نموذج رقم ()16
تقرير مقرر دراسى 2018-2017
جامعة/اكاديمية :وزارة التعليم العالي
المعهد :المعهد العالي للفنون التطبيقية -التجمع الخامس
قسم  :طباعة المنسوجات و الصباغة و التجهيز
أ -معلومات أساسية
 -1إسم المقرر ورمزه الكودى

حاسب الى 4403 /

 -2التخصص

طباعة المنسوجات و الصباغة و التجهيز
الفصل الدراسي األول

 -3الفرقة  /المستوى

الرابعة

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

 4ساعات تقسم الى  ) 2 ( :نظرى

 -5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

غير متوافر

متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

ينطبق

 -7عدد القائمين بالتدريس
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ب -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر
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 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان
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 نتيجة اإلمتحان النسبة المئوية  %للناجحين طبق ـاًللتقديرات الحاصلين عليها
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 -2تدريس المقرر :

 الموضوعاتالتى تم تدريسها

إعالم الطالب بتوصيف المقرر
 -1التعرف علي أهمية الحاسب االلي في مجال التصميم ودور الحاسب االلي في العملية اإلبتكارية
-2مقدمة عن البرنامج
 مبادئ تصحيح الصورة-3الذكاء االصطناعى وتطبيقاته وسماته فى مجال تصميم وتصنيع المنتجات وحل المشكالت
تصليح وإضافات الصورة وتصحيح الصور الرقمية
 -4التعرف علي أدوات التحديد وإمكاناته
 -5الواقع االفتراضى بدايته وسماته
أساسيات الطبقات
 -6تكنولوجيا وأدوات الواقع اإلفتراضي
األقنعة والقنوات
 -7أهم تطبيقات الواقع االفتراضى فى مجالى التصميم والتصنيع
إستخدام النص
-8الرسم بالمتجه ت
 -9التصميم والواقع اإلفتراضي
تدريب عملي
 -10تدريب عملي
 -11اإلتجاهات الحديثة إلستخدام أنظمة األقمشة المطبوعة في الصناعة
تدريب عملي
 -12تدريب عملي
- -13مزايا نظم التصنيع بالحاسب و استخدام الحاسب فى النمذجة  Modelingوالمحاكاة
.Simulation
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محاضرات
مناقشات وعروض تعليمية
تمارين تطبيقية
حل مشكالت
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مشاريع تطبيقية
تعليم الكتروني
العصف الذهني
التعلم التعاوني

األعمال الفصلية (تذكر)  :ال يوجد.
 )1امتحان نظري نهاية الفصل الدراسي

 طريقة تقويمالطــالب

)2

اختبار نظري منتصف الفصل الدراسى

)3

تقييم مشروعات تصميمية

)4

تكاليف وواجبات منزلية

)5

إختبار عملي

 -3اإلمكانيات المتاحة للتدريس :
 -المراجــع

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -الوســائل

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -المستلزمات

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

العلميـة
المعينة
والخامات
 -4قيود إدارية
وتنظيمية :

قلة عدد قاعات التدريس

 -5نتيجة تقويم

المحاور

الطالب للمقرر

المقرر (أهداف ,محتويات
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 Bالمحاضر والهيئة المعاونة
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القاعات الدراسية

والمعامل

بناءا على نتائج اإلستبيان للعام ()2018-2017
البند

 -6مقترحات
تحسين المقرر

مقترحات التحسين

التعليق

A

حاز على نسبة %95

تطوير تسلسل المحتوي العلمي للمقرر

B

حاز على نسبة %83.33

تحسين اإلستفادة من الوسائل التعليمية

C

حاز على نسبة %94.45

تطوير أساليب التقييم

D

حاز على نسبة %64.82

تحسين معامل وأجهزة
الحاسب

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين
(إن وجدت)
 -8ما تم تنفيذه من مقترحات التطـوير فى العام
السابق
 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات
(وما هى األسباب)

ال يوجد

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
A

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

B

المحاضر والهئية المعاونة

C

أساليب التقييم

D

القاعات الدراسية والمعامل

توقيت التطوير

توصيف التطوير
تطوير تسلسل المحتوي العلمي للمقرر

العام الجامعي 2019-2018

تحسين اإلستفادة من الوسائل التعليمية
(عروض تعليمية  ،داتا شو ،فيديوهات
توضيحية)

أستاذ المادة: .م.د /أسماء محمد نبوي

أستاذ المادة

العام الجامعي 2019-2018

أستاذ المادة

تطوير أساليب التقييم من خالل اضافة
اساليب جديدة مثل (مناقشات و تييم اداء
صفي)
تحسين معامل وأجهزة الحاسب بتوفير
برنامج  Ramseteالمخصص لفصل
األلوان.

المسئول عن
التنفيذ

العام الجامعي 2019-2018

أستاذ المادة

العام الجامعي 2019-2018
إدارة المعهد

التاريخ :

