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المعهد العالي للفنون التطبيقية -التجمع الخامس
قسم  :طباعة المنسوجات و الصباغة و التجهيز
تقرير مقرر دراسى7118-7117

أ -معلومات أساسية
 -1إسم المقرر ورمزه الكودى

فحص و مراقبة جودة ()2717

 -7التخصص

طباعة المنسوجات و الصباغة و التجهيز

 -2الفرقة  /المستوى

الثالثة  /الفصل الدراسي االول
اجمالى ( )4نظرى (

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

متوافر

 -5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

 + ) 7عملى( ) 7
غير متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان
==========(=====================)1

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

17

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

17

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

 تعريف الجودة– الفرق بين الجودة و األيزو
– الجودة في الصناعة النسجية
– طرق المعايرة لألجهزة
– قياس ثبات الصبغة للتنظيف الجاف،الضوء الصناعي .

 % -لما تم تدريسو من

...................................................%111

المحتوى األساسى للمقرر

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

 مدى إلتزام القائمين بالتدريسبمحتوى المقرر
 مدى تغطية اإلمتحانلموضوعات

< 61

84 – 61

√ > 85

< 61

84 – 61

> 85

√

المقرر
 -أساليب التعليم والتعلم

 -طريقة تقويم الط ـالب

-

هحبضرات
هنبقشبت وعروض تعليوية
إجراء ثحىث
هشبريع تطجيقية
التعلن التعبوني

ادوات التقييم
اهتحبى نظري (نهبية الفصل الدراسي)
اهتحبى اعوبل السنة (هنتصف الفصل الدراسي)
هنبقشبت وتقيين أداء صفي (اسجىعيب)

 -2اإلمكانيات المتاحة للتدريس :
 -المراج ـع العلميـة

√ متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -الوس ـائل المعينة

√ متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -المستلزمات والخامات

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

√ غير متوفرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

ال يوجد اجهزة للفحص و مراقبة الجودة و نستعين بالفيديوىات.
...............................................................

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر
الجند
A
B
C
D

الوحبور
الوقرر(اهداف،هحتىيبت ،
اسلىة تعلين
الوحبضر والهيئة الوعبونة
أسبليت التقيين
القبعبت الدراسية والوعبهل

غير موافق

غيرموافق جداً

عدم

موافق جداً
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البند

العدد

A

7

%72.81 %65.18

B

7

%25.56 %64.44

C

7

%27.14

D

7

%51

موافق

بناء على نتائج االستبيان للعام 7118-7117

 -6مقترحات تحسين المقرر
البند
A
B
C
D

التعليق
حاز على نسبة %88.88
حاز على نسبة %011
حاز على نسبة %80.18
حاز على نسبة %20.06

مقرتحات
جتهيزاملعامل باملواد واالجهزة االزمة للتطبيق ملواكبة التطور ىف سوق العمل
زيادة اساليب التقييم بعمل تكالف وواجبات منزلية
جتديد القاعة الدراسية ونقل احملاضرة من ورشة الطباعة لتوافر السبل املناسبة
للتدريس و جتهيزاملعامل باملواد واالجهزة واملعدات للتطبيق

 -7مالحظات المراجعين

 -1توضيح أىداف المقرر.

الخارجيين

 -7ايجاد مخرجات تعليم مستهدفة قابلة للقياس.

(إن وجدت)

 -2عدم مالئمة مخرجات التعليم المستهدفة ألىداف المقرر.
 -4عدم اتسام محتويات المقرر بالحداثة
 -5العمل على إيجاد طرق للتقييم مالئمة.
 -6تحديث المراجع العلمية.

 -8ما تم تنفيذه من مقترحات

 -1تم تعيين عدد  7ىيئة معاونة بالقسم العلمى

التطـوير فى العام السابق

-7توفير جلد ومشمع طاوالت الطباعة

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات

االستجابو

 -1شراء األجهزة الخاصة بالمعمل padder – Steamer
لضعف االمكانيات المادية

(وما ىى األسباب)
-7
-2

 -11خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
A

المقرر

(اهداف

و محتويات و
اسلوب تعليم)

توصيف التطوير
تجهيزالمعامل بالمواد واالجهزة االزمة

B
C

اسليب التقييم

7119 -7118م

ادارة المعهد

للتطبيق لمواكبة المحتوى للتطور فى سوق
العمل
-

المحاضر و

الهيئة المعاونة

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

-

-

دكتور المادة

زيادة اساليب التقييم بعمل تكالف وواجبات 7119 -7118م
منزلية

القاعات

D

الدراسية

و المعامل

ادارة المعهد

تجديد القاعة الدراسية ونقل المحاضرة من 7119 -7118م
ورشة الطباعة لتوافر السبل المناسبة
للتدريس و تجهيزالمعامل بالمواد واالجهزة
والمعدات للتطبيق مثل توفير
اجهزة() padder- steamer

إسم منسق المادة :
أ.م.د .هبيسة هحود رضب
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