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

صيانة كهربية والكترونية /

 -2التخصص

الطباعة والنشر والتغليف

 -3الفرقة  /املستوى

الثانية /الفصل الدراسي الثاين

 -4عدد الوحدات  /الساعات املعتمدة

2ساعة مقسمة إيل ) 1 ( :نظرى
متوافر

 -5النظام املتبع إلختيار جلنة اإلمتحان

2206

 ) 1 ( +عملى

غري متوافر

 -6نظام املراجعة اخلارجية لإلمتحان

يوجد

 -7عدد القائمني ابلتدريس

( )1ا.م.د /أحمد علوان

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

 10طالب

 عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان  9طالب نتيجة اإلمتحان النسبة املئوية  %للناجحني طبق ـاًللتقديرات احلاصلني عليها
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املوضوعات الىت مت تدريسها

 التعريف بالمقرر واهدافه واعالم الطالب بنتائج استبيان تقييم المقرر للعام الماضي /الجزء األول :مفاهيم وتعاريف كهربائية وااكترونية أساسية - :الجزء األول :مفاهيم
وتعاريف كهربائية والكترونية أساسية.
 مكونات دوائر التحكم ( .مناقشة العناصر األساسية للبحوث الجماعية المطلوبة ). الوحدات الكهربائية واأللكترونية في المؤسسات الطباعية (أنواعها – اعطالها ).أوال :المحركات الكهربائية.
 ثانيا :المحوالت الكهربائية ثالثا :المولدات الكهربائية. الجزء الثالث :إدارة عمليات الصيانة الكهربائية واأللكترونية :أوال:الصيانة الوقائيةللمعدات الكهربائية.
 زياره ميدانية لمطبعه المعهد. ثانيا :وحدات الخدمات الكهربائية المساعدة في اإلنتاج. ثالثا:األمن الصناعي الكهربي. رابعا:العدد واألدوات المستخدمة في عمليات الصيانة الكهربائية في الماكينات . خامسا:خطوات تحديد األعطال والتعامل معها. سادسا:صيانة الشبكات الكهربائية واأللكترونية في المؤسسسات الطباعية( .لم تنفذالشتراطات األمن والسالمة)

 % -ملا مت تدريسه من احملتوى

%90

األساسى للمقرر
 مدى إلتزام القائمني ابلتدريسمبحتوى املقرر
 مدى تغطية اإلمتحان ملوضوعاتاملقرر
 -أساليب التعليم والتعلم
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84 – 60
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84 – 60
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حماضرات
اجراء حبوث

 -طريقة تقومي الط ـالب

زايره ميدانية
مناقشات وعروض تعليمية

امتحان نظري
تكاليف وواجبات منزلية (اجراء حبوث)

 -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 :

توافر انرتنت ابلقاعات الدراسية لزايده الفاعليه التعليمية بعرض فيديوهات
تعليمية.

 -5نتيجة تقومي الطالب للمقرر (: )%
العدد موافق جدا
%

احملاور

موافق

غري موافق

غري موافق

عدم

املقرر(اهداف،حمتوايت،أسلوب تعليم)

7

12.24

14.29

44.9

28.57

0

احملاضر واهليئة املعاونة

7

0

24.29

31.43

44.29

0

أساليب التقييم

7

16.67

7.14

30.95

45.29

0

القاعات الدراسية واملعامل

7

19.05

11.9

9.52

59.52

0

 -6مقرتحات حتسني املقرر
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االستجابة%

بناءا على نتائج اإلستبيان للعام ()2016-2017
البند اسم البند

A

التعليق

مقترحات التحسين:

المقرر
  -اثاره المنافسة بين الطالب .حاز على نسبة
...
(اهداف ،رضا( - )26.53%تسلسل المحتوي العلمي للمقرر بشكل
محتويات ،تتطلب تحسين
يساعد علي فهم محتوي المقرر.
جذري.
اسلوب
تعليم)

B

المحاضر
والهيئة
المعاونة

C

أساليب
التقييم

حاز على نسبة
رضا(24.29
 )%تتطلب
تحسين جذري.

 التزام المحاضر بعدم التسرع في أداءالشرح.
 يدرب المحاضر الطالب علي األسئلةويعلنهم بنتائج االمتحانات ويناقشهم بها.
 يجرص المحاضر علي المشاركه الفعالهللطالب خالل المحاضرة.
 توفير هيئة معاونة.-االلتزام بمواعيد المحاضرة.

 اعالن إستراتيجيات التقييم للهيئة المعاونةو الطالب و العمل على اإللتزام بها.
حاز على نسبة
 اعالم الطالب بنتائج التقييمات بشكلرضا( )%23.81دورى.

تتطلب تحسين
جذري.

 التقييم بعداله مع مراعاه الفروق الفرديهللطالب.
توضيح التكليفات المنزليه التي يتم التقييم بنا ًءا
عليها .

D

القاعات
الدراسية
والمعامل

حاز على نسبة
رضا
()%30.59
تتطلب تحسين
جذري.

 تزويد القاعة (معمل ) 3بستائر لتناسبالعرض بجهاز الداتا شو.
 تزويد القاعة بجهاز التحكم عن بعد للتحكمفى جهاز العرض .DATA SHOW
 توفير مراجع ودوريات علمية تتسمبالحداثة

 -7مالحظات املراجعني اخلارجيني
(إن وجدت)
 -8ما مت تنفيذه من مقرتحات
التطـوير ىف العام السابق

 -1توضيح اهداف المقرر واهمية دراسته فى بداية اول محاضرة من الفصل
دراسى.
 -2اضافه اساليب تعليم وتعلم تناسب الماده من المناقشات والعروض التعليمية
للتعرف علي صيانه الماكينات لتعويض الجانب العملي من المادة .
-3إستخدام المحاضر للوسائل التعليمية مثل األفالم التعليمية.
 -4اعالن إستراتيجيات التقييم للهيئة المعاونة و الطالب و العمل على اإللتزام بها.
 -5اعالم الطالب بنتائج التقييمات بشكل دورى.

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

 -1يدرب المحاضر الطالب علي األسئلة ويعلنهم بنتائج االمتحانات ويناقشهم بها.
لكبر المنهج الدراسي
 -2اعالم الطالب بنتائج التقييمات بشكل دورى.
 -3تزويد القاعة ( )302بعدد  3ستارة لتناسب العرض بجهاز الداتا شو.
 تزويد القاعة بجهاز التحكم عن بعد للتحكم فى جهاز العرض DATA SHOW( .لعجز الميزانية)
 -4توفير مراجع ودوريات علمية تتسم بالحداثة (لعدم توفر المراجع)

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

توصيف التطوير

المقرر ...
A
(أهداف،
محتويات،
علي فهم محتوي المقرر.
اسلوب تعليم)
 التزام المحاضر بعدم التسرع في أداء الشرح.المحاضر
B
والهيئة المعاونة  -يدرب المحاضر الطالب علي األسئلة ويعلنهم
  -اثاره المنافسة بين الطالب . -تسلسل المحتوي العلمي للمقرر بشكل يساعد

بنتائج االمتحانات ويناقشهم بها.
 يجرص المحاضر علي المشاركه الفعاله للطالبخالل المحاضرة.
 توفير هيئة معاونة.-االلتزام بمواعيد المحاضرة.

C

أساليب التقييم

 اعالن إستراتيجيات التقييم للهيئة المعاونة والطالب و العمل على اإللتزام بها.
 -اعالم الطالب بنتائج التقييمات بشكل دورى.

توقيت التطوير
خالل العام الدراسي
2019/2018

المسئول
عن التنفيذ
عضو هيئة
التدريس

خالل العام الدراسي
2019/2018

عضو هيئة
التدريس

خالل العام الدراسي
2019/2018

عضو هيئة
التدريس

 التقييم بعداله مع مراعاه الفروق الفرديه للطالب.توضيح التكليفات المنزليه التي يتم التقييم بنا ًءا عليها .

D

القاعات
الدراسية
والمعامل

أستاذ املادة :

 تزويد القاعة (معمل ) 3بستائر لتناسب العرضبجهاز الداتا شو.
 تزويد القاعة بجهاز التحكم عن بعد للتحكم فىجهاز العرض .DATA SHOW
 -توفير مراجع ودوريات علمية تتسم بالحداثة

ا.م.د /أحمد علوان

خالل العام الدراسي
2018/2017

التاريخ  :أغسطس 2018

إدارة المعهد

