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

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

طجيعخ ليضس /

 - 2التخصص

الطباعة والنشر والتغليف

 - 3الفرقة  /المستوى

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

 - 4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

3029

ساعتين تقسم الى ) 1 ( :نظرى

 ) 1( +عملى

 - 5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

متوافر

غير متوافر

 - 6نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

متوافر

غير متوافر

 - 7عدد القائمين بالتدريس

( )1د  /نصر مصطفي محمد

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

 9طالب

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان
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 -نتيجة اإلمتحان

%

عدد
9
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 - 2تدريس المقرر :
 -الموضوعات

التى تم تدريسها

 مقدمة والتعريف بالليزر.
 خواص أشعة الليزر.
 أنواع الليزر.
 تطيبقات الليرز في التجهيزات الطباعية.
 تطبيقات الليزر في الطباعة.
 تطبيقات الليزر في عمليات ما بعد الطبع.

 % -لما تم

%95

تدريسو من

المحتوى

األساسى للمقرر
 مدى إلتزامالقائمين

< 60

84 – 60

> 85

بالتدريس

بمحتوى المقرر
 -مدى تغطية

اإلمتحان

< 60

84 – 60

> 85

لموضوعات
المقرر
 أساليبالتعليم والتعلم

محاضرات مطورة

عروض تعليمية

مناقشات

دراسة حالة

أنشطة فصلية

اجراء ثذىس

زيبراد ييذاَيخ

األعمال الفصلية (تذكر) :
األبحاث التي يقدمها الطالب
0

 -طريقة تقويم

الطــالب

امتحان نظرى

امتحان شفوى

أعمال فصلية

امتحان عملى

ركبنيف وواججبد يُسنيخ

مىبقشبد 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 توافر خدمة اإلنترنت داخل القاعه الدراسية

 - 5نتيجة تقويم
الطالب للمقرر
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غير موافق

A

المقشس(أهذاف  ،محتىيبد  ،أسبليت
تعليم)
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39.68%

3.17 %

3.17%

B

المحبضش والهيئخ المعبووخ

9

57.78 %

20 %

3.33 %

1.11 %

17.78%

C

أسبليت التقييم

9

62.96 %

31.48 %

3.7%

1.85 %

0%

D

القبعبد الذساسيخ والمعبمل

9

48.15%

37.04 %

5.56 %

3.7%

5.56%
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 - 6مقترحات

تحسين المقرر

بناء على استبيانات الطالب للعام الجامعي  2018/2017تم اقتراح التحسينات االتية :
البند

اسم البند

التعليق

A

المقشس (أهذاف،
يذزىيبد،
أسبنيت رعهيى)

حبص علي وسجخ % 93.65
ويحتبج إلي تحسيه ج ضئي.

B

 - 7مالحظات

المحاضر
والهيئة المعاونة

حبص علي وسجخ % 77.78
ويحتبج إلي تحسيه جضئي

C

أسبليت
التق يم

حبص علي وسجخ % 94.44
و يحتبج إلي تطىيش.

D

القبعبد
الذساسيخ
والمعبمل

حبص علي وسجخ % 85.19
ويحتبج إلي تحسيه ج ضئي.

مقترحات التحسين
 ضرورح يراعبح رسهسم انًذزىي انعهًي
نهًمرر نزبعذ انطالة عهي فهى أهذاف انًمرر
ثشكم جيذ.
 رىفير يصبدر رعهيًيخ ورطجيمبد عهًيخ دذيثخ
نًذزىي انًمرر.
 رضًيٍ انًم رر نزًبريٍ ورطجيمبد يزُىعخ
رزيخ انزذريت ثشكم كبف عهي يىضىعبد
انًمرر.
 رثظ انًبدح انعهًيخ نهًمرر ثًجبالد انذيبح
وانزطجيك انعًهي.
 اربدخ انًذبضر نطالثه انفرص انًز سبويخ في
طرح االسئهخ وانزعجير عٍ أرائهى.
 االنزساو ثًىاعيذ انًذبضراد وفمب نهجذول
انًذذد وانًعهٍ.
 انعًم عهي إشران انطالة انفعبنخ أثُبء
انًذبضرح.
 ضرورح ادزىاء انًمرر عهي طرق يزُىعخ
نهزمييى (اخزجبراد َ -ظري شفهي  -عًهي –
رمبرير – عروض)
 اسزخذاو اسبنيت رمييى رًيس انفروق انفرديخ
ثيٍ انطالة.
 ا العالٌ عٍ يىاعيذ اجراء االخزجبراد لجههب
ثىلذ كبف.
 رىفير انًراجع وانذوريبد انعهًيخ انخبصخ
ثًمرر طجيعخ نيسر ثًكزجخ انًعهذ خبصخ ويسهم
اسزعبررهب واسزخذايهب.
 رىفير ثبنمبعخ 313عذد  2سزبرح black out
نزسهيم انعرض ثبنــ . data show
 يذ سبعبد انعًم ثبنًكزجخ انخبصخ ثبنًعهذ
دزي انسبعخ 4

المراجعين الخارجيين

 - 1ت م ركش أن اإلمكبويبد محذودح وهزا يتعبسض مع وسجخ مب تم تذسيسه  %95ألن المقشس ثه
سبعبد ومخشجبد علميخ.

 - 8ما تم تنفيذه من

 - 1الحشص علي االستفبدح مه السبعبد المكتجيخ في الشد علي استفسبساد الطالة.

مقترحات التطـوير فى

 - 0السمبح للطالة ثمىبقشخ وتبئج التقييم مع المحبضش .

العام السابق

 - 3تىفيش كشاسي مشيحخ للطالة عذد  9كشاسي

 - 9ما لم يتم تنفيذه

 - 1تىفيش المشاجع والذوسيبد العلميخ الخبصخ ثمقشس طجيعخ ليضس ثمكتجخ المعهذ خبصخ ويسهل
استعبستهب واستخذامهب ( .السجت  :قيىد إداسيخ)

(إن وجدت)

4

من مقترحات

(وما ىى األسباب)

 - 2مذ سبعبد العمل ثبلمكتجخ الخبصخ ثبلمعهذ حتي السبعخ  ( 4السجت  :قيىد إداسيخ)

 - 10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
توصيف التطوير

مجاالت التطوير

توقيت التطوير

المسئول عن
التنفيذ

بالنظر الى االستبيان نجد ان ىذا البند يحتاج إلي التحسينات فى
المقرر (أىداف،
A

محتويات،

أسلوب تعليم)

المحاضر والهيئة
B

المعاونة

C

أساليب التقييم

D

البنود االتية:
 ضرورح يراعبح رسهسم انًذزىي انعهًي نهًمرر
نز س بعذ انطالة عهي فهى أهذاف انًمرر ثشكم جيذ.
 رىفير يصبدر رعهيًيخ ورطجيمبد عهًيخ دذيثخ
نًذزىي انًمرر.
 رضًيٍ انًمرر نزًبريٍ ورطجيمبد يزُىعخ رزيخ
انزذريت ثشكم كبف عهي يىضىعبد انًمرر.
بالنظر الى االستبيان نجد ان ىذا البند يحتاج إلي التحسينات فى
البنود االتية:
 رثظ انًبدح انعهًيخ نهًمرر ثًجبالد انذيبح وانزطجيك
انعًهي.
 اربدخ انًذبضر نطالثه انفرص انًزسبويخ في طرح
االسئهخ وانزعجير عٍ أرائهى.
 االنزساو ثًىاعيذ انًذبضراد وفمب نهجذول انًذذد
وانًعهٍ.
 انعًم عهي إشران انطالة انفعبنخ أثُبء انًذبضرح.
بالنظر الى االستبيان نجد ان ىذا البند يحتاج إلي التحسينات فى
البنود االتية:
 ضرورح ادزىاء انًمرر عهي طرق يزُىعخ نهزمييى
(اخزجبراد َ -ظري شفهي  -عًهي – رمبرير – عروض)
 اسزخذاو اسبنيت رمييى رًيس انفروق انفرديخ ثيٍ
انطالة.
 ا العالٌ عٍ يىاعيذ اجراء االخزجبراد لجههب ثىلذ
كبف.
بالنظر الى االستبيان نجد ان ىذا البند يحتاج الي تحسينات فى

البنود االتية :
 تزويد القاعة  303بإضاءة كافية ( 8لمبات ).
القاعات الدراسية  توفير مراجع ودوريات علمية حديثة مرتبطة بمقرر
طبيعة ليزر بمكتبة المعهد .
والمعامل
 رىفير في انمبعخ انذراسيخ  313عذد  2سزبئر Black
 outنزُبست انعرض ثبنــ . data show
 يذ سبعبد انعًم ثبنًكزجخ انخبصخ ثبنًعهذ دزي
انسبعخ .4

إسم منسق المادة  :د َ /صر يصطفي يذًذ

التوقيع :
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الفصل الدراسي
الثاني
العام الجامعي

أستاذ المادة القائم
بالتدريس

2019 - 2018

الفصل الدراسي

أستاذ المادة القائم

الثاني

بالتدريس بالتنسيق

العام الجامعي

مع رئيس القسم

2019 - 2018

الفصل الدراسي
الثاني

العام الجامعي
2019 - 2018

الفصل الدراسي
الثاني

أستاذ المادة القائم

بالتدريس بالتنسيق
مع رئيس القسم.

إ دارة المعهد

العام الجامعي
2019 - 2018

التاريخ  :أغسطس 2018

