منوذج رقم ()16
تقرير مقرر دراسى2018 – 2017
جامعة /أكادميية :وزارة التعليم العايل
كلية /معهد :املعهد العايل للفنون التطبيقية  -التجمع اخلامس
قسم  :الطباعة والنشر والتغليف
أ -معلومات أساسية
 -1إسم املقرر ورمزه الكودى

تكنولوجيا إنتاج الدوائر الكهربية وااللكترونية /

 -2التخصص

الطباعة والنشر والتغليف

 -3الفرقة  /املستوى

الثانية /الفصل الدراسي الثاين

 -4عدد الوحدات  /الساعات املعتمدة

2ساعة مقسمة إيل ) 1 ( :نظرى

 -5النظام املتبع إلختيار جلنة اإلمتحان

غري متوافر

متوافر

 -6نظام املراجعة اخلارجية لإلمتحان

يوجد

 -7عدد القائمني ابلتدريس

( )1ا.د/رمضان عبد الرمحن رمضان

2131

 ) 1 ( +عملى

ب -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب امللتحقني ابملقرر

 10طالب

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

 9طالب

 -نتيجة اإلمتحان
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راسب
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 -2تدريس املقرر :
 -املوضوعات الىت مت تدريسها

 -التعريف بالمقرر واهدافه واعالم الطالب بنتاائ اتاتايات تقيايل المقارر ل عاام

الماضي /خ فية تاريخية

 -مجاالت تطايق الدوائر المطاوعة

 األنظمة األتاتية إلنتاج الدوائر المطاوعة أحاار ومعدات طاع الدوائر المطاوعة -قياس جودة الدوائر المطاوعة .

 % -ملا مت تدريسه من احملتوى األساسى

%100

للمقرر
 مدى إلتزام القائمني ابلتدريسمبحتوى املقرر
 مدى تغطية اإلمتحان ملوضوعاتاملقرر
 -أساليب التعليم والتعلم
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محاضرات

اجراء بحوث

مناقشات وعروض تعليمية

تجارب معملية

تعليم تعاوني

 -طريقة تقومي الط ـالب

 .1امتحان نظري

تقييل اداء صفي

تكاليف وواجبات منزليه (تقييم أبحاث)

 -3اإلمكانيات املتاحة للتدريس :
 -املراج ـع العلميـة

متوفرة

متوافرة بدرجة حمدودة

غري متوفرة

 -الوس ـائل املعينة

متوفرة

متوافرة بدرجة حمدودة

غري متوفرة

 -املستلزمات واخلامات

متوفرة

متوافرة بدرجة حمدودة

غري متوفرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

ادخال االنرتنت ابلقاعات لزايده الفاعلية التعليمية

-5نتيجة تقومي الطالب للمقرر (: )%
العدد

احملاور

موافق

جدا %

موافق

A

املقرر(اهداف،حمتوايت،أسلوب تعليم)

7

B

احملاضر واهليئة املعاونة

7

62.86

C

أساليب التقييم

7

21.43 35.71

D

القاعات الدراسية واملعامل

7

14.29

 -6مقرتحات حتسني املقرر

موافق

موافق

26.53
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7.14
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االستجابة%

بناء علي نتائج االستبيانات 2018/2017
اسم البند

التعليق

المقرر ...
(اهداف،
A
محتويات،
اسلوب تعليم)

المحاضر
 Bوالهيئة
المعاونة
أساليب
C
التقييم

حاز على نسبة

مقترحات التحسين:
 اثاره المنافسة بين الطالب . -تسلسل المحتوي العلمي للمقرر

رضا( )%61.23بشكل يساعد علي فهم محتوي

تحتاج تحسين
جزئي.
حاز على نسبة
رضا
()%82.86
تحتاج تحسين.
حاز على نسبة
رضا
()%57.14
تحتاج تحسين
جذري.

المقرر.

 -تشجيع الطالب علي التعلم الذاتي .

 التقييم بعداله مع مراعاه الفروقالفرديه للطالب.
توضيح التكليفات المنزليه التي يتم
التقييم بنا ًءا عليها .
 تزويد القاعة  303بعدد  2ستائرلتناسب العرض بجهاز الداتا شو.
 -تزويد القاعة بجهاز التحكم عن بعد

القاعات
 Dالدراسية
والمعامل

حاز على نسبة
رضا متدنية
( )%64.29مما
يتطلب تحسين
جزئي.

للتحكم فى جهاز العرض DATA
.SHOW
 توفير الخامات واألدوات الخاصهبطباعه الدوائر االلكترونية مثل
األحماض  ،نحاس (دوائر كهربية
خام)  ،مكواه لحام ،قصدير الجراء
التجارب المعملية.

 -7مالحظات املراجعني اخلارجيني
(إن وجدت)

 -8ما مت تنفيذه من مقرتحات التطـوير ىف
العام السابق

 -1تم تحديث محتوي المقرر بنسبة  %20العام القادم.
 -2تفعيل الساعات المكتبية للرد علي استفسارات الطالب.
 -3مناقشة الطالب بنتيجه التقييم بشكل دوري.

 -9ما مل يتم تنفيذه من مقرتحات
(ما هى واألسباب)

 -1تزويد القاعة  302بعدد  2ستائر لتناسب العرض بجهاز الداتا شو/.
تزويد القاعة بجهاز التحكم عن بعد للتحكم فى جهاز العرض DATA
( .SHOWلعجز الميزانية)
 -3توفير الخامات واألدوات الخاصه بطباعه الدوائر االلكترونية مثل
األحماض  ،نحاس (دوائر كهربية خام)  ،مكواه لحام ،قصدير الجراء
التجارب المعملية( .لعجز الميزانية)
فتم االستعاضه عن ذلك بتوفري اخلامات من قبل الطالب والتدريب علي اجلانب العملي
من املاده وانتاج فيديو تعليمي لعملي املادة.

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

توصيف التطوير
 -اثاره المنافسة بين الطالب .

A

المقرر ( ...اهداف،
محتويات ،اسلوب
يساعد علي فهم محتوي المقرر.
تعليم)

B

المحاضر والهيئة
المعاونة
أساليب التقييم

D

القاعات الدراسية
والمعامل

C

توقيت التطوير

المسئول عن
التنفيذ

 -تسلسل المحتوي العلمي للمقرر بشكل

خالل العام الدراسي
2019/2018

مجلس القسم
العلمي مع استاذ
المقرر

 -تشجيع الطالب علي التعلم الذاتي .

خالل العام الدراسي
2019/2018

أستاذ المقرر

 التقييم بعداله مع مراعاه الفروق الفرديه للطالب.توضيح التكليفات المنزليه التي يتم التقييم بنا ًءا
عليها .
 -تزويد القاعة  303بعدد  2ستائر لتناسب

خالل العام الدراسي
2019/2018

أستاذ المقرر

العرض بجهاز الداتا شو.
 تزويد القاعة بجهاز التحكم عن بعد للتحكم فىجهاز العرض .DATA SHOW
 توفير الخامات واألدوات الخاصه بطباعه الدوائرااللكترونية مثل األحماض  ،نحاس (دوائر كهربية
خام)  ،مكواه لحام ،قصدير الجراء التجارب

خالل العام الدراسي
2019/2018

إدارة المعهد

المعملية.

أستاذ املادة  :ا.د/رمضان عبد الرمحن رمضان

التاريخ  :أغسطس 2018

