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

كلية  /معهد  :المعهد العالى للفنون التطبيقية
قسم  :الطباعة والنشر والتغليف
أ  -معلومات أساسية
 - 1إسم المقرر ورمزه الكودى

اننشر انًكتجي / CAM

 - 2التخصص

الطباعة والنشر والتغليف

 - 3الفرقة  /المستوى

الفرقة الثالثة للعام الجامعى ( 2018 - 2017الفصل الدراسي الثاني)

 - 4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

3121

 3ساعات تقسم إلي  ) 2 ( :نظرى

 - 5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

متوافر

غير متوافر

 - 6نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

متوافر

غير متوافر

 - 7عدد القائمين بالتدريس

 ) 1 ( +عملى

( )1م.د  /ىيثم محمد نجيب

ب  -معلومات متخصصة
 - 1اإلحصائيات :
 -ع دد الطالب الملتحقين بالمقرر

 9طالب

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

 9طالب

 -نتيجة اإلمتحان
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 - 2تدريس المقرر :
 -الموضوعات

التى تم تدريسها

 برنامجى الناشر المكتبى والصحفى.
 برنامج أدوبى إنديزاين.
 نظم .CAM
 برامج ونظم التشغيل .DOS
 نظام التشغيل ويندوز .
 برامج معالجة الصور.
 برامج معالجة الصور .Image Edit
 برنامج . Photoshop


برنامج .Harvard Graphics

 برامج معالجة الحروف والنصوص عمى أنظمة النشر المكتبى.
 تجربة عممية عمى التعرف الضوئى عمى األحرف.
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تدريسو من
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المحتوى
األساسى للمقرر
 مدى إلتزامالقائمين

< 60

84 – 60

> 85

بالتدريس
بمحتوى المقرر
 -مدى تغطية

اإلمتحان

< 60

84 – 60

> 85

لموضوعات
المقرر
 أساليبالتعليم والتعلم

محاضرات نظرية

عروض

دراسة حالة

أنشطة فصلية
2

مناقشة

األعمال الفصلية (تذكر) :

...............................................................

 -طريقة تقويم

الطــالب

امتحان شفوى

امتحان نظرى

عملى

أعمال فصلية

تكاليف وواجبات منزلية

مناقشات وتقييم أداء صفي

 - 3اإلمكانيات المتاحة للتدريس :
 -المراجــع

متوافرة بدرجة محدودة

متوفرة

غير متوفرة

العلميـة
 -الوســائل

متوافرة بدرجة محدودة

متوفرة

غير متوفرة

المعينة
 -المستلزمات

متوافرة بدرجة محدودة

متوفرة

غير متوفرة

والخامات
 - 4قيود إدارية
وتنظيمية :

عدم وجود خدمة االنترنت بالقاعات الدراسية

 - 5نتيجة تقويم
الطالب للمقرر
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B
C

أسبنيت انتقييى

D

انقبعبد انذراسيخ وانًعبيم

انًحبضر وانهيئخ انًعبونخ

3

 - 6مقترحات

بناءا على نتائج اإلستبيان للعام ()1028 - 1027

تحسين المقرر

البند

اسم البند

التعليق

A

انًقرر (أهذاف،
يحزىيبد،
أسبنيت رعهيى)

حبز عهي نسجخ % 87.5
ويحتبج إني تحسين ج سئي.

B

 - 7مالحظات

المراجعين الخارجيين

(إن وجدت)

المحاضر
والهيئة المعاونة

حبز عهي نسجخ % 76.25
ويحتبج إني تحسين ج سئي

C

أسبنيت انتقييى

حبز عهي نسجخ % 93.75
يحتبج إني تطىير.

D

انقبعبد
انذراسيخ
وانًعبيم

حبز عهي نسجخ % 87.5
ويحتبج إني تحسين جس ئي.

مقترح ت التحسين
 يزاعبح اسزخذاو أسبنيت انزعهيى وانزعهى رسبعذ عهي
إثبرح انًُبفسخ ثيٍ انطالة.
 ضزورح رىفيز يصبدر رعهيًيخ ورطجيقبد عهًيخ حذيثخ
نًحزىي انًقزر
 ضزورح يزاعبح رسهسم ا نًحزىي انعهًي نهًقزر
نزس بعذ انطالة عهي فهى أهذاف انًقزر ثشكم جيذ.
 ضزورح اعالٌ أهذاف انًقزر وانًعبرف وانًهبراد
يُذ انجذايخ.
 ضزورح االنزشاو ثًىاعيذ انًحبضزاد وفقب نهجذول
انًحذد وانًعهٍ.
 اربحخ انًحبضز نطالثه انفزص انًزسبويخ في طزح
االسئهخ وانزعجيز عٍ أرائهى.
 ضزورح اسزفبدح انًحبضز يٍ انسبعبد انًكزجيخ في
انزد عهي اسزفسبراد انطالة
 ضزورح احزىاء انًقزر عهي طزق يزُىعخ نهزقييى
(اخزجبراد َ -ظزي شفهي  -عًهي – رقبريز – عزوض)
 االعالٌ عٍ يىاعيذ اجزاء االخزجبراد قجههب ثىقذ
كبف.
 انزكهيفبد وانىاججبد انزي يزى انزقيى ثُبءا عهيهب يجت أٌ
ركىٌ أكثز وضىحب واررجبطب ثًحزىي انًقزر.
 انسًبح نهطالة ثًُبقشخ َزبئج انزقييى يع انًحبضز .
 رىفيز انًزاجع وانذوريبد انعهًيخ ثًكزجخ انًعهذ
انخبصخ ثًُهج انُشز انًكزجي انزي رزسى ثبنحذاثخ ويسهم
اسزعبررهب واسزخذايهب.
 رىفيز في انًعبيم أدواد ويعذاد كبفيخ ورزسى ثبنحذاثخ.
 رشويذ انقبعخ ثعذد  3سزبرح نزُبست انعزض ثجهبس انذارب
شى.

 -1من مقترحات التحسين استخدام أساليب حديثة في التعليم والتعلم
تذكر وتضاف لتوصيف المقرر 18 - 17

 - 8ما تم تنفيذه من

 - 1استغالل يعبيم انحبست اآلني ثطريقخ ينبسجخ ثحيث يقسى انطالة اني يجًىعبد

مقترحات التطـوير فى

 - 2االنتساو ثًىاعيذ انًحبضراد وفقب نهجذول انًحذد وانًعهن.

العام السابق

 - 3استفبدح انًحبضر ين انسبعبد انًكتجيخ في انرد عهي استفسبراد انطالة.

 - 9ما لم يتم تنفيذه

 - 1تىفير انًراجع وانذوريبد انعهًيخ ثًكتجخ انًعهذ انخبصخ ثًنهج اننشر انًكتجي انتي تتسى
ثبنحذاثخ ويسهم استعبرتهب واستخذايهب ( .انسجت  :قيىد إد اريخ).

من مقترحات

 - 2يذ فترح عًم انًكتجخ انى انسبعخ انراثعخ ( انسجت  :قيىد إد اريخ).

(وما ىى األسباب)

 - 3تىفير في انًعًم  )303( 2جهبز  ( . scannerانسجت  :قيىد إد اريخ).

 - 10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
4

مجاالت التطوير

توقيت التطوير

توصيف التطوير
بالنظر الى االستبيان نجد ان ىذا البند يحتاج إلي
التحسينات فى البنود االتية:

A

المقرر (أىداف،
محتويات،
أسلوب تعليم)

المحاضر والهيئة

B

المعاونة

C

أساليب التقييم

 ضزورح اعالٌ أهذاف انًقزر وانًعبرف وانًهبراد يُذ
انجذايخ.

 اسزخذاو أسب نيت انزعهيى وانزعهى رسبعذ عهي إثبرح انًُبفسخ
ثيٍ انطالة يثم ( انعصف انذهُي وانزعهيى انزعبوَي)
 رىفيز يصبدر رعهيًيخ ورطجيقبد عهًيخ حذيثخ نًحزىي
انًقزر
 يزاعبح رسهسم انًحزىي انعهًي نهًقزر نزسبعذ انطالة
عهي فهى أهذاف انًقزر ثشكم جيذ.

الفصل الدراسي الثاني
العام الجامعي

2019 - 2018

العام الجامعي
2019 - 2018

بالنظر الى االستبيان نجد ان ىذا البند يحتاج إلي
 اربحخ انًحبضز نطالثه انفزص انًزسبويخ في طزح االسئهخ
وانزعجيز عٍ أرائهى.

2019 - 2018

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

 ضزورح احزىاء انًقزر عهي طزق يزُىعخ نهزقييى
(اخزجبراد َ -ظزي شفهي  -عًهي – رقبريز – عزوض)
 االعالٌ عٍ يىاعيذ اجزاء االخزجبراد قجههب ثىقذ كبف.
 انزكهيفبد وانىاججبد انزي يزى انزقيى ثُبءا عهيهب يجت أٌ
ركىٌ أكثز وضىحب واررجبطب ثًحزىي انًقزر.
 انسًبح نهطالة ثًُبقشخ َزبئج انزقييى يع انًحبضز .

أستاذ المادة القائم
بالتدريس

الفصل الدراسي الثاني

الفصل الدراسي الثاني

التحسينات فى البنود االتية:

التنفيذ

المحاضرة األولي

بالنظر الى االستبيان نجد ان ىذا البند يحتاج إلي

التحسينات فى البنود االتية:

المسئول عن

العام الجامعي

أستاذ المادة القائم
بالتدريس.

الفصل الدراسي الثاني
العام الجامعي
2019 - 2018

أستاذ المادة القائ م
بالتدريس.

بالنظر الى االستبيان نجد ان ىذا البند يحتاج الي تحسينات

القاعات
D

الدراسية

والمعامل

فى البنود االتية :

 مد فترة عمل المكتبة الى الساعة الرابعة
 تزويد القاعة بإضاءة كافية ( 8لمبات ).
 تزويد القاعة بعدد  4ستارة ) (Black outلتناسب
العرض بجهاز الداتا شو.
 رىفيز في انًعًم  )303( 2جهبس scanner
 توفير مشترك به أكثر من مدخل ثالثى وثنائى.

إسم منسق المادة  :و.د  /هيثى يحًذ َجيت

التوقيع :
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الفصل الدراسي الثاني
العام الجامعي

2019 - 2018

ادارة المعهد

التاريخ  :أغسطس 2018

