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
 - 1إسم المقرر ورمزه الكودى

كيميبء (وسق وأحببس وصبغبث) /

 - 2التخصص

الطباعة والنشر والتغليف

 - 3الفرقة  /المستوى

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

 - 4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

3202

 2ساعة تقسم إلى  ) 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

 9طالب

 -نتيجة اإلمتحان

عدد
9

 النسبة المئوية  %للناجحين طبق ـًاللتقديرات الحاصلين عليها
 - 2تدريس المقرر :

عدد
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 7ممتاز
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 2جيد
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ناجح

عدد

%

-
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عدد
 0جيد جداً
 0مقبول

راسب

%
%0
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 الموضوعاتالتى تم تدريسها

 مقدمة لتعريف المنهج واألهداف العممية لمحتوى المقرر
الكرتون بأنواعهما).
الضوئية  -الورق و َ
(األحبار بمكوناتها و أنواعها  -البوليمرات َ
 اإلضافات المستخدمة لتحسين الخصائص الطباعية لألحبار واشتراطات تَخزينها.
 تركيب األحبار :ممونات األحبار.
الضوئية أللواح طباعة الفمكسوجراف والميثوأوفست.
 البوليمرات َ
الكرتون.
ُ مقدمة :مساريات َتصنيع الورق و َ
الكرتون.
 التصنيفات القياسية ألنواع الورق و َ
الكرتون.
 الخصائص (فيزيائية َ -بصرية َ -تشغيل نهائي) لمورق و َ

 % -لما تم

تدريسو من

%95

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
دراسة حالة

مناقشات

عروض تعليمية

اجراء بحوث

أنشطة فصلية

األعمال الفصلية (تذكر) :
األبحاث التي يسلمها الطالب
 -طريقة تقويم

امتحان نظرى

امتحان شفوى

الطــالب

عملى

أعمال فصلية
تكبليف وواجببث مىضليت

 - 3اإلمكانيات المتاحة للتدريس :
متوفرة

 -المراجــع

غير متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

العلميـة
متوفرة

 -الوســائل

غير متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

المعينة
متوفرة

 -المستلزمات

والخامات

 - 4قيود إدارية
وتنظيمية :

غير متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

عدم توافر خدمة اإلنترنت داخل القاعه الدراسية

 - 5نتيجة تقويم
الطالب للمقرر

(: )%

 - 6مقترحات
تحسين المقرر

المحاور

م
A

المقشس(أهذاف  ،محتىيبث  ،أسبليب
تعليم)

B

المحبضش والهيئت المعبووت

C

أسبليب التقييم

D

القبعبث الذساسيت والمعبمل

العدد

موافق جدا

موافق

غير موافق

غير موافق
جدا

عدم
استجابة

9

33.33%

34.92 %

3.17 %

3.17%

25.4 %

9
9
9

55.56%

24.44%

3.33%

1.11 %

15.56%

64.81 %

27.78 %

3.7%

1.85 %

1.85 %

42.59%

44.44 %

9.26 %

1.85 %

1.85 %

باالطالع علي نتائج استبيان الطالب () 2018 - 2017
البند

اسم البند

التعليق

A

المقشس (أهذاف،
هحتىيبد،
أسبليت تعلين)

حبص علي وسبت % 62725
ويحتبج إلي تحس يه ج ضئي.

B

المحاضر
والهيئة المعاونة

حبص علي وسبت % 20
ويحتبج إلي تحسيه ج ضئي

C

أسبليب التقييم

حبص علي وسبت % 92759
يحتبج إلي تحسيه ج ضئي.

D

القبعبث
الذساسيت
والمعبمل

حبص علي وسبت % 27703
ويحتبج إلي تحسيه ج ضئي.

مقترحات التحسين
 هراعبح استخذام أسبليت التعلين والتعلن تسبعذ علي
إثبرح الونبفسخ ثين الطالة.
 ضرورح هراعبح تسلسل الوحتىي العلوي للوقرر لتبعذ
الطالة علي فهن أهذاف الوقرر ثشكل جيذ.
 ضرورح اهتالك الهيئخ الوعبونخ للوعرف والخجراد
الوتعلقخ ثبلوقرر.
 اتبحخ الوحبضر لطالثه الفرص الوتسبويخ في طرح
االسئلخ والتعجير عن أرائهن.
 ضرورح احتىاء الوقرر علي طرق هتنىعخ للتقيين
(اختجبراد  -نظري شفهي  -عولي – تقبرير – عروض)
 استخذام اسبليت تقيين تويز الفروق الفرديخ ثين
الطالة.
 السوبح للطالة ثونبقشخ نتبئج التقيين هع الوحبضر .
 تزويد القاعة  303بإضاءة كافية ( 6لمبات ).
 تزويد القاعة  303بعدد  3ستارة لتناسب العرض
بجهاز الداتا شو.
 توفير مشترك به أكثر من مدخل ثالثى وثنائى.
 توفير جهاز كمبيوتر فى القاعة ا لدراسية لعرض المادة
التعليميه والعروض عليه.

 - 7مالحظات
المراجعين الخارجيين

 - 1تم ركش أن اإلمكبويبث محذودة وهزا يتعبسض مع وسبت مب تم تذسيسه  %95ألن المقشس به
سبعبث ومخشجبث علميت.

 - 8ما تم تنفيذه من

 - 1تضويذ القبعت  402بجهبص التحكم عه بعذ للتحكم فى جهبص العشض .DATA SHOW

(إن وجدت)

مقترحات التطـوير فى
العام السابق

 - 2سبط المبدة العلميت للمقشس بمجبالث الحيبة والتطبيق العملي.

 - 9ما لم يتم تنفيذه

 - 1ت ىفيش جهبص كمبيىتش فى القبعت الذساسيت لعشض المبدة التعليميه والعشوض عليه ( .السبب :
قيىد إداسيت)

من مقترحات
(وما ىى األسباب)

 - 2تىفيش المشاجع والذوسيبث العلميت بمكتبت المعهذ الخبصت بمقشس الكيميبء واالحببس والصبغبث .
( السبب  :قيىد إداسيت).

 - 10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

توصيف التطوير

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

بالنظر الى االستبيان نجد ان ىذا البند

A

المقرر (أىداف،
محتويات ،أسلوب
تعليم)

يحتاج إلي التحسينات فى البنود االتية:

 هراعبح استخذام أسبليت التعلين
والتعلن تسبعذ علي إثبرح الونبفسخ ثين
الطالة.
 ضرورح هراعبح تسلسل الوحتىي
العلوي للوقرر لتبعذ الطالة علي فهن
أهذاف الوقرر ثشكل جيذ.

بالنظر الى االستبيان نجد ان ىذا البند
المحاضر والهيئة
B

المعاونة

C

أساليب التقييم

يحتاج إلي التحسينات فى البنود االتية:

 ضرورح اهتالك الهيئخ الوعبونخ
للوعرف والخجراد الوتعلقخ ثبلوقرر.
 اتبحخ الوحبضر لطالثه الفرص
الوتسبويخ في طرح االسئلخ والتعجير عن
أرائهن.

الفصل الدراسي الثاني
العام الجامعي

أستاذ المادة القائم بالتدريس

2019 - 2018

الفصل الدراسي الثاني
العام الجامعي
2019 - 2018

أستاذ المادة القائم بالتدريس
بالتنسيق مع رئيس القسم

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

D

القاعات الدراسية

والمعامل

 ضرورح احتىاء الوقرر علي طرق
هتنىعخ للتقيين (اختجبراد  -نظري
شفهي  -عولي – تقبرير – عروض)
 استخذام اسبليت تقيين تويز الفروق
الفرديخ ثين الطالة.
 السوبح للطالة ثونبقشخ نتبئج التقيين
هع الوحبضر .

بالنظر الى االستبيان نجد ان ىذا البند
يحتاج الي تحسينات فى البنود االتية :

 تىفير الوراجع والذوريبد العلويخ
ثوكتجخ الوعهذ الخبصخ ثوقررالكيويبء
واالحجبر والصجغبد .

الفصل الدراسي الثاني
العام الجامعي
2019 - 2018

أستاذ المادة القائم بالتدريس
بالتنسيق مع رئيس القسم.

الفصل الدراسي الثاني
العام الجامعي

2019 - 2018

إ دارة المعهد

 ت وفير جهاز كمبيوتر فى القاعة
الدراسية لعرض المادة التعليميه
والعروض عليه.
 تزويد القاعة  303بعدد  3ستارة
لتناسب العرض بجهاز الداتا شو.

إسم منسق المادة  :د  /نصر هصطفي هحوذ

التوقيع :

التاريخ  :أغسطس 2018

