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 ميكانيكية 2205 /

 -2التخصص

الطباعة والنشر والتغليف

 -3الفرقة  /املستوى

الثانية  /الفصل الدراسي األول

 -4عدد الوحدات  /الساعات املعتمدة

2ساعة مقسمة إيل  ) - ( :نظرى  ) 2 ( +عملى

 -5النظام املتبع إلختيار جلنة اإلمتحان

غري متوافر

متوافر

 -6نظام املراجعة اخلارجية لإلمتحان

يوجد

 -7عدد القائمني ابلتدريس

( )1ا.م.د /أحمد علوان

ب -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 عدد الطالب  10طالبامللتحقني ابملقرر
 عدد الطالب  10طالبالذين أدوا
اإلمتحان
 -نتيجة
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 النسبة املئوية %للناجحني

2
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ممتاز 2 ،

طبق ـاً للتقديرات

3

%30

مقبول

%20

جيد جدا ،

3

%30

جيد

احلاصلني عليها

 -2تدريس املقرر :
 املوضوعات الىت متتدريسها

 التعريف بالمقرر واهدافه واعالم الطالب بنتائج استبيان تقييم المقررر للعرام الما ر  /مفهروم الصرياةالميكاةيكي لماكينات الطباع والتغليف.
 مفهوم الصياة الميكاةيكي لماكينات الطباع والتغليف أةواع الصياة المختلف ةظم الصياة المختلفالنظم المتبع لعمليات فك األليات واألجزاء وتغييرها وإعادة تركيب قطع الغيار -طريق الكشف على العيوب الميكاةيكي ف المعدات

 طرق التزييت والتشحيم الخامات والمعدات المستخدم فى الصياة الميكاةيكي تطبيقات عملي على الصياة الوقائي لماكين طباع األوفست ذات التغذي بالفرخ . -تطبيقات عملي على األعطال الميكاةيكي الشائع الحدوث ف الماكينات من خالل عروض.

  %ملا مت تدريسه من %100احملتوى األساسى للمقرر
 مدى إلتزام القائمنيابلتدريس
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84 – 60
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مبحتوى املقرر
 مدى تغطية اإلمتحانملوضوعات

< 60

84 – 60

> 85

املقرر
 -أساليب التعليم والتعلم

 طريقة تقومي الط ـالب -3اإلمكانيات املتاحة للتدريس :

محاضرة

زياره ميدانية

اجراء بحوث

مناقشات وعروض تعليمية

امتحان نظري

مناقشات وواجبات منزلية

 -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 اليوجد
:
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العدد

للمقرر
(: )%
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عدم
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 Bاحملاضر واهليئة املعاونة
 Cأساليب التقييم
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 Dالقاعات الدراسية واملعامل

8

4.17 29.17 29.17
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 -6مقرتحات حتسني
املقرر

25

بناءا على نتائج اإلستبيان للعام ()2018-2017
البند

اسم البند

A

المقرر
حاز على نسبة
...
(اهداف ،رضا()71.54%
محتويات ،تحتاج الى تحسين
جزئي .
اسلوب
تعليم)

B

المحاضر
والهيئة
المعاونة

C

أساليب
التقييم

التعليق

مقرتحات التحسني:

 إتاحة تمارين و تطبيقات متنوعة على موضوعاتالمقرر تطبيق صيانة اجزاء ميكانيكية بشكل عملى.
 -توافر مصادر تعليمية حديثة لمحتوي المقرر.

 -تدريب الطالب على األسئلة.

حاز على نسبة
رضا( )72.29%مما
 الرد علي استفسارات الطالب.يتطلب تحسين جزئي
-اعالم الطالب بنتائج التقييمات بشكل دورى.

حاز على نسبة
رضا( )77.77%مما
 مناقشه نتائج التقييم مع الطالب.يتطلب تحسين.

 تزويد القاعة قسم الطباعة والنشر ( )408بستائرلتناسب العرض بجهاز الداتا شو.
D

القاعات
الدراسية
والمعامل

حاز على نسبة رضا
( )% 54.17مما
يتطلب تحسين جزئي.

 تزويد القاعة بجهاز التحكم عن بعد للتحكم فىجهاز العرض .DATA SHOW
 تزويد مكتبه المعهد بمراجع ودوريات علميةمحدثة.

 -7مالحظات املراجعني
اخلارجيني (إن وجدت)
 -8ما مت تنفيذه من

 -1توضيح اهداف المقرر واهمية دراسته فى بداية اول محاضرة من الفصل الدراسى .

مقرتحات التطـوير ىف

 -2اعداد خطة زمنية لمحتوي المقرر وتوزيعها علي الطالب والهيئة المعاونة.

العام السابق

 -3تشجيع الطالب على التعليم الذاتي وكيفية الحصول على مصادر المعلومات من خالل اجراء
البحوث.
 -4تدريب الطالب على األسئلة.
 -5االعالن عن مواعيد االختبارات قبلها بوقت كافي.

 -9ما مل يتم تنفيذه من
مقرتحات

 -1إتاحة تمارين و تطبيقات متنوعة على موضوعات المقرر تطبيق صيانة اجزاء ميكانيكية

(ما هى واألسباب)

بشكل عملى (.بسبب عدم القدره علي توقف الماكينات بدور الطبع ولالمن وسالمه الطالب تم
االستعاضه عنها بعروض تعليمية)
-2اعالم الطالب بنتائج التقييمات بشكل دورى( .بسبب الوقت المخصص للماده غير كافي)
 -3تزويد القاعة قسم الطباعة والنشر ( )303بعدد  2ستارة لتناسب العرض بجهاز الداتا شو
 /تزويد القاعة بجهاز التحكم عن بعد للتحكم فى جهاز العرض ( .DATA SHOWلعجز
الموازنه)
 -4تزويد مكتبه المعهد بمراجع ودوريات علمية محدثة( .لعدم توفر المراجع)

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت
التطوير
 Aالمقرر ...
(اهداف،
محتويات،

توصيف التطوير
 إتاحة تمارين و تطبيقات متنوعة على موضوعاتالمقرر تطبيق صيانة اجزاء ميكانيكية بشكل عملى.
 -توافر مصادر تعليمية حديثة لمحتوي المقرر.

توقيت التطوير

المسئول
عن التنفيذ

خالل العام الدراسي
2019/2018

أستاذ
المقرر

اسلوب تعليم)
 Bالمحاضر
والهيئة
المعاونة

 -الرد علي استفسارات الطالب.

 Cأساليب التقييم

-اعالم الطالب بنتائج التقييمات بشكل دورى.

 -تدريب الطالب على األسئلة.

 -مناقشه نتائج التقييم مع الطالب.

 Dالقاعات
الدراسية
والمعامل

خالل العام الدراسي
2019/2018

استاذ
المقرر
والهيئة
المعاونة

خالل العام الدراسي
2019/2018

أستاذ
المقرر

 تزويد القاعة قسم الطباعة والنشر ( )408بستائرلتناسب العرض بجهاز الداتا شو.
 تزويد القاعة بجهاز التحكم عن بعد للتحكم فى جهازالعرض .DATA SHOW

خالل العام الدراسي
2019/2018

إدارة المعهد

 -تزويد مكتبه المعهد بمراجع ودوريات علمية محدثة.

أستاذ املادة  :ا.م.د/أحمد علوان

التاريخ  :أغسطس 2018

