نموذج رقم ()16
تقرير مقرر دراسى 2018/ 2017
جامعة  /أكاديمية  :و ازرة التعليم العالي

كلية  /معهد  :المعهد العالى للفنون التطبيقية  -التجمع الخامس

قسم  :الطباعة والنشر والتغليف.
أ  -معلومات أساسية
انتاج تغميف /

 - 1إسم المقرر ورمزه الكودى

اقتصاديات

 - 2التخصص

الطباعة والنشر والتغليف

 - 3الفرقة  /المستوى

الفرقة الثالثة للعام الجامعي ( 2018- 2017الفصل الدراسي

5413

األول)

 2ساعة تقسم إلى :

 - 4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

(  ) 2نظرى

 - 5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

متوافر

غير متوافر

 - 6نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

متوافر

غير متوافر

 - 7عدد القائمين بالتدريس

 ) - ( +عملى

( )1أ.د /جىرج وىببر سيمىتيبن

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

 9طالب

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

 9طالب

 -نتيجة اإلمتحان

عدد
9

%
%011

1

عدد
ناجح

-

%
%1
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 النسبة المئوية  %للناجحين طبق ـًاللتقديرات الحاصلين عليها

%

عدد
 1ممتاز

%11,11

 3جيد

%33,33

%

عدد
 2جيد جدًا
 3مقبول

% 22,22
% 33,33

 - 2تدريس المقرر :
 -الموضوعات التى تم



تدريسها

االطار العممى لمحاسبة التكاليف بمطابع التغميف.



مراكز(عناصر) تكاليف التغميف.



مقومات نظام التكاليف لمتغميف .



المحاسبة التطبيقية لتكاليف التغميف (مثال تطبيقى).



مقارنة التكمفة الكمية لطرق طباعة التغميف (الفمكسو والجرافيور والميثوأوفست والرقمية).



التعامل مع مخمفات التغميف داخل جمهورية مصر العربية .

 % -لما تم تدريسو

% 90

من المحتوى األساسى
للمقرر
 مدى إلتزام القائمينبالتدريس

< 60

84 – 60

> 85

بمحتوى المقرر
 -مدى تغطية اإلمتحان

لموضوعات

< 60

84 – 60

> 85

المقرر
 -أساليب التعليم والتعلم

محاضرات مطورة

عروض تعليمية

دراسة حالة

اجراء بحوث

األعمال الفصلية (تذكر) :
االبحاث التي يقوم بها الطالب
2

مناقشات

 -طريقة تقويم الط ـالب

امتحان نظرى

امتحان شفوى

أعمال فصلية

عملى
التقىيم الشخصي للطبلب.

مىبقشبت وتقييم أداء صفي

 - 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:

عدم توافر خدمة اإلنترنت داخل القاعه الدراسية

 - 5نتيجة تقويم الطالب
للمقرر (: )%

 - 6مقترحات تحسين
المقرر

م

المحاور

عدد

موافق جدا

موافق

غير موافق

غير موافق
جدا

عدم
االستجابة

A

المقرر(أهذاف  ،محتىيبت ،
أسبليب تعليم)

1

%53

%47,54

%5,41

%5,41

%7

B

المحبضر والهيئة المعبووة

1

%52,3

%42,3

%5,3

%2,3

%3

C

أس بليب التقييم

1

%53

%42,3

%3,55

%1,45

%7

D

القبعبت الذراسية والمعبمل

1

%37

%55,55

%3,55

%3,55

%7

باالطالع علي نتائج استبيان الطالب ()1028- 1027
البند

اسم البند

التعليق

مقترحات التحسين

A

المقرر (أهذاف،
يحتىياخ،
أسانية تعهيى)

حبز علي وسبة
 % 85.11ويحتبج إلي
تحسيه ج سئ ي.

 يراعاج تىفير يصادر تعهيًيح وتطثيقاخ
عهًيح حذيثح نًحتىي انًقرر قذر االيكاٌ .
 استخذاو اسانية انتعهيى وانتعهى تساعذ عهي
انتفكير انفعال.
 يراعاج تضًيٍ انًقرر نتًاريٍ وتطثيقاخ
يتُىعح عهي يىضىعاخ انًقرر.

3

B

المحاضر
والهيئة المعاونة

حبز علي وسبة
 % 85ويحتبج إلي
تطىير

C

أسبليب التقييم

حبز علي وسبة
 % 81.5ويحتبج إلي
تطىير .

D

القبعبت
الذراسية
والمعبمل

حبز علي وسبة
 % 83.33ويحتبج
تحسيه جسئ ي.

 - 7مالحظات المراجعين الخارجيين

 يراعاج استخذاو انًحاضر نهىسائم انتعهيًيح
(جهاز داتا شى  -تروجيكتىر  -أفالو تعهيًيح).
 االستفادج يٍ انساعاخ انًكتثيح في انرد عهي
استفساراخ انطالب.
 ضرورج تًيس أسانية انتقييى انًستخذيح في
انًقرر انفروق انفرديح تيٍ انطالب.
 يراعاج احتىاء انًقرر عهي طرق يتُىعح
نهتقييى .
 يراعاج انتقييى تذوٌ تًييس يع انسًاح
تًُاقشح َتائج انتقييى يع انًحاضر.
 تزويد القاعة بإضاءة كافية ( 6لمبات)
 تزويد القاعة  203بعدد  2ستارة لتناسب
العرض بجهاز الداتا شو.
 توفير مشترك به أكثر من مدخل ثالثى
وثنائى.
 توفي ر جهاز كمبيوتر فى القاعة الدراسية
لعرض المادة التعليميه والعروض عليه.

 - 2تغٌٌر ذكر المستلزمات والخامات بحٌث أن المقرر ساعتٌن نظري وال
ٌوجد به جزء عملً.

(إن وجدت)
 - 8ما تم تنفيذه من مقترحات التطـوير

 - 2تزوٌد القاعة بجهاز التحكم عن بعد للتحكم فى جهاز العرض Data
.Show

فى العام السابق

 - 1االعالن عن مواعٌد اجراء االختبارات قبلها بوقت كاف
 - 2توافر مراجع ودورٌات علمٌة متخصصة بمكتبة المعهد ترتبط بمحتوى
المقرر وتتسم بالحداثة ( .السبب  :قٌود إدارٌة)
 - 1توفٌ ر جهاز كمبٌوتر فى القاعة الدراسٌة لعرض المادة التعلٌمٌه
والعروض علٌه ( .السبب  :قٌود إدارٌة)

 - 9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات
(وما ىى األسباب)
 - 10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

توقيت التطوير

توصيف التطوير

المسئول عن التنفيذ

بالنظر الى االستبيان نجد ان ىذا البند

يحتاج إلي التحسينات فى البنود االتية:
A

المقرر (أىداف،
محتويات ،أسلوب
تعليم)

 توفير

أساليب

التعليم

والتعلم

المستخدمة في المقرر تساعد علي

التفكير الفعال.

 توفير مصادر تعليمية وتطبيقات علمية
حديثة لمحتوي المقرر.

4

العام الجامعي

2019 - 2018

أستاذ المادة القائم بالتدريس

بالنظر الى االستبيان نجد ان ىذا البند
يحتاج إلي التحسينات فى البنود االتية:
المحاضر والهيئة

B

المعاونة

C

أساليب التقييم

 تدريب الطالب علي األسئلة واعالمهم
بنتائج االختبارات.
 اتاحة فرص متساوية للطالب في

العام الجامعي

أستاذ المادة القائم بالتدريس

2019 - 2018

المحاضرة في طرح االسئلة والتعبير عن

آرائهم.

بالنظر الى االستبيان نجد ان ىذا البند
يحتاج إلي التحسينات فى االتي:

 احتواء المقرر علي طرق متنوعة
للتقييم

 السماح للطالب بمناقشة نتائج

العام الجامعي

أستاذ المادة القائم

2019 - 2018

بالتدريس.

التقييم مع المحاضر.
بالنظر الى االستبيان نجد ان ىذا البند

D

القاعات الدراسية
والمعامل

يحتاج إلي التحسينات فى البنود االتية:
 تزوٌد القاعة  201بإضاءة
كافٌة ( 6لمبات ).
 تزوٌد القاعة  201بعدد 2
ستارة لتناسب العرض بجهاز
الداتا شو.
 توفٌر مشترك به أكثر من مدخل
ثالثى وثنائى.
 توفٌر جهاز كمبٌوتر فى القاعة
الدراسٌة لعرض المادة التعلٌمٌه
والعروض علٌه.

إسم منسق المادة  :أ.د /جىرج وىببر سيمىتيبن

التوقيع :

5

العام الجامعي

إ دارة المعهد

2019 - 2018

التاريخ  :أغسطس 2118

