نموذج رقم ()16
جامعة  /أكاديمية  :وزارة التعليم العالى .
كلية  /معهد  :المعهد العالى للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس .
قسم  :طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز
تقرير مقرر دراسى
أ -معلومات أساسية
0021

 -1إسم المقرر ورمزه الكودى

خواص مواد

 -0التخصص

طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز

 -3الفرقة  /المستوى

الثانية /الفصل الدراسى الثانى  ,للعام الجامعى 0218/0217

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

 4ساعات
(  ) 0نظرى

 -5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

 ) 0 ( +عملى

متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

ينطبق

 -7عدد القائمين بالتدريس

واحد

غير متوافر

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

01

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

01

 -نتيجة اإلمتحان

عدد

%

51

4517

عدد
ناجح

6

%
6.16

راسب

 النسبة المئوية  %للناجحين طبق ـاًللتقديرات الحاصلين عليها

614

%

 1ممتاز

 -0تدريس المقرر :
 الموضوعات التى تمتدريسها

3131

%

3131

 0جيد جداً

%

 0جيد

6616

 12مقبول

مصادر الماء المختمفة

الخواص الفزيائية والكميائية لمماء

األنواع المختمفة لمشوائب وطرق التخمص منها
الماء اليسر والعسر وأنواع عسر الماء

األضرار الناتجة عن عسر الماء وكيفية التخمص منها
نظرية تكوين المواد ذات النشاط السطحى

المواد ذات النشاط السطحى أنواعها وتقسيماتها

طرق تحضير المواد ذات النشاط السطحى األنيونية وخواصها
واستخداماتها

الصابون والفرق بينه وبين المنظفات الصناعية

المواد المكبرتة وطرق تحضيرها المختمفة

المواد ذات النشاط السطحى الكاتيونية و خواصها

التركيب العام لألمالح األمينية ومركبات األمونيوم الرباعية

المواد ذات النشاط السطحى الممزوجة الشحنة
المواد ذات النشاط السطحى الغير انيونية

 % -لما تم تدريسو من

المواد ذات النشاط السطحى المخموطة وأهم صفاتها واستخداماتها

....................................%95.....................

المحتوى األساسى للمقرر
 مدى إلتزام القائمينبالتدريس

< 62

84 – 62

> 85

بمحتوى المقرر
 مدى تغطية اإلمتحانلموضوعات

< 62

84 – 62

%

> 85

المقرر
 -أساليب التعليم والتعلم

تجارب معملية

محاضرات نظرية

مناقشات وعروض تعليمية

دراسة حالة
.
 -طريقة تقويم الط ـالب

امتحان منتصف الفصل الدراسى

امتحان نهاية الفصل الدراسى
مناقشات وتقييم اداء صفى

 -3اإلمكانيات المتاحة للتدريس :
 -المراج ـع العلميـة

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -الوس ـائل المعينة

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -المستلزمات والخامات

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

تجهيزات المعامل والقاعات التدريسية ضعيفة وال تلبى األحتياجات المطلوبة لتحقيق
المستهدف من المقرر كامال

 -5نتيجة تقويم الطالب
نتائج استبيان الطالب للعام الجامعى 0218/0217

للمقرر (: )%
المحاور

انجند انًحبور
 Aانًقرر(اهداف،يحتىيبد
 ،اسهىة تعهيى
 Bانًحبضر وانهيئخ
انًعبونخ
 Cأسبنيت انتقييى
 Dانقبعبد اندراسيخ
وانًعبيم

العدد

موافق جدا

موافق

غير موافق

غير موافق جدا

عدم
اإلستجابة

A

المقرر
" أهداف ,

01

%02.41

%64.25

%42.62

%2.41

%1

محتويات ,
أسلوب تعليم "

01

%02

%72

%71

%1

%5

C

أساليب التقييم

01

%70.52

%60.52

%01

%1

%5.52

D

القاعات

01

%07.77

%27.77

%05.52

%0.52

%46

B

المحاضر
والهيئة المعاونة

الدراسية

والمعامل

بناء على نتيجة االستبيان لعام 0218 / 0217

 -6مقترحات تحسين المقرر
البند

مقرتحات التحسني

التعليق
حاز على نسبة

نسبو مرضيو ولكن حتتاج اىل توفري مصادر تعليمية وتطبيقية حديثة للمقرر  ,كذلك تعدسل حمتوى
املقرر ليتناسب مع املده الزمنية املخصصة لو .

B

حاز على نسبة %55

نسبة متدنية ولكن حتتاج مىن تدريب الطالب اكثر على االسئلو  ,كذلك توفري افالم تعليمية متعلقو

C

حاز على نسبة
83.34%
حاز على نسبة
56.66%

A

%67.15

مبحتوى املقرر بلغات اجنبية لتشجيع الطالب على البحث والتعلم .

D

نسبة مرضيو اىل حد ما ولكن حتتاج اىل اعالن مواعيد االختبارات للطلبة قبلها بوقت كاف
نسبة متدنية لذلك يلزم عمل حتسني نوعى وذلك باضافة مصدر هتويو وتربيد للقاعو  901نظراا لعدم
توافر مصدر هتويو كاف للقاعو .

.
 -7مالحظات المراجعين

-1

الخارجيين

تتحقق

مالئمة طرق التعليم والتعلم المستخدمة لتحقيق مخرجات التعليم المستهدفة ال

-0

(إن وجدت)
 -8ما تم تنفيذه من

 -1تم تعيين عدد  0عضو ىيئة معاونة بالقسم

مقترحات التطـوير فى العام

-0

السابق

-3

 -9ما لم يتم تنفيذه من

 -1تطوير القاعات الدراسية والمعمل وعدم شراء مواد كيميائية الزمة للمعمل وذلك

مقترحات

بسبب قيود ادارية ومالية
(وما ىى

األسباب)

-0
-3

 -12خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
محاور

توصيف التطوير

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

A

D

 عًم يشبركخ يع انجهبد انصنبعيخانًقرر(اهداف،يحتىيبد انًستفيدح وانًعينخ 3
 ادراج كم ين ( انًىاصفبد انقيبسيخ – ،اسهىة تعهيى
ساليخ انجيئخ) عهى يىضىعبد انالئحخ
نهًقرر اندراسى

انقبعبد اندراسيخ
وانًعبيم

دكتىر انًبدح

 1039/1038و

دكتىر انًبدح
 1039/1038و

عًم آنيخ يكتىثخ نًراجعخ وتحديث انًقرر
اندراسى ين خالل يجهس انقسى  ،ويطجقب ً
نًب جبء فى استًبرح تقييى انكتبة انجبيعى3

 1039/1038و

دكتىر انًبدح

يهزو عًم تحسين نىعى وذنك ثبضبفخ
يصدر تهىيه وتجريد نهقبعه  309نظراا
نعدو تىافر يصدر تهىيه كبف نهقبعه

 1039/1038و

االدارح

إسم منسق المادة  :د/ىبة عبد المحسن غزال

التوقيع :

التاريخ :

