق جداً
%11522
%356.
%3533
%22522

عدم االستجابو

%.5.1
%656.
%12522
%14

بناء على نتيجة االستبيان لعام 7118-7117
التعليق

مقترحات التحسين

البند
A

حاز على نسبة %67.86

B

حاز على نسبة %73.33

تغيير جذري إلستخدام وسائل تعليمية مختلفة وربط

C

حاز على نسبة %77.77

تغيير جذري أساليب التقييم

D

حاز على نسبة %41.11

تحسين معامل وأجهزة الحاسب اآللي

تغيير جذري لتسلسل المحتوي العلمي وأساليب التعليم
والتعلم المستخدمة في المقرر

 -7مالحظات المراجعين

-1

الخارجيي

-7

(إن وجدت)

-3

 -8ما تم تنفيذه من مقترحات

 -1توفير مراجع علمية

التطـوير فى العام السابق

-7
-3

المادة العلمية للمقرر بمجاالت التطبيق العملي

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات -1
(وما ىى األسباب)

-7
-3

 -11خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
انجُذ
A

يجبالد انزطىَش
انًقشس(اهذاف،يحزىَبد ،
اسهىة رعهُى

B

انًحبضش وانهُئخ انًعبوَخ

C

أسبنُت انزقُُى

D

انقبعبد انذساسُخ وانًعبيم

E

أخشي

إسم منسق المادة :
م5د 5أسوبء هحود نبىي

رىصُف انزطىَش

رىقُذ انزطىَش

رغُُررررش جررررزسٌ نزسهسررررم انًحزررررىٌ انعبو انذساسٍ -3122
انعهًررررٍ وأسرررربنُت انزعهررررُى وانررررزعهى 3121
انًسزخذيخ فٍ انًقشس
انعبو انذساسٍ -3122
رغُُش جزسٌ إلسزخذاو وسبئم
3121
رعهًُُخ يخزهفخ وسثط انًبدح انعهًُخ
نهًقشس ثًجبالد انزطجُق انعًهٍ
انعبو انذساسٍ -3122
رغُُش جزسٌ أسبنُت انزقُُى
3121
رحسرررٍُ يعبيرررم وأجهرررضح انحبسرررت انعبو انذساسٍ -3122
3121
اِنٍ

التوقيع :

التاريخ :اغسطس 7118

انًسئىل عٍ انزُفُز
أسزبر انًبدح
أسزبر انًبدح
أسزبر انًبدح
االداسح

