نموذج رقم ()16
معهد  :المعهد العالي للفنون التطبيقية
قسم  :طباعة المنسوجات و الصباغة و التجهيز
تقرير مقرر دراسى
أ -معلومات أساسية
 -1إسم المقرر ورمزه الكودى

طبيعة الياف ()1021

 -0التخصص

طباعة المنسوجات و الصباغة و التجهيز

 -3الفرقة  /المستوى

األولى /الفصل الدراسى االول 0218-0217

 -1عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

1ساعات
 ) 1نظرى

(
 -5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

 ) - ( +عملى

متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

√ غير متوافر

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

 -7عدد القائمين بالتدريس
ب -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

08

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

05

 -نتيجة اإلمتحان

عدد
42

 النسبة المئوية  %للناجحين طبق ـاًللتقديرات الحاصلين عليها

%
%69

عدد
ناجح

%46.11

%21.4

 7ممتاز

 12جيد جداً

%
راسب

%2

1

%14.1

 3جيد

19.9

 1مقبول

 -0تدريس المقرر :
 الموضوعات التى تمتدريسها

التركيب الكيميائي لأللياف الطبيعية و الصـناعية و الفـرق بيـنهم – األليـاف الصـناعية و طريقـة تصـنيعها – أجهـزة

غـزل ىــذة األليــاف  -المـثررات الكيميائيــة عليهــا -العنبصررا الددررلجح ل رريجح اوادنررخ ىاوخرريا الد

لألادنخ  -اليبف الجيلي اسر ا ىالجريلا اياك را ىالجريلا اىلي ريك هاييجورب ى ياصروب -
الدطبط الطجيعا ال لكل في االليبف الصنبعيه.

 % -لما تم تدريسو من

...................................................%92

المحتوى األساسى للمقرر

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

 -مدى إلتزام القائمين

< 62

بالتدريس

√ > 85

81 – 62

بمحتوى المقرر
 -مدى تغطية اإلمتحان

< 62

لموضوعات

81 – 62

√

> 85

المقرر
 -أساليب التعليم والتعلم

 مدبضااد منبانبد ىعاىض هع يديخ -اجااء ثديث

 -طريقة تقويم الط ـالب

-

-

أم دبن من صف ال صل اللراسا
أم دبن خوبكخ ال صل اللراسا
ال قيكم الن صا ل طبلت.
منبانبد ىهقييم االجاء الص ا

 -3اإلمكانيات المتاحة للتدريس :
 -المراج ـع العلميـة

ررخ

√

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

√ متوفرة

 الوس ـائل المعينة المستلزمات والخامات -1قيود إدارية وتنظيمية :

√ متوفرة

المحاور

للمقرر (: )%
A
B
C
D

المقرر (أىداف ,محتويات

العدد

موافق
جدا

موافق

غير موافق

غير موافق
جدا

ع دم

اإلستجابة

19

%12.53 %15.86 %36.81

%5.06

%1.5

 Bالمحاضر والهيئة المعاونة

19

%05.79 %68.95

%1.25

%0.63

%1.58

 Cأ ساليب التقيم

19

%1.75 %31.01 %56.11

%1.39

%3.51

%32.7

%12.53

A

,أسلوب تعليم)

D

القاعات الدراسية

والمعامل

19

%7.20

%00.81 %08.95

بناء على نتائج االستبيان للعام 0218 / 0217

 -6مقترحات تحسين
المقرر

متوافرة بدرجة محدودة

√ غير متوفرة

 ..........................قلة عدد قاعات التدريس.....................................

 -5نتيجة تقويم الطالب

الددبىر
الدقار(اهلاف،مد يكبد
 ،اس ية هع يم
الددبضا ىالويئخ
الدعبىخخ
أسبليت ال قييم
القبعبد اللراسيخ
ىالدعبمل

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

البند

التعليق

مقترحات التحسين

A

حاز علي نسبو رضا % 80.7

وحيتاج ايل تعديل اساليب التعليم والتعلم تساعد
عللى التفكري الفعال وتوافر مصادر علميه حديثه
من خالل استخدام اسلوب التعلم االلكرتوىن .

B

حاز علي نسبو متدنيو من الرضا 91.71

وهى نسبة مرضيه اىل حد كبري .

C

حاز علي نسبو %92.35

وهى نسبة مرضية اىل حد كبري .

D

حاز علي نسبو % 35.97

وىى نسبة متدانية للغاية وتحتاج المعامل والورش

%

والقاعات الدراسية إلى تغيير جذرى وايجاد حلول

لتوفير معامل كافية وتجديد الموجود حالياً  ,وكذا

توافر األجهزة والمعدات بمعمل الكمياء , .وكذلك

توفير المراجع والدوريات العلمية الحديثة بمكتبة

المعهد  .مع ضروره وجود فين معمل وفين طباعه .

 -7مالحظات المراجعين
الخارجيين
(إن

 -0بعض المراجع المذكورة ينقصها التحديث والتطوير.

وجدت)
 -8ما تم تنفيذه من

 -1تم تغيير اساليب التعليم والتعلم وذلك من خالل اضافة عروض تعليمية  .واضافة محاضرات

مقترحات التطـوير فى العام

ارناء الساعات الكتبية للطالب محدودى القدرات

السابق

-0تم توفير كراسى اكثر للقاعات ولكن نحتاج للمزيد
-3

 -9ما لم يتم تنفيذه من

 -1توفير مصادر علمية حديثة فى المكتبة

مقترحات

-0توصيالت الغاز وشراء جهاز ستيمر

(وما ىى
األسباب)

واالسباب تكمن فى معوقات مالية وادارية

 -12خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
البند
D

مجاالت التطوير

توصيف التطوير

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

المعمل

بنية تحتية ( أجهزة
steamer and
 – padderوتوصيل غاز)

0219 -0218م

دكتور المادة

D

تجديد القاعات الدراسيو

توفير  0ترابيزات و 12كراسي

0219 -0218م

المثسسو

B

توفر معيد للماده

معيد خريج فنون تطبيقيو قسم

0219 -0218م

المعهد

للقاعات

طباعو المنسوجات والصباغو
والتجهيز

إسم منسق المادة  :أ.م.د/مايسة محمد رضا

التوقيع :

التاريخ :

/

/

