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

نظم فصل ألوان الكترونيا 0113 /

 - 2التخصص

الطباعة والنشر والتغليف

 - 3الفرقة  /المستوى

الفرقة الثالثة للعام الجامعي ( 2118- 2117الفصل الدراسي
األول)

 2ساعة تقسم إلى  ) 1 ( :نظرى

 - 4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

متوافر

 - 5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان
 - 6نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

 ) 1 ( +عملى

غير متوافر

متوافر

غير متوافر

( )1و.د /أحًذ يحًذ عطٍخ

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

 9طالب

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

 9طالب

 -نتيجة اإلمتحان
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 - 2تدريس المقرر :
 الموضوعات التى تمتدريسها



نظريات فصل وطباعة األلوان



أنواع األصول الممونة



انتاج الصورة الرقمية.



الفصل الموني عمى أجهزة المسح الضوئي اإللكتروني.



انتاج ممفات االخراج الفنى الرقمى



التصحيح الموني الرقمي




اعذاد ثرَبيح انرٌت نهفصم انهىَى.
انتحكى فى خىدح اَتبج انفصم انهىَى.

  %لما تم تدريسو من %95المحتوى األساسى للمقرر
 مدى إلتزام القائمينبالتدريس

84 – 61

< 61

> 85

بمحتوى المقرر
 مدى تغطية اإلمتحانلموضوعات

< 61

> 85

84 – 61

المقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

تدريب عملى

محاضرات مطورة
دراسة حالة

أنشطة فصلية

مناقشات وعروض تعميمية

اجراء بحوث
2

 -طريقة تقويم الط ـالب

امتحان نظرى

امتحان شفوى

أعمال فصلية

عملى
تكاليف وواجبات منزلية

مناقشات 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 والخامات

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 - 4قيود إدارية وتنظيمية  :عدم توافر خدمة اإلنترنت داخل القاعه الدراسية

 - 5نتيجة تقويم الطالب
للمقرر (: )%
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 - 6مقترحات تحسين
المقرر

انًحبور
انًقرر(أهذاف ،
يحتىٌبد  ،أسبنٍت
تعهٍى)
انًحبضر وانهٍئخ
انًعبوَخ

باالطالع علي نتائج استبيان الطالب ()2071- 2071
البند

اسم البند

التعليق

مقترحات التحسين

A

انًقرر (أهذاف،
هحتوياخ،
أسالية تعلين)

حبز عهً َسجخ % 42.54
وٌحتبج إنً تحسٍٍ خسئً.

 هراعاج توفير هصادر تعليويح وتطثيقاخ
علويح حذيثح لوحتوي الوقرر قذر االهكاى .
 استخذام اسالية التعلين والتعلن تساعذ علي
التفكير الفعال.
 هراعاج تضويي الوقرر لتواريي وتطثيقاخ
هتٌوعح علي هوضوعاخ الوقرر.

B
C

المحاضر
والهيئة المعاونة
أسبنٍت انتقٍٍى

حبز عهً َسجخ
 % 09وٌحتبج إنً
تحسٍٍ خسئً
حبز عهً َسجخ
 % 43.33وٌحتبج إنً
تحسٍٍ خسئً .

3

 االستفادج هي الساعاخ الوكتثيح في الرد علي
استفساراخ الطالب.
 السواح توٌاقشح ًتائج التقيين هع الوحاضر.

D

حبز عهً َسجخ

انقبعبد
انذراسٍخ
وانًعبيم

 - 7مالحظات المراجعين الخارجيين

12.12

 %وٌحتبج

تحسٍٍ كجٍر.

 تزويد القاعة بإضاءة كافية ( 8لمبات ).
 تزويد القاعة معمل )111( 1بعدد  1ستارة
لتناسب العرض بجهاز الداتا شو.
 توفير مشترك به أكثر من مدخل ثالثى
وثنائى.
 توفير جهاز كمبيوتر فى القاعة الدراسية
لعرض المادة التعليميه والعروض عليه.

 - 1تحديث المقرر.

(إن وجدت)

-2
-3

 - 8ما تم تنفيذه من مقترحات التطـوير فى
العام السابق
 - 9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات

 - 7تم تحديث المقرر بزيادة االنتاج والتكنولوجيا الرقمية فى فصل
األلوان وحذف الجزء المتعلق بفصل األلوان التناظرى.
 - 1تىفٍر خهبز كًجٍىتر فى انقبعخ انذراسٍخ نعرض انًبدح انتعهًٍٍه
وانعروض عهٍه ( .انسجت  :قٍىد إدراٌخ)
 - 2تسوٌذ انقبعخ ثدهبز انتحكى عٍ ثعذ نهتحكى فى خهبز انعرض
 ( .DATA SHOWانسجت  :قٍىد إدراٌخ)

(وما ىى األسباب)
 - 11خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

A

المقرر (أىداف،
محتويات ،أسلوب
تعليم)

المحاضر والهيئة

B

المعاونة

C

أساليب التقييم

توصيف التطوير

توقيت التطوير

 يراعبح تىفٍر يصبدر تعهًٍٍخ
وتطجٍقبد عهًٍخ حذٌثخ نًحتىي
ا نًقرر قذر االيكبٌ .
 استخذاو اسبنٍت انتعهٍى وانتعهى
تسبعذ عهً انتفكٍر انفعبل.
 يراعبح تضًٍٍ انًقرر نتًبرٌٍ
وتطجٍقبد يتُىعخ عهً يىضىعبد
انًقرر.

العام الجامعي

 االستفبدح يٍ انسبعبد انًكتجٍخ
فً انرد عهً استفسبراد انطالة.

 انسًبذ ثًُبقشخ َتبئح انتقٍٍى
يع انًحبضر.

4

المسئول عن التنفيذ

أستاذ المادة القائم بالتدريس

2119 - 2118

العام الجامعي

أستاذ المادة القائم بالتدريس

2119 - 2118

العام الجامعي

أستاذ المادة القائم

2119 - 2118

بالتدريس.

D

القاعات الدراسية
والمعامل

 تزويد القاعة بإضاءة كافية (1
لمبات ).
 تزويد القاعة معمل )177( 7
بعدد  1ستارة لتناسب العرض
بجهاز الداتا شو.
 تزويد القاعة بجهاز التحكم عن
بعد للتحكم فى جهاز العرض
.DATA SHOW
 توفير مشترك به أكثر من مدخل
ثالثى وثنائى.
 توفير جهاز كمبيوتر فى القاعة
الدراسية لعرض المادة التعليميه
والعروض عليه.

إسم منسق المادة  :و.د /أحًذ يحًذ عطٍخ

التوقيع :

5

العام الجامعي

2119 - 2118

إ دارة المعهد

التاريخ  :أغسطس 2118

