نموذج رقم ()13

تقرير مقرر دراسى 7115/7114
جامعة  /أكاديمية  :و ازرة التعميم العالي

كلية  /معهد  :المعهد العالى للفنون التطبيقية  -التجمع الخامس

قسم  :الطباعة والنشر والتغليف.

أ  -معلومات أساسية
مطابع 0111 /

 - 1إسم المقرر ورمزه الكودى

إدارة إنتاج

 - 7التخصص

الطباعة والنشر والتغليف

 - 0الفرقة  /المستوى

الفرقة الثالثة للعام الجامعي ( 7115- 7114الفصل الدراسي
الثاني)

 - 1عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

 2ساعة تقسم إلى  ) 7 ( :نظرى

 - 2النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

متوافر

غير متوافر

 - 3نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

متوافر

غير متوافر

 ) - ( +عملى

( )1م.د  /أحوذ هحوذ عطُت

 - 4عدد القائمين بالتدريس
ب  -معلومات متخصصة
 - 1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

 6طالب

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

 6طالب

 -نتيجة اإلمتحان

عدد
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 النسبة المئوية  %للناجحين طبق ـًاللتقديرات الحاصلين عليها
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 - 7تدريس المقرر :
 الموضوعات التى تمتدريسها

 % -لما تم تدريسو من



مفهوم عمم إدارة اإلنتاج .



مقومات إدارة اإلنتاج داخل المطابع.



تحميل النظم اإلدارية  -نظم إدارة االنتاج داخل دور الطبع.



مسارية اإلنتاج لمطرق الطباعية المختمفة.



المسار الحرج .



التخطيط الهيكمي لالدارات المختمفة بدور الطبع ووظيفة كل منها.

%52

المحتوى األساسى للمقرر
 -مدى إلتزام القائمين

< 31

بالتدريس

> 52

51 – 31

بمحتوى المقرر
 -مدى تغطية اإلمتحان

< 31

لموضوعات

> 52

51 – 31

المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

محاضرات مطورة

عروض تفاعلية

دراسة حالة

مناقشات

أنشطة فصلية

األعمال الفصلية (تذكر) :
تحليل نظام لمطبعة بتقسيم الدفعة لثالث مجموعات لثالث مطابع مختلفة
 -طريقة تقويم الط ـالب

نظرى

شفوى

أعمال فصلية

عملى

 - 0اإلمكانيات المتاحة للتدريس :
 -المراج ـع العلميـة

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -الوس ـائل المعينة

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة
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 المستلزمات والخامات - 1قيود إدارية وتنظيمية :
 - 2نتيجة تقويم الطالب
للمقرر (: )%

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

عدم توافر خدمة اإلنترنت داخل القاعه الدراسية
المحاور

م

عدم

العدد

موافق جدا

موافق

غير موافق

غي ر موافق جدا

الوقزر(أهذاف ،
هحتىَبث ،
أسبلُب تعلُن)
الوحبضز
والهُئت الوعبوًت
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C

أس بلُب التقُُن

8

%57

%98.57

% 2.95

%2.08
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D

القبعبث
الذراسُت
والوعبهل

8

%27.87

% 29.55

%90.22

%2.08

%0
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 - 3مقترحات تحسين
المقرر

غير متوفرة

االستجابة

باالطالع علي نتائج استبيان الطالب ()7102- 7102
البند

اسم البند

التعليق

A

الوقزر (أهذاف،
يحخىَبث،
أسبنُب حعهُى)

حبس علٍ ًسبت
 % 98.28وَحتبج إلٍ
تحسُي جشئٍ.

المحاضر

حبس علٍ ًسبت
 % ...5وَحتبج إلٍ
تحسُي جشئٍ

B

والهيئة المعاونة

C

أسبلُب التقُُن

حبس علٍ ًسبت
 % 83..5وَحتبج إلٍ
تحسُي جذرٌ .

D

القبعبث
الذراسُت
والوعبهل

حبس علٍ ًسبت
 % 9..5وَحتبج تحسُي
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مقترحات التحسين
 يراعبة حضًٍُ انًقرر نخًبرٍَ وحطبُقبث
يخُىعت عهٍ يىضىعبث انًقرر.
 يراعبة حىفُر يصبدر حعهًُُت وحطبُقبث
عهًُت حذَثت نًحخىٌ انًقرر قذر االيكبٌ .
 حىفُر زَبراث يُذاَُت نًطببع يخخهفت.
 حخصُص هُئت يعبوَت.
 زَبدة َسبت األفالو انخعهًُُت وانعروض
انخقذًَُت .
 االستفادة من الساعات المكتبية في الرد
علي استفسارات الطالب
 يراعبة احخىاء انًقرر عهٍ طرق يخُىعت
نهخقُُى
 اإلنخساو بإعالٌ إسبنُب انخقُُى انًخبعت
خالل انفصم انذراسً فً أول يحبضرة
وبشكم واضح.
 ضرورة اإلعالٌ عٍ يىاعُذ اإلخخببراث
قبههب بىقج كبفٍ.
 حسوَذ انقبعت بإضبءة كبفُت ( 8نًببث)
 حسوَذ انقبعت  213بعذد  2سخبرة نخُبسب
انعرض بجهبز انذاحب شى.
 حىفُر جهبز كًبُىحر فً انقبعت انذراسُت
نعرض انًبدة انخعهًُُه وانعروض عهُه.
 اٌ حخىافر يراجع ودورَبث عهًُت
يخخصصت بًكخبت انًعهذ حرحبظ بًحخىي
انًقرر وحخسى ببنحذاثت.
 يذ سبعبث انعًم بًكخبت انًعهذ حخٍ
انسبعت انرابعت.

 - 4مالحظات المراجعين الخارجيين
(إن وجدت)
 - 5ما تم تنفيذه من مقترحات التطـوير فى
العام السابق

 - 9مراجعة هدف المقرر مع الئحة المعهد.
 - 1تزويد القاعة بجهاز التحكم عن بعد للتحكم فى جهاز العرض DATA
.SHOW
 - 7توفير مشترك به أكثر من مدخل ثالثى وثنائى.
 - 1تىفُز جهبس كوبُىتز فً القب عت الذراسُت لعزض الوبدة التعلُوُه
والعزوض علُه ( .السبب  :قُىد إدارَت)
 - 2اى تتىافز هزاجع ودورَبث علوُت هتخصصت بوكتبت الوعهذ تزتبط
بوحتىي هقزر ادارة اًتبج الوطببع وتتسن ببلحذاثت ( .السبب  :قُىد
إدارَت)
 - 3هذ سبعبث العول بوكتبت الوعهذ حتٍ السبعت الزابعت ( .السبب  :قُىد
إدارَت)

 - 6ما لم يتم تنفيذه من مقترحات
(وما ىى األسباب)

 - 11خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

توقيت التطوير

توصيف التطوير

A

المقرر
(أهداف،
محتويات،
أسلوب تعليم)

 يراعبة حضًٍُ انًقرر نخًبرٍَ
عهٍ
يخُىعت
وحطبُقبث
يىضىعبث انًقرر.
 حىفُر زَبراث يُذاَُت نًطببع
يخخهفت.

B

المحاضر
والهيئة
المعاونة

 حخصُص هُئت يعبوَت.
 زَبدة َسبت األفالو انخعهًُُت
وانعروض انخقذًَُت .

C

أساليب التقييم

D

القاعات
الدراسية
والمعامل

 يراعبة احخىاء انًقرر عهٍ
طرق يخُىعت نهخقُُى
 اإلنخساو بإعالٌ إسبنُب انخقُُى
انًخبعت خالل انفصم انذراسً فً
أول يحبضرة وبشكم واضح.
 ضرورة اإلعالٌ عٍ يىاعُذ
اإلخخببراث قبههب بىقج كبفٍ.
 حسوَذ انقبعت بإضبءة كبفُت (8
نًببث)
 حسوَذ انقبعت  213بعذد  2سخبرة
نخُبسب انعرض بجهبز انذاحب شى.
 حىفُر جهبز كًبُىحر فً انقبعت
انذراسُت نعرض انًبدة انخعهًُُه
وانعروض عهُه.
 اٌ حخىافر يراجع ودورَبث عهًُت
يخخصصت بًكخبت انًعهذ حرحبظ
بًحخىي يقرر ادارة اَخبج انًطببع
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العام الجامعي
7102 - 7102

العام الجامعي
7102 - 7102

المسئول عن التنفيذ
أستاذ المادة القائم
بالتدريس

أستاذ المادة القائم
بالتدريس

العام الجامعي
7102 - 7102

أستاذ المادة القائم
بالتدريس.

العام الجامعي
7102 - 7102

إدارة المعهد

وحخسى ببنحذاثت.

إسم منسق المادة  :م.د /أحوذ هحوذ عطُت

التوقيع :
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التاريخ  :أغسطس 7115

