نموذج رقم ()16

تقرير مقرر دراسى 2018/2017
جامعة  /أكاديمية  :و ازرة التعميم العالي

كلية  /معهد  :المعهد العالى للفنون التطبيقية  -التجمع الخامس

قسم  :الطباعة والنشر والتغليف

أ  -معلومات أساسية
 - 1إسم المقرر ورمزه الكودى

اإلخراج الصحفى "مجالت4013 /

 - 2التخصص

الطباعة والنشر والتغليف

 - 3الفرقة  /المستوى

الفرقة الثالثة للعام الجامعي ( 2018 - 2017الفصل الدراسى
االول والثانى)

 - 4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(  ) 3ساعات تقسم إلي  ) - ( :نظرى

 - 5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

متوافر

غير متوافر

 - 6نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

متوافر

غير متوافر

 ) 3 ( +عملى

( )1و.د  /أحًد يحًد عطيت

 - 7عدد القائمين بالتدريس
ب  -معلومات متخصصة
 - 1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

 9طالب

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

 9طالب

 -نتيجة اإلمتحان

عدد
9

 النسبة المئوية  %للناجحين طبق ـاًللتقديرات الحاصلين عليها
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 0مقبول
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 - 2تدريس المقرر :
 -الموضوعات التى تم

 الخصائص الفنية والتكنولوجية لممجالت بأنواعها المختمفة.

تدريسها

 تصميم شعار المجمة.
 تصميم غالف المجمة.
 برامج النشر وتطبيقاتها.
 تصميم صفحة المحتويات.
 إخراج مجمة متكاممة.

 % -لما تم تدريسو

%95

من المحتوى األساسى
للمقرر
 مدى إلتزام القائمينبالتدريس

< 66

> 85

84 – 66

بمحتوى المقرر
 -مدى تغطية اإلمتحان

لموضوعات

< 66

> 85

84 – 66

المقرر
 أساليب التعليموالتعلم

يحبضراث يطىرة

عروض تعهيًيت

دراست حبنت

يُبقشبث
اجراء بحىث

أَشطت فصهيت

يشبريع تطبيقيت

األعمال الفصلية (تذكر) :

االبحاث التي يقوم بها الطالب وكذلك تصميم شعار المجلة وغالفها وصفحاتها الداخلية.

 -طريقة تقويم الط ـالب

ايتحبٌ َظري

ايتحبٌ شفىي

أعًبل فصهيت

عًهً
يُبقشبث وتقييى أداء صفي

تكبنيف وواجببث يُسنيت
تقييى يشروعبث تصًيًيت
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 - 3اإلمكانيات المتاحة للتدريس :
 -المراج ـع العلميـة

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -الوس ـائل المعينة

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -المستلزمات

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

والخامات
 - 4قيود إدارية
وتنظيمية :
 - 5نتيجة تقويم
الطالب للمقرر (: )%

عدم توافر خدمة اإلنترنت داخل القاعه الدراسية
م

المقرر

انًقرر(أهداف ،
يحتىيبث  ،أسبنيب
تعهيى)
انًحبضر وانهيئت
انًعبوَت

موافق جدا

8

%57

%00.15

%7.45

%4575

%1

8

%08.57

%07

%4.57

%4.57

%8.57

C

أس بنيب انتقييى

8

%57.27

%08.57

%3.05

%3.05

%1

D

انقبعبث اندراسيت
وانًعبيم

8

%77.15

%42.78

%0.77

%7.18

%1

A
B

 - 6مقترحات تحسين

المحاور

العدد

موافق

غير موافق

غير موافق
جدا

عدم
االستجابة

باالطالع علً نتائج استبٌان الطالب ()7102- 7102
البند

اسم البند

التعليق

مقترحات التحسين

A

انًقرر (أهداف،
محتىيات،
أساليب تعليم)

حبز عهي َسبت
 % 71.19ويحتبج إني
تحسيٍ جسئي.
حبز عهي َسبت
 % 53.95ويحتبج إني
تحسيٍ جسئي

 مراعاة توفٌر مصادر تعلٌمٌة وتطبٌقات
علمٌة حدٌثة لمحتوي المقرر.

B

المحاضر
والهيئة المعاونة

C

أسبنيب انتقييى

حبز عهي َسبت
 % 71.69ويحتبج إني
تحسيٍ جسئي .

D

انقبعبث
اندراسيت
وانًعبيم

حبز عهي َسبت
 % 71.65ويحتبج
تحسيٍ ج سئي.

 - 7مالحظات المراجعين الخارجيين

 - 0تحديث المقرر.

(إن وجدت)
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 توفٌر هٌئة معاونة.
 مراعاة احتواء المقرر علً طرق متنوعة
للتقٌٌم بعمل نموذج لتقٌٌم المشروع به
عناصر واضحة للتقٌٌم.
 تزوٌد القاعة بإضاءة كافٌة ( 6لمبات ).
 تزوٌد القاعة معمل  )100( 0بعدد 1
ستارة لتناسب العرض بجهاز الداتا شو.
 تزوٌد القاعة بجهاز التحكم عن بعد للتحكم
فى جهاز العرض .DATA SHOW
 توفٌر مشترك به أكثر من مدخل ثالثى
وثنائى.
 توفٌر جهاز كمبٌوتر فى القاعة الدراسٌة
لعرض المادة التعلٌمٌه والعروض علٌه.

 - 8ما تم تنفيذه من مقترحات التطـوير فى

 - 0تم تحديث المقرر ليتناسب والتطىرا ت التكنىلىجية

العام السابق

 - 2تسويد القاعة بجهاز التحكم عن بعد للتحكم فى جهاز
العرض .DATA SHOW
 -1توفٌر جهاز كمبٌوتر فى القاعة الدراسٌة لعرض المادة
التعلٌمٌه والعروض علٌه ( .السبب  :قٌود إدارٌة)
 - 2يد سبعبث انعًم ببنًكتبت حتي انسبعت  ( .4انسبب  :قيىد
إداريت)

 - 9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات
(وما ىى األسباب)
 - 16خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

A

المقرر
(أهداف،
محتوٌات،
أسلوب تعلٌم)

B

المحاضر
والهٌئة
المعاونة

C

أسالٌب التقٌٌم

D

القاعات
الدراسٌة
والمعامل

توصيف التطوير

توقيت التطوير

 مراعاة توفٌر مصادر تعلٌمٌة
وتطبٌقات علمٌة حدٌثة لمحتوي
المقرر.

العام الجامعً
7102 - 7102

المسئول عن التنفيذ
أستاذ المادة القائم
بالتدرٌس

 توفٌر هٌئة معاونة.

العام الجامعً
7102 - 7102

أستاذ المادة القائم
بالتدرٌس

 مراعاة احتواء المقرر علً
طرق متنوعة للتقٌٌم بعمل نموذج
لتقٌٌم المشروع به عناصر واضحة
للتقٌٌم.

العام الجامعً
7102 - 7102

أستاذ المادة القائم
بالتدرٌس.

 تزوٌد القاعة بإضاءة كافٌة (6
لمبات ).
 تزوٌد القاعة معمل )100( 0
بعدد  1ستارة لتناسب العرض
بجهاز الداتا شو.
 توفٌر مشترك به أكثر من مدخل
ثالثى وثنائى.
 توفٌر جهاز كمبٌوتر فى القاعة
الدراسٌة لعرض المادة التعلٌمٌه
والعروض علٌه.

العام الجامعً
7102 - 7102

إسم منسق المادة  :و.د  /أحمد محمد عطية

التوقيع :
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إدارة المعهد

التاريخ  :أغسطس 2618

