نموذج رقم ()16
جامعة /اكاديمية وزارة التعليم العالى
كلية  /معهد  :المعهد العالي للفنون التطبيقية
قسم  :طباعة المنسوجات و الصباغة و التجهيز
تقرير مقرر دراسى 7118-7117
أ -معلومات أساسية
 -1إسم المقرر ورمزه الكودى

طباعة المنسوجات ()3113

 -7التخصص

طباعة المنسوجات و الصباغة و التجهيز

 -3الفرقة  /المستوى

الثالثة

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

فصل دراسي ثاني

اجمالى ( )4نظرى (

 -5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

√ متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

ينطبق

 -7عدد القائمين بالتدريس

 )  +عملى( ) 4غير متوافر

==========(=====================)1

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

17

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

11

 نتيجة اإلمتحان النسبة المئوية  %للناجحين طبق ـاًللتقديرات الحاصلين عليها
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 -7تدريس المقرر :
 -الموضوعات التى تم تدريسها

التعريف بمفهوم الطباعة اليدوية – كيفية تحويل التصميم على الورق الى تصميم مطبوع –اختيار
التصميم الصالح لعملية الطباعة بالشبلونات الدائرية – شرح كيفية عمل التكرار

 % -لما تم تدريسو من

...................................................%61

المحتوى األساسى للمقرر

...............................................................

 -مدى إلتزام القائمين بالتدريس

√ < 61

بمحتوى المقرر
 -مدى تغطية اإلمتحان

84 – 61

< 61

لموضوعات

> 85
> 85

84 – 61

المقرر
 -أساليب التعليم والتعلم

 -طريقة تقويم الط ـالب

-

هحبضزات
هٌبقشبت وعزوض تعلُوُة
حل الوشكالت
إجزاء ثحىث
تجبرة هعولُة
العصف الذهًٌ
التعلن التعبوًٍ

ادوات التقييم
اهتحبى ًظزٌ
تقُُن هشزوعبت تصوُوُة
تكبلُف ووججبت هٌشلُة
هٌبقشبت وتقُُن أداء صفٍ
الوالحظة
التقىَن الشخصٍ للطبلت
هلف اإلًجبس

التوقيت
ًهبَة الفصل الذراسٍ
ًهبَة الفصل الذراسٍ
اسجىعُب
اسجىعُب
اسجىعُب
اسجىعُب
األسجىع 11

 -3اإلمكانيات المتاحة للتدريس :
 -المراج ـع العلميـة

متوفرة

 -الوس ـائل المعينة

متوفرة

√ متوافرة بدرجة محدودة
√ متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة
غير متوفرة

 المستلزمات والخامات -4قيود إدارية وتنظيمية :

√متوافرة بدرجة محدودة

متوفرة

غير متوفرة

 عدم وجود فوانيس كافية لتصوير الشبلونات. -عدم كفاية مساحات الطباعة للطلبة

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر
(: )%
الجٌذ
A
B
C
D

الوحبور
الوقزر(اهذاف،هحتىَبت ،
اسلىة تعلُن
الوحبضز والهُئة الوعبوًة
أسبلُت التقُُن
القبعبت الذراسُة
والوعبهل

البند

العدد

موافق جداً

موافق

غير موافق

غيرموافق جداً

عدم

A

9

%57.14

%38.1

%4.76

%1

%1

B

9

%67.78

%3.33

%3.33

%1

%1

C

9

%51

%1.85

%1

D

9

%1

%1

%14.81 %14.81

%33.33 %48.15 %18.57

االستجابو

 -6مقترحات تحسين المقرر
بناء على نتيجة االستبيان للعام 7118 / 7117
البند

التعليق

مقرتحات

A

حاز على نسبة %95.74

B

حاز على نسبة %71.11

زيادة التطبيقات العملية لدكتور املادة واهليئة املعاونة للطالب

C

حاز على نسبة %64.81

زيادة اساليب التقييم بعمل تكاليف وواجبات منزلية

D

حاز على نسبة %66.67

توفري كل من , Steamer , Dryer Heaterوشفاط
الستكمال عمليات الطباعة.

 -7مالحظات المراجعين

 -1وضوح وأىداف المقرر ال يتحقق.

الخارجيين

 -7قابلية مخرجات التعلم المستهدفة للقياس ال تتحقق.

(إن وجدت)

 -3مالئمة مخرجات التعليم المستهدفة ألىداف المقرر ال يتحقق.

 -4اتسام محتويات المقرر بالحداثة ال يتحقق.
 -5طرق تقييم الطالب األكثر مالئمة ال يتحقق.
 -6المراجع المذكورة والحديثة ال تحقق.
 -8ما تم تنفيذه من مقترحات

 -1تعيين ىيئة معاونة

التطـوير فى العام السابق

-7توفير الجلد و المشمع لكسوة طاوالت الطباعة
-3

 -9ما لم يتم تنفيذه من

 -1زيادة عدد فوانيس التصويرلضعف االمكانيات المادية

مقترحات

 -7عدم توافر األجهزة والمعدات لوجود قيود ادارية

(وما ىى

-3عدم وجود فنى معمل بمعمل الكيمياء

األسباب)

 -11خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

توصيف التطوير

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

المقرر (اهداف و

-

-

-

 Aمحتويات

و اسلوب تعليم)

B

المحاضر والهيئة

زيادة التطبيقات العملية لدكتور المادة

7119/7118

ادارة المعهد

C

اساليب التقييم

زيادة اساليب التقييم بعمل تكاليف

7119/7118

دكتور المادة

المعاونة

القاعات الدراسية

 Dوالمعامل

إسم منسق المادة :
أ.د /.شزَف حسي عجذ السالم
م  .د  /أسوبء هحوذ ًجىي

والهيئة المعاونة للطالب
وواجبات منزلية

توفير كل من Steamer , Dryer

 Heaterوشفاط الستكمال عمليات

إدارة المعهد

7119 -7118م

الطباعة.

التوقيع :

التاريخ :

/

/

