جامعة /اكاديمية وزارة التعميم العالى

المعيد العالي لمفنون التطبيقية  -التجمع الخامس

قسم  :طباعة المنسوجات والصباغة والتجييز
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تقرير مقرر دراسى2018/2017
أ -معمومات أساسية
 -1إسم المقرر ورمزه الكودى

خواص مواد

 -2التخصص

طباعة المنسوجات والصباغة والتجييز
الثالثة

 -3الفرقة  /المستوى
 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

5423

فصل دراسي ثاني

اجمالى ( )4نظرى (
متوافر

 -5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان
 -6نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

ينطبق

 -7عدد القائمين بالتدريس

1

2

) +

عممى(

2

)

غير متوافر

ب -معمومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الممتحقين بالمقرر

12

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

11

 -نتيجة اإلمتحان

عدد
11

%
%100

ناجح

عدد

%

0

%0

راسب

 -النسبة المئوية  %لمناجحين طبقــاً

لمتقديرات الحاصمين عمييا

4

1 %3664
ممتاز

1 %961
جيد جدا

%961

5

جيد

%45645
مقبول

 -2تدريس المقرر :
 -الموضوعات التى تم

تدريسيا

ـ معرفة الخواص العامة لممواد المساعدة
ـ سموك المواد ذات النشاط السطحي في االوساط المختمفة
ـ االنزيمات و دورىا في العمميات الرطبة لممنسوجات
المواد ذات النشاط السطحى الممزوجة الشحنة

المواد ذات النشاط السطحى الغير انيونية

  %ما تم تدريسو منالمحتوى األساسى لممقرر

%100

 -مدى إلتزام القائمين

<60

بالتدريس

84-60

>85



بمحتوى المقرر
 -مدى تغطية

<60

اإلمتحان لموضوعات
المقرر

 أساليب التعميموالتعمم

-

محاضزات
مناقشات وعزوض تعهٍمٍة
حم انمشكالت
إجزاء بحىث
تجارب معمهٍة
انعصف انذهنى
انتعهم انتعاونً

84-60



>85

 -طريقة تقويم

الطــالب

ادوات التقييم
امتحان نظزي (نهاٌة انفصم اندراسً)
امتحان اعمال انسنة (منتصف انفصم اندراسً)
مناقشات وتقٍٍم أداء صفً (اسبىعٍا)

 -3اإلمكانيات المتاحة لمتدريس :
 -المراجــع العمميـة



متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -الوســائل المعينة



متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير م وفرة

 -المستمزمات

متوفرة

والخامات
 -4قيود إدارية

-



غير متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

عدد المعيدين قميل بالنسبة الطالب

وتنظيمية :

 -5نتيجة تقويم

الطالب لممقرر (: )%

 -6مقترحات تحسين
المقرر

العدد

الحتوى
A

أوال :المقرر ( أىداف،

B

ثانياً :المحاضر والييئة

C

ثالثاً :أساليب التقييم

D

رابعاً :القاعات الدراسية

محتويات ،اسموب تعمي )
المعاونة

والمعامل

موافق جدا

موافق

غير موافق

غير موافق

%97.05

%89.52

%60.79

%7.60

%6.95

%70.02

%72.25

%9.90

%8.88

%7.77

9

%96.29

%77.77

%68.59

%6.29

%7

9

%77.07

%62.98

%87.70

%9.99

%67.26

9
9

جدا

بناء على نتيجة االستبيان لعام 4238 / 4237
مقترحات التحسين

التعليق

البند
A

حاز على نسبة %77.77

B

حاز على نسبة %86.67

زيادة عدد الهيئة المعاونة

C

حاز على نسبة %81.38

زيادة اساليب التقييم بالتكاليف والواجبات المنزلية

D

حاز على نسبة %19.46

تجديد القاعات الدراسية ونقل المحاضرة من ورشة

تحديث محتوى المقرر وتوافر طرق الشرح المختلفة
وتوافر المراجع والفيديوهات التعليمية لتسهيل العملية
التعليمية

الطباعة لعدم توافر السبل المناسبة للشرح والتدريس

عدم االستجابة

 -7مالحظات

المراجعين الخارجيين

 -8ما تم تنفيذه من

مقترحات التطـوير فى

العام السابق

 -9ما لم يتم تنفيذه
من مقترحات

 -تحديث بعض مراجع المقرر.

_ تعيين ىيئة معاونة

-تزويد القاعة بجياز كمبيوتر وانترنت

-تزويد المعمل بالخامات والمواد الكيميائية وتغير مصادر الغاز باخرى ممتمئة

 -10خطة التطوير لممقرر لمعام القادم :
توصيف التطوير

مجاالت التطوير
المقرر (اىداف

تحديث محتوى المقرر وتوافر طرق الشرح

و محتويات و

المختمفة وتوافر المراجع والفيديوىات التعميمية

B

المحاضر و

زيادة عدد الييئة المعاونة

C

اساليب التقييم

زيادة اساليب التقييم بالتكاليف والواجبات المنزلية

D

القاعات

_وضح كراسى محاضرات كافية فى قاعة

الدراسية و

المحاضرة

A

اسموب تعميم)

الييئة المعاونة

المعامل

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

2019/2018

دكتور المادة

لتسييل العممية التعميمية

2019/2018

ادارة المعيد

-

-

2019/2018

ادارة المعيد

_ تجديد القاعات الدراسية ونقل المحاضرة من

ورشة الطباعة لعدم توافر السبل المناسبة لمشرح

والتدريس

_تزويد معمل الكيمياء بمصادر لمغاز و األدوات
والخامات واألجيزة المطموبة لممعمل

استاذ المادة  :م.د/ىبة عبد المحسن غزال

التوقيع :

