منوذج رقم ()16
تقرير مقرر دراسى 2018 – 2017
جامعة /أكادميية :وزارة التعليم العايل
كلية /معهد :املعهد العايل للفنون التطبيقية -التجمع اخلامس
قسم :الطباعة والنشر والتغليف
أ-معلومات أساسية
 -1إسم املقرر ورمزه الكودى

اإلخراج الصحفى (للجرائد) /

 -2التخصص

الطباعة والنشر والتغليف

 -3الفرقة  /املستوى

الثانية /الفصل الدراسي األول والثاين

 -4عدد الوحدات  /الساعات املعتمدة

3ساعات تقسم إيل ) - ( :نظرى
متوافر

 -5النظام املتبع إلختيار جلنة اإلمتحان
 -6نظام املراجعة اخلارجية لإلمتحان

يوجد

 -7عدد القائمني ابلتدريس

()1

2104

+

(  ) 3عملى

غري متوافر

م.د /أحمد محمد عطية

ب-معلومات متخصصة
-1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب امللتحقني ابملقرر

 9طالب

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

 8طالب

 -نتيجة اإلمتحان

عدد

%

8
 النسبة املئوية  %للناجحني طبق ـاًللتقديرات احلاصلني عليها
-2تدريس املقرر:

100

4

50%

0

0%

ممتاز 4
مقبول

انجح
50%

عدد

%

() 0

0

جيد جداً

0

0%

راسب
جيد

 املوضوعات الىت متتدريسها

 -التعريف بالمقرر واهدافه واعالم الطالب بنتائج استبيان تقييم المقرر للعام الماضي

الخصائص الفنية والتكنولوجية للجرائدالخصائص الفنية للعناصر التيبوغرافية والجرافيكية للصحيفة اليومية المطبوعة أساليب ومذاهب اإلخراج الصحفي برامج النشر اإللكترونىمعالجة النصوص والصور والرسوم -التدريب على االخراج الصحفي

 % -ملا مت تدريسه

%100

من احملتوى األساسى
للمقرر
 -مدى إلتزام القائمني

< 60

ابلتدريس

84 – 60

> 85

مبحتوى املقرر
 -مدى تغطية

< 60

اإلمتحان ملوضوعات

84 – 60

> 85

املقرر
 أساليب التعليموالتعلم

مناقشات وعروض تعليمية.

محاضرات

مشاريع تطبيقية.

 طريقة تقوميالط ـالب

تقييم املشروعات التصميمية

تكاليف وواجبات منزليه

ملف االجناز

-3اإلمكانيات املتاحة للتدريس :
 -املراج ـع العلميـة

متوفرة

متوافرة بدرجة حمدودة

غري متوفرة

 -الوس ـائل املعينة

متوفرة

متوافرة بدرجة حمدودة

غري متوفرة

متوفرة

 -املستلزمات

غري متوفرة

متوافرة بدرجة حمدودة

واخلامات
• عدم توافر خدمة اإلنترنت داخل القاعه الدراسية

-4قيود إدارية
وتنظيمية :

 -5نتيجة تقومي الطالب للمقرر (: )%
العدد

احملاور

 Aاملقرر (اهداف ،حمتوايت ،أسلوب

موافق

موافق

غري

غري

عدم

جدا %

%

موافق

موافق

االستجابة%

%

جدا %

7

6.12% 6.12% 87.76%

0

0

 Bاحملاضر واهليئة املعاونة
 Cأساليب التقييم

7

5.71% 45.71% 48.57%

0

0

7

4.76% 52.38% 40.48%

0

2.38%

 Dالقاعات الدراسية واملعامل

7

11.9% 6.52% 45.24% 33.33%

تعليم)

-6مقرتحات حتسني
املقرر

0

بناءا على نتائج اإلستبيان للعام ()2018-2017
البند

اسم البند

التعليق

المقرر ...
(اهداف،
A

محتويات،
اسلوب

حاز على نسبة رضا
( )93.88%تحتاج الى
تطوير.

مقرتحات التحسني:
• زيادة تطبيق مبادئ تصميم صفحات الويب.
• زيادة عدد المشروعات بإضافة مشروع كامل
لصفحات الويب.

تعليم)
المحاضر
B

والهيئة
المعاونة

C

أساليب
التقييم
القاعات

D

الدراسية
والمعامل

حاز على نسبة
رضا()%94.38
تحتاج الى تطوير.
حاز على نسبة رضا
(.)%92.86
حاز على نسبة رضا
( )78.57%مما
يتطلب تحسين جزئي.

• توفير الهيئة المعاونة بصورة دائمة.
• عمل نموذج لتقييم كل مرحلة في المشروع.
• عمل نموذج لتقييم كل مشروع.
• تزويد القاعة ( )408بعدد 10أجهزة كمبيوتر
مزود بخدمة االنترنت.
• تزويد القاعة بجهاز التحكم عن بعد للتحكم فى
جهاز العرض .DATA SHOW
• توفير مقاعد مريحة ومناسبة للطالب.

-7مالحظات
املراجعني اخلارجيني
(إن وجدت)
 -8ما مت تنفيذه من
مقرتحات التطـوير ىف
العام السابق
-9ما مل يتم تنفيذه
من مقرتحات

 -1توضيح اهداف المقرر واهمية دراسته فى بداية اول محاضرة من كل فصل دراسى .

 -2اإلستفادة من الساعات المكتبية لعضو هيئة التدريس للرد على إستفسارات الطلبة.
 -3اعالم الطالب بنتائج التقييمات بشكل دورى
 -1تزويد القاعة ( )303بعدد 10أجهزة كمبيوتر مزود بخدمة االنترنت .
 -2تزويد القاعة بعدد  2ستارة لتناسب العرض بجهاز الداتا شو.
- 3تزويد القاعة بجهاز التحكم عن بعد للتحكم فى جهاز العرض .DATA SHOW

(لعجز املوازنه)

(ما هى واألسباب)
-10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
توصيف التطوير

مجاالت التطوير
•

زيادة تطبيق مبادئ تصميم صفحات الويب.
زيادة عدد المشروعات بإضافة مشروع كامل
لصفحات الويب

توفير الهيئة المعاونة بصورة دائمة.

A

المقرر ( ...اهداف،
محتويات ،اسلوب
تعليم)

•

B

المحاضر والهيئة
المعاونة

•

C

أساليب التقييم

D

القاعات الدراسية
والمعامل

أستاذ

• عمل نموذج لتقييم كل مرحلة في المشروع.
• عمل نموذج لتقييم كل مشروع.
• تزويد القاعة ( )408بعدد 10أجهزة كمبيوتر
مزود بخدمة االنترنت.
• تزويد القاعة بجهاز التحكم عن بعد للتحكم فى
جهاز العرض DATA SHOW.
• توفير مقاعد مريحة ومناسبة للطالب.

املادة :م.د /أحمد محمد عطية

التوقيع:

توقيت التطوير

المسئول
عن
التنفيذ

خالل العام الدراسي
2019/2018

أستاذ
المقرر

خالل العام الدراسي
2019/2018

إدارة
المعهد
أستاذ
المقرر

خالل العام الدراسي
2019/2018

إدارة
المعهد

خالل العام الدراسي
2019/2018

التاريخ :أغسطس 2018

