وزارة الخعلين العبلي
الوعهذ العبلي للفٌىى الخطبيقيت
الخجوع الخبهس

نموذج رقم ()16
تقرير مقرر دراسى 6117-6116
جبهعت /أكبديويت :وزارة الخعلين العبلي
كليت /هعهذ :الوعهذ العبلي للفٌىى الخطبيقيت  -الخجوع الخبهس
قسن  :عبم

أ -معلومات أساسية
 -1إسم المقرر ورمزه الكودى

لغات 1602 /

 -6التخصص

عام

 -3الفرقة  /المستوى

األولى (فصل دراسي أول)

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

 6ساعة مقسمة إلي )6 ( :نظرى
متوافر

 -5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان
 -6نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان
 -7عدد القائمين بالتدريس

 ) 1 ( +عملى

غير متوافر

يوجد
( )1د /علي حلىة

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

 315طالب

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

 693طالب

 -نتيجة اإلمتحان

عدد
666

 النسبة المئوية  %للناجحين طبق ـاًللتقديرات الحاصلين عليها
 -6تدريس المقرر :

%
4.98

 58ممتاز

961.

 59جيد

9993

عدد
ناجح
%
%

31
 116جيد جد اً
 46مقبول

%
6.91

8.
6594

راسب
%
%

 الموضوعات التى تمتدريسها

عذد
السبعبث

الوىضـــــىع

6×9

____
____

-6هفبهين اللغت

9

 -9كيفيت بٌبء الجول اللغىيت

8

9×9

 -3الوصطلحبث الفٌيت في الفٌىى الخطبيقيت

8

9×9

____

4

8×9

____

4

8×9

 -8القين الفٌيت في الحىاراث اللغىيت

9

-5كخببت الحىاراث اللغىيت الورحبطت ببلفٌىى
الخطبيقيت

 % -لما تم تدريسو

هحبضرة

سبعبث
عوليت

%93

من المحتوى األساسى
للمقرر
 مدى إلتزام القائمينبالتدريس

< 61

> 85

84 – 61

بمحتوى المقرر

 -مدى تغطية

< 61

> 85

84 – 61

اإلمتحان لموضوعات
المقرر
 -أساليب التعليم

محاضرات نظرية

والتعلم

مناقشات وعروض

عصف ذىني
مشاريع وتمارين تطبيقية

تعلم تعاوني
 -طريقة تقويم الطــالب

شفهي

نظرى

عملى

أعمال فصلية
تقييم واجبات منزلية
 -3اإلمكانيات المتاحة للتدريس :
 -المراجــع العلميـة

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

____

 -الوســائل المعينة

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -المستلزمات

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

والخامات
 -4قيود إدارية

ال يوجد

وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم

المحاور

الطالب للمقرر (: )%

A

المقسز(أهداف ،
مححىيبت ،
أسبليب جعليم)
المحبضس
والهيئة
المعبونة
أسبليب الحقييم

D

القبعبت
الدزاسية
والمعبمل

B

C

 -6مقترحات تحسين
المقرر

المحاور
A

موافق

العدد

موافق جدا

94

%7.69 %85.56

غير موافق

غير موافق

عدم

%1.16

%5.16

%1.16

%.74

%1.68
%1.77
%4.61

جدا

94

%83.4

%6.55 %16.16

94

%84.4

%6.48

%3.55

94

%7.66 %79.79

%5.36

%6.66

%7.8

اسم المحور

التعليق

المقرر (.....أىداف ،

حاز على نسبة رضا

محتويات  ،أسلوب تعليم )

 %96.7تحتاج لتطوير

B

المحاضر والهيئة المعاونة

حاز على نسبة رضا

C

أساليب التقييم

حاز على نسبة رضا

D

القاعات الدراسية والمعامل

حاز على نسبة رضا

 %95.4تحتاج لتطوير

مقترحات التحسين
-إعالم الطلبة بتوصيف المقرر

توفير هيئة معاونة تمتلك خبرات جيدةوعددهم كافي
أن يعلن المحاضر الطلبة بنتائجالتقييمات ويناقشهم في نتائج التقييم

 %96.6تحتاج لتطوير
تزويد القاعة الدراسية بعدد 1تكييفساخن وبارد -عدد 2مكبر صوت

 % 87.3تحتاج لتطوير

 -7مالحظات المراجعين
الخارجيين (إن وجدت)
 -8ما تم تنفيذه من مقترحات
التطـوير فى العام السابق
 -9ما لم يتم تنفيذه من
مقترحات

 إسخخذام الوحبضر للىسبئل الخعليويت هثل الذاحب شى و األفالم الخعليويت9
 ال يخن الخويس بيي الفروق الفرديت بيي الطالة9
 االعالى عي هىاعيذ االخخببراث قبلهب بىقج كبف9
 -حىافر هيئت هعبوًه لوسبعذة الطالة علي اًجبز الوهبم9

(وما ىى األسباب)
 -11خطة التطوير للمقرر للعام القادم :

استجابة

جىصيف الحطىيس

A

مجبالت الحطىيس
المقرر (.....أىداف ،

B

المحاضر والهيئة المعاونة

C

أساليب التقييم

اعالن القبئن ببلخذريس
للطلبة بنتائج التقييمات ويناقشهم في
نتائج التقييم

D

القاعات الدراسية والمعامل

تزويد القاعة الدراسية بعدد 1تكييف
ساخن وبارد -عدد 2مكبر صوت

إعالم الطلبة بتوصيف المقرر

محتويات  ،أسلوب تعليم )

أسحبذ المبدة  :د /علي حلىة

جىقيث الحطىيس

المسئىل عن الحنفير

العبم الجبهعي - 9.67
9.64
توفير هيئة معاونة تمتلك خبرات
جيدة وعددهم كافي

الحىقيع :

القبئن ببلخذريس

العبم الجبهعي - 9.67
9.64

القبئن ببلخذريس

العبم الجبهعي - 9.67
9.64

القبئن ببلخذريس

العبم الجبهعي - 9.67
9.64

ادارة الوعهذ

الخبريخ 9.67/ . / 61 :

