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 :طباعة المنسوجات و الصباغة و التجهيز
تقرير مقرر دراسى 6117/6116

أ -معلومات أساسية
 -1إسم المقرر ورمزه الكودى

طباعة المنسوجات()6111

 -6التخصص

طباعة المنسوجات و الصباغة و التجهيز

 -1الفرقة  /المستوى

الثانية

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

 4ساعات
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 -5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

 ) -نظرى

 ) 4 ( +عملى

√ متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

غير متوافر

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

 -7عدد القائمين بالتدريس
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 ـاً
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للتقديرات الحاصلين عليها
%

2.02

 5ممتاز

%

29

2.01

 7جيد

 4جيد جداً
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 1مقبول

 -6تدريس المقرر :
 -الموضوعات التى تم تدريسها

إعداد الرسم التنفيذى من حيث التكررا ذرذلع عيةيرخ ارل انلراار ءاارراو التارا ر
ثررربليااد السةبسرررخ اليوتةفرررخ ءإعرررداد ع ررربهن الطجبعرررخ ء بب رررخ جبعرررخ ء نفيرررذ ث ررر
اليشرءعبد ألقيشخ الةيداد ذطجبعخ مةتيرح ءقط خ ءاحدح0

 % -لما تم تدريسو من المحتوى

...................................................%91

األساسى للمقرر

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

 -مدى إلتزام القائمين بالتدريس

< 61

بمحتوى المقرر
 -مدى تغطية اإلمتحان لموضوعات

< 61

المقرر
 -أساليب التعليم والتعلم
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84 – 61
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 منبقشبد ءعرءض0 حل مشكالد0ب ة0

-

 مشرءع طجيقى0ةيم فبعةى0

 -طريقة تقويم الط ـالب

تقييم نهائي(لجنة ثالثية)
تكليفات وواجبات

شفوى
مناقشات وتقييم اداء صفى

 -1اإلمكانيات المتاحة للتدريس :
 -المراج ـع العلميـة

متوفرة

√ متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

متوفرة

 الوس ـائل المعينة المستلزمات والخامات -4قيود إدارية وتنظيمية :

متوفرة

√ متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

√متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

تطوير القاعات الدراسية

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

اليسبء
اليقر (اهداف مستا بد
اسةاة ةيم
اليسبضر ءالبيئخ الي بء خ
أسبليت التقييم
القبعبد الد اسيخ ءالي بمل

العدد

موافق جداً
%55.71

%16.86
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%11
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 -6مقترحات تحسين المقرر

موافق

غير موافق
%4.69

غيرموافق جداً
%1.41

%5.71

%6

%1

%1

%1.67

%5

%5

%61.11 %18.11

بناء على نتيجة االستبيان لعام 6118 – 6117

البند

مقرتحات

التعليق

A

حاز على نسبة %88.57

نسبة مرضية اىل حد ما وحتتاج اىل تطوير املعارف واملهارات حملتوى املقرر

B

حاز على نسبة 91 %

نسبة مرضية اىل حدا كبري

C

حاز على نسبة %88.11

نسبة مرضية اىل حد ما حتتاج اىل اعالن مواعيد ونتائج التقييمات اىل الطالب

D

حاز على نسبة %66.66

نسبه متدنية وحتتاج اىل تطوير كبري للقاعت الدراسية من حيث هتوية واضاءة
القاعات  ,,فقاعات  701,701حتتاج اىل عدد  2مراوح حائط وكذلك تغيري
جلد تربيزات الطباعة .

-1
 -7مالحظات المراجعين الخارجيين  -1تحديث المراجع العلمية بالمقرر.
(إن وجدت)

عدم االستجابو

-6
-1

 -8ما تم تنفيذه من مقترحات

 -1تم تعيين اعضاء ىيئة معاونة

التطـوير فى العام السابق

-6

-1
 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات

 -1تطوير القاعات والمعامل الدراسية وذلك بسبب قيود ادارية ومالية

(وما ىى األسباب) -6
-1
 -11خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
المقرر(اهداف،محتويات

A

 ،اسلوب تعليم)

توصيف التطوير

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

 تطوير وتحديث المحتوىالعلمى بما يتالئم مع مستجات

6119- 6118م

دكتور المادة

العمل

6119 – 6118م

ادارة المعهد

توفير مراجع ودورايات علمية
تتسم بالحداثة
A

المقرر(اهداف،محتويات
 ،اسلوب تعليم

 -تفعيل نمط ( التعلم الذاتى)

6119 -6118م

دكتور المادة

D

القاعات الدراسية
والمعامل

تحتاج الى تطوير من حيث

6119-6118م

االدارة

االضاءة والتهوية والمساحة
فالقاعة  117,118تحتاج الى
عدد  6وحدة اضاءة كذبك توفير
عدد  6مراوح حائط وتغيير جلد
تربيزات الطباعة .

إسم منسق المادة :
م0د/ا يبر صالح حبمد
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