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

تحضيرات األلياف البروتينية واأللياف الصناعية ومخاليطها ()5115

 -5التخصص

طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز

 -3الفرقة  /المستوى

الثانية /الفصل الدراسى االول  ,للعام الجامعى .5118/5117

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

 4ساعات
(  ) 5نظرى

 -5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

 ) 5 ( +عملى

متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

ينطبق

 -7عدد القائمين بالتدريس

واحد

غير متوافر

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

51

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

51

 -نتيجة اإلمتحان

عدد
12

 النسبة المئوية  %للناجحين طبق ـاًللتقديرات الحاصلين عليها

 8متاز
83

%
200

عدد
ناجح

 6جيد جداً
6342 %
%

0

%
0

 3جيد
3.48

راسب
 4مقبول

%

3.43

%

 -5تدريس المقرر :
 الموضوعات التى تمتدريسها

.......
التحضيرات االولية لالقمشة الصوفية – عملية حليق و حرق الوبرة
عملية التفحيم للصوف
عملية الغسيل للصوف
عملية التبيض
عممية الكمورة لمصوف
التحضيرات االولية القمشة الحرير الطبيعى
التحضيرات االولية لالقمشة المخمقة – مفهوم عممية التثبيت الحرارى
التحضيرات االولية لعديد االستر
التحضيرات االولية لكل من عديد االميد و االكريمك
االقمشة المخموطة و انواعها و العمميات التحضيرية بها

 % -لما تم تدريسو من

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

المحتوى األساسى للمقرر

..............................................%.95............

 مدى إلتزام القائمينبالتدريس

< 61

84 – 61

> 85

بمحتوى المقرر
 -مدى تغطية اإلمتحان

< 61

لموضوعات

> 85

84 – 61

المقرر
 -أساليب التعليم والتعلم

محاضرات نظرية
دراسة حالة

 -طريقة تقويم الط ـالب

حل مشكالت  ,واجراء بحوث
مناقشات وعروض تعليمية

امتحان نهاية الفصل الدراسى
مناقشة ابحاث

امتحان اعمال السنة
التقويم الشخصى للطالب

 -3اإلمكانيات 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 أعضاء ىيئة معاونة كافية وبالتالى ال يوجد عضو ىيئة معاونة على المادة وأيضا
تجهيزات المعامل ضعيفة وال تلبى األحتياجات المطلوبة لتحقيق المستهدف من المقرر
كامال

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

المحبور
المقرر(اهداف،محتىيبت
 ،اسلىة تعليم
المحبضر والهيئة
المعبونة
أسبليت التقييم

المحاور

العدد

موافق جدا

موافق

غير موافق

غير موافق جدا

المقرر

51

%12.45

%43.52

%4.45

%5.5

عدم
اإلستجابة

A

" أهداف ,

%4.42

محتويات ,
أسلوب تعليم "
B

المحاضر
والهيئة المعاونة

51

%21.44

%43.44

%5.44

%4.44

%4.23

D

القبعبت الدراسية
والمعبمل

C

أساليب التقييم

51

%14.44

%42.23

%4.44

%0

%2.23

D

القاعات

51

%43.34

%20

%50

%51.12

%2.23

الدراسية
والمعامل

بناء على نتيجة االستبيان 5118 / 5117

البند

 -6مقترحات تحسين المقرر -1

مقرتحات التحسني

التعليق

A

حاز على نسبة %91.43

وىى نسبة مرضية اىل حد ما

B

حاز على نسبة %66.99

وىى نسبة مرضية .

C

حاز على نسبة %69

وىى نسبة مرضية

D

حاز على نسبة %97.76

وىى نسبة مرضية ولكن حتتاج اىل زياده وحدات اضاءه  6وحده لقاعو , 896
وتكييف للتهويو بقاعو . 896

ال يوجد مقترحات

.-5

-3
 -7مالحظات المراجعين

-1

الخارجيين

-5

مخرجات التعليم المستهدفة ال تتحقق.

-3

(إن وجدت)
 -8ما تم تنفيذه من

 -1تم توفير عضو ىيئة معاونة للماة

مقترحات التطـوير فى العام

 -5تم اعالن الطالب بمواعيد االختبارات قبلها بوقت كاف

السابق

-3

 -9ما لم يتم تنفيذه من

 -1لم يتم توفير توصيالت الغاز للمعمل وعدم شراء جهاز ستيمر

مقترحات

-5عدم توافر مراجع ومصادر تعليمية حديثة بمكتبة المعهد

(وما ىى
األسباب)

واالسباب ىى اسباب مادية وادارية

 -11خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
البند

مجاالت التطوير

توصيف التطوير

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

A
C

المقرر(أهداف ،
محتويات  ،أساليب تعليم)

تحديث المحتوى

5119 -5118م

دكتور المادة

العلمى

اساليب التقييم إعادة النظر فى اسلوب

5119 -5118م

دكتور المادة

التقييم باضافو اداة تقييم
( االسئلة الشفويو ).
D

القاعات الدراسية

والمعامل بنية تحتية و اجهزة
 padderللمعمل  ,وعدم

5119 -5118م

االدارة

توافر مصادر تعليمية بمكتبة
المعهد

إسم منسق المادة  :أ.د/شريف حسن عبد السالم

التوقيع :

التاريخ :

