نموذج رقم ()16
جامعة /أكاديمية :وزارة التعليم العالى
كلية/معهد

:المعهد العالي للفنون التطبيقية

قسم

 :طباعة المنسوجات و الصباغة و التجهيز

تقرير مقرر دراسى
أ -معلومات أساسية
 -1إسم المقرر ورمزه الكودى

طباعة المنسوجات()1113

 -2التخصص

طباعة المنسوجات و الصباغة و التجهيز

 -3الفرقة  /المستوى

األولى  ,العام الجامعى 2118/2117

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

 4ساعات
(

 ) -نظرى

 -5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

√ متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

ينطبق

 -7عدد القائمين بالتدريس

 ) 4 ( +عملى
غير متوافر

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

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

27

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

24

 -نتيجة اإلمتحان

عدد

%

32

%8.59

عدد
ناجح

1

%
%253

راسب

 النسبة المئوية  %للناجحين طبق ـاًللتقديرات الحاصلين عليها

%3151

 5ممتاز

%2851

 9جيد جداً

%3151

%1152

 4مقبول

 5جيد

 -2تدريس المقرر :
 الموضوعات التى تمتدريسها

االلمام باالساليب والطرق اليدوية المختمفة التى يمكن استخدامها فى طباعة المنسوجات الكساب الطالب
عدد من المفاهيم والمهارات التى يكون بها قاد ار عمى تنفيذ بعض المشروعات الفنية بطرق تكنولوجية

سميمة وبأفكار مبتكرة.

 % -لما تم تدريسو من

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

المحتوى األساسى للمقرر

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

 -مدى إلتزام القائمين

< 61

بالتدريس

84 – 61

√

> 85

بمحتوى المقرر
 -مدى تغطية اإلمتحان

< 61

لموضوعات

84 – 61

المقرر
 -أساليب التعليم والتعلم

الوحاضرات
هناقشات وعروض تعليوية
التكليف و حل الوشكالت
توارين تطبيقية
تعلين الكترونى
التعلين التعاونى والتجريبى

 -طريقة تقويم الط ـالب

√ التقويم الشخصى للطالب
√ تكاليف وواجبات منزلية

 -3اإلمكانيات المتاحة للتدريس :

√

تقييم دورى لما تم انجازه

√ تقييم نهائى (لجنة ثالثية)

> 85

 -المراج ـع العلميـة

متوفرة

 -الوس ـائل المعينة

متوفرة

 -المستلزمات والخامات

متوفرة

 -5نتيجة تقويم الطالب

المحاور

للمقرر (: )%

√ متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

√متوافرة بدرجة محدودة

A

موافق

العدد

المقرر (أىداف ,محتويات

,أسلوب تعليم)

15

 Bالمحاضر والهيئة المعاونة

15

 Cأ ساليب التقيم

15

D

 -6مقترحات تحسين المقرر

√ متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -عدم كفاية مساحات الطباعة للطلبة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

البند المحبور
 Aالمقرر(اهداف،محتىيبت
 ،اسلىة تعليم
 Bالمحبضر والهيئة
المعبونة
 Cأسبليت التقييم
 Dالقبعبت الدراسية
والمعبمل

غير متوفرة

القاعات الدراسية

15

والمعامل

جدا

موافق

غير موافق

غير موافق

جدا

%11.43 %32.38 %52.38

ع دم

اإلستجابة

%3.81

%1

%2

%3.33

%1.11

%2.22

%34.44 %24.44 %23.33 %11.11

%6.67

%23.33 %69.33
%61

%2

%5.56 %31.11

بناء على نتائج االستبيان للعام 2118 / 2117

مقترحات التحسين

التعليق

البند
A

حاز على نسبة %84.76

--

B

حاز على نسبة %92.66

--

C

حاز على نسبة %91.11

--

D

حاز على نسبة %34.44

وىى نسبة متدانية للغاية وتحتاج المعامل والورش

والقاعات الدراسية إلى تغيير وتجديد  ,وكذا توافر

األجهزة والمعدات .وذلك من خالل اضافة وحداة اضاءه
للقاعات  117,118,119بعدد  2وحده اضاءه لكل
قاعة  ,مع تركيب تكييف للقاعة  119نظراا لعدم توافر

مصدر للتهوية بها .

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين

 -1ال يوجد

-2

(إن

وجدت)

-3

 -8ما تم تنفيذه من مقترحات التطـوير

 -1تم تعيين  2عضو ىيئة معاونة بالقسم

فى العام السابق

 -2تم استخدام اساليب تقييم متنوعو باستخدام التقييمات الدورية كل اسبوع لتقييم ما تم انجازه من اعمال وواجبات منزلية
-3
-1تطوير القاعات الدراسية وذلك بسبب معوقات مالية وادارية

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات

(وما ىى األسباب)

-2
-3

 -11خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
البند
C

مجاالت التطوير
أساليب التقيين

توصيف التطوير

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

ايجاد أساليب تقييم جديدة ومتنوعة فى

2119 – 2118م

دكتور المادة

صالح الطالب .
D

القاعات الدراسية
والوعاهل

تحتاج الى زياده التهويو باضافة  2مروحو

لقاعات التدريس

االدارة

2119 – 2118م

كذلك اضافة وحدات اضاءه بعدد 2

وحده لكل قاعة

القاعات( )117-118

إسم منسق المادة :
م5د/عالء احود كاهل

التوقيع :

التاريخ :

/

/

