منوذج رقم ()16
تقرير مقرر دراسى2018 – 23017
جامعة /أكادميية :وزارة التعليم العايل
كلية /معهد :املعهد العايل للفنون التطبيقية -التجمع اخلامس
قسم :الطباعة والنشر والتغليف
أ-معلومات أساسية
 -1إسم املقرر ورمزه الكودى

إقتصاديات إنتاج طباعي /

 -2التخصص

الطباعة والنشر والتغليف

 -3الفرقة  /املستوى

الثانية /الفصل الدراسي الثاين

 -4عدد الوحدات  /الساعات املعتمدة

2ساعة مقسمة إيل )2( :نظرى
متوافر

-5النظام املتبع إلختيار جلنة اإلمتحان

2144

 )-( +عملى

غري متوافر

-6نظام املراجعة اخلارجية لإلمتحان

يوجد

-7عدد القائمني ابلتدريس

( )1م.د/أمحد عطية

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

 9طالب

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

 8طالب

 -نتيجة اإلمتحان

عدد

%

8

100

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

0ممتاز
1مقبول

0%
12.5%

انجح
4جيد جداً

عدد

%

() 0

0

50%

3جيد

راسب
37.5%

 -املوضوعات الىت مت تدريسها

 التعريف بالمقرر واهدافه واعالم الطالب بنتائج استبيان تقييم المقرر للعامالماضي  /أهمية الدراسة اإلقتصادية للمشروعات
 اإلطار العلمى لمحاسبة التكاليف بالمؤسسات الطباعية المختلفة -مقومات نظام التكاليف للطباعة

 كيفية تصميم النماذج للتشغيل الطباعى المحاسبة التطبيقية لتكاليف الطباعة مقايسات الطباعة بواسطة الحاسب اآللى -المشاكل المتعلقة بتجهيز البيانات وطرق معالجتها.

 % -ملا مت تدريسه من احملتوى

%100

األساسى للمقرر
 مدى إلتزام القائمني ابلتدريسمبحتوى املقرر
 مدى تغطية اإلمتحان ملوضوعاتاملقرر

< 60

84 – 60

> 85

< 60

84 – 60

> 85

 -أساليب التعليم والتعلم

حماضرات

مناقشات

اجراء بحوث

أنشطة فصلية

 -طريقة تقومي الط ـالب

االمتحان نظري

وعروض تعليمية

تكاليف وواجبات منزليه

عملى
-3اإلمكانيات املتاحة للتدريس:
 -املراج ـع العلميـة

متوفرة

متوافرة بدرجة حمدودة

غري متوفرة

 -الوس ـائل املعينة

متوفرة

متوافرة بدرجة حمدودة

غري متوفرة

 -املستلزمات واخلامات

متوفرة

متوافرة بدرجة حمدودة

غري متوفرة

-4قيود إدارية وتنظيمية :

تزويد القاعات خبدمة االنرتنت لزايدة الفاعليه التعليمية

-5نتيجة تقومي الطالب للمقرر (:)%
احملاور

العدد

موافق

موافق

غري

غري موافق

عدم

جدا %

A

املقرر (اهداف ،حمتوايت ،أسلوب

5

%

موافق
%

جدا %

االستجابة%

0

2.86%

8.57% 17.14% 71.43%

تعليم)

B

احملاضر واهليئة املعاونة

5

C

أساليب التقييم

5

 Dالقاعات الدراسية واملعامل
-6مقرتحات حتسني املقرر

52%

38%

6%

6.67% 53.33% 33.33%

5

20%

13.33%

30%

4%

0

6.67%

0

36.67%

0

بناءا على نتائج اإلستبيان للعام ()2018-2017
التعليق

البند

اسم البند

A

المقرر
...
حاز على نسبة رضا
(اهداف،
(.)88.57%
محتويات،
يحتاج تطوير
اسلوب
تعليم)

B

المحاضر
والهيئة
المعاونة

حاز على نسبة رضا
( )%90تحتاج
تطوير.

C

أساليب
التقييم

حاز على نسبة
رضا()%86.66
تحتاج تطوير.

D

القاعات
الدراسية
والمعامل

حاز على نسبة رضا
( )33.33%مما
يتطلب تحسين
جذرى.

مقرتحات التحسني:

زيادة عدد الحاالت العملية في
المقرر.

 -توفير هيئة معاونة.

يتم عمل نموذج لتقييم الحاالتالدراسية التي يقوم بها الطالب.
 توفير قاعة مناسبة للدراسة بهامقاعد مناسبة ومريحة وتكييف
ومناضد بدال من قاعه معمل .1
 تزويد مكتبه المعهد بمراجععلمية محدثة.

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

 -1توضيح اهداف المقرر واهمية دراسته فى اول محاضرة من الفصل
الدراسى .
 -2تدريب الطالب على األسئلة.
-3اعالم الطالب بنتائج التقييمات بشكل دورى.

-9ما مل يتم تنفيذه من مقرتحات
(وما هى األسباب)

 -1تزويد القاعة  302بعدد  3ستائر لتناسب العرض بجهاز الداتا شو.
-2تزويد القاعة بجهاز التحكم عن بعد للتحكم فى جهاز العرض DATA
.SHOW

( لعجز الميزانية)

-10خطة التطوير للمقرر للعام القادم:
توصيف التطوير

مجاالت التطوير

 Aالمقرر ...
زيادة عدد الحاالت العملية في المقرر.
(اهداف،
محتويات ،اسلوب
تعليم)
 Bالمحاضر والهيئة  -توفير هيئة معاونة.
المعاونة
يتم عمل نموذج لتقييم الحاالت الدراسية التي يقوم Cأساليب التقييم
بها الطالب.

 Dالقاعات الدراسية
والمعامل
ومريحة وتكييف ومناضد.

توقيت التطوير

المسئول عن
التنفيذ

خالل العام الدراسي
2019/2018

أستاذ المقرر

خالل العام الدراسي
2019/2018

إدارة المعهد

خالل العام الدراسي
2019/2018

أستاذ المقرر

 توفير قاعة مناسبة للدراسة بها مقاعد مناسبة -تزويد مكتبه المعهد بمراجع علمية محدثة.

أستاذ املادة :م.د /أحمد محمد عطية

التوقيع- :

خالل العام الدراسي
2019/2018

إدارة المعهد

التاريخ :أغسطس 2018

