نموذج رقم ()16
جامعة/اكاديمية :وزارة التعليم العالي
المعهد :المعهد العالي للفنون التطبيقية -التجمع الخامس
قسم  :طباعة المنسوجات و الصباغة و التجهيز
تقرير مقرر دراسى 2018-2017
أ -معلومات أساسية
 -1إسم المقرر ورمزه الكودى

مشروع بكالوريوس

 -2التخصص

طباعة المنسوجات و الصباغة و التجهيز

 -3الفرقة  /المستوى

الرابعة الفصل الدراسي الثاني

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

 ) -نظرى

(

4118

 ) 10 ( +عملى

اجمالي10 :

 -5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

√ متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

ينطبق

 -7عدد القائمين بالتدريس

غير متوافر

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

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

10

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

10

 -نتيجة اإلمتحان

عدد
10

 النسبة المئوية  %للناجحين طبق ـاللتقديرات الحاصلين عليها

التقدير
العدد
التسبة

%
100
ممتاز
7
%70

عدد

%

--

--

ناجح
جيد جدًا
2
%20

جيد
1
%10

راسب
مقبول
-

 -2تدريس المقرر :
 -الموضوعات التى تم تدريسها

تحديد العناصر المختارة من خالل استمارة االستبيان ومن خالل البيانات
التي تم تجميعهامن خالل السوق المحلي(مستهلك – منتج – منافذ للبيع )
عمل تكوينات مبتكرة من العناصر السابقة
عمل تصميم مبتكر يتناسب مع الغرض الوظيفى
عمل تجارب لونية بمااليقل عن اربعة الوان
تحديد االسلوب التطبيقى المطلوب للمشروع النهائى ووضع خطه
السلوب التنفيذ المقترح وطرق التثبيت المختلفة
عمليات الفصل اللونى باستخدام برامج الحاسب االلى
عمل مجموعات لونية باستخدام الحاسب االلى  +تنفيذ تجارب
لمجموعات لونية باستخدام معاجين الطباعة المختلفة
تنفيذ المشروع النهائى بالعرض المناسب للتصميم

 % -لما تم تدريسه من

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

المحتوى األساسى للمقرر

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

 مدى إلتزام القائمين بالتدريسبمحتوى المقرر
 مدى تغطية اإلمتحانلموضوعات

< 60
< 60

84 – 60
84 – 60

المقرر
 -أساليب التعليم والتعلم

محاضرات
حل المشكالت
مناقشات
عروض تعليمية
اجراء البحوث
زيارات ميدانية

األعمال الفصلية (تذكر) :

√
√
√
√
√
√

√
√

> 85
> 85

 -طريقة تقويم الط ـالب

-

تقييم مشروعات تصميمية

-

تكاليف ووجبات منزلية

-

مناقشات وتقييم أداء صفي

-

تقييم منتصف الفصل الدراسي

-

المالحظة

-

التقويم الشخصي للطالب
ملف اإلنجاز

 -3اإلمكانيات المتاحة للتدريس :
 -المراج ـع العلميـة

متوفرة

 -الوس ـائل المعينة

متوفرة

√ متوافرة بدرجة محدودة

 -المستلزمات والخامات

متوفرة

√متوافرة بدرجة محدودة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

√ متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة
غير متوفرة
غير متوفرة

عدم وجود فوانيس لتصوير الشبلونات كافية
عدم كفاية مساحات الطباعة للطلبة – عدم وجود خزان مياه النقطاع الماء
بشكل متكرر خاصة وقت طباعة المشروع .

 -5نتيجة تقويم الطالب للمقرر
(: )%
البند المحاور
المقرر(اهداف،محتويات  ،اسلوب تعليم
A
المحاضر والهيئة المعاونة
B
أساليب التقييم
C
القاعات الدراسية والمعامل
D

البند

العدد

موافق جدا

موافق

غير موافق

غيرموافق جدا

عدم االستجابه

A

7

%44.9

26.53

14.29

%14.29

%0

B

7

%64.29

17.14

%4.29

%14.29

%0

C

7

%57.14

28.57

%0

%14.29

%0

D

7

%42.86

14.29

%0

%42.86

%0

%
%
%
%

 -6مقترحات تحسين المقرر

بناء على نتيجة االستبيان لعام 2018-2017

%

البند

التعليق

A

حاز على نسبة %71.43

B

حاز على نسبة %81.43

C

حاز على نسبة %85.71

D

حاز على نسبة %57.15

 -7مالحظات المراجعين
الخارجيي

مقترحات التحسين

توفير مصادر تعليمية وتطبيقات
عملية حديثة لمحتوي المقرر
يستخدم المحاضر وسائل تعليمية
مساعدة (جهاز داتا شو ،بروجكتور،
أفالم تعليمية...إلخ)
ان يتم اإلعالن عن مواعيد إجراء
اإلختبارات قبلها بوقت كاف
عمل صيانة جلهاز املكبس احلراري و تركيب
عدد  2مروحة حائط بالقاعة ()108

 -1ربط الطرق التكنولوجيه وتطبيقاتها بصوره اكبر في عمليات التنتفيذ
-2

(إن وجدت)

-3

 -8ما تم تنفيذه من مقترحات

 -1ان يشجع المحاضر الطالب على التعليم الذاتي ويوضح كيف الحصول

التطـوير فى العام السابق

على مصادر المعلومات
-2
-3

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات -1
(وما هى
األسباب)

تطوير المطبعة واضافة او ايجاد مساحة الستيعاب الطالب( .ضعف االمكانات

المادية)

-2
-3

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
البند

مجاالت التطوير

A

المقرر(اهداف،محتويات  ،اسلوب
تعليم

تووووفير مصوووادر تعليميوووة
وتطبيقووات عمليووة حديثووة
لمحتوي المقرر

B

المحاضر والهيئة المعاونة

C

أساليب التقييم

يستخدم المحاضر وسائل
تعليميووة مسوواعدة (جهوواز
داتووووا شووووو ،بروجكتووووور،
أفالم تعليمية...إلخ)
ان يوووووتم اإلعوووووالن عووووون
مواعيووووووووووووود إجوووووووووووووراء
اإلختبووارات قبلهووا بوقووت
كاف

توصيف التطوير

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

العام الدراسي -2018
2019

استاذ المادة

العام الدراسي -2018
2019

استاذ المادة

العام الدراسي -2018
2019

استاذ المادة

D

القاعات الدراسية والمعامل

E

أخرى

إسم منسق المادة :
م.د عالء احمد كامل

عمووووول صووووويانة لجهووووواز
المكوووووووبر الحوووووووراري و
تركيووب عووودد  2مروحوووة
حائط بالقاعة ()108

التوقيع :

العام الدراسي -2018
2019

االدارة

التاريخ  :اغسطس 2018

