نموذج رقم ()16
تقرير مقرر دراسى2018/2017
جامعة  /أكاديمية  :و ازرة التعليم العالي

كلية  /معهد  :المعهد العالى للفنون التطبيقية  -التجمع الخامس

قسم  :الطباعة والنشر والتغليف
أ  -معلومات أساسية
هىدسة مبكيىبت طببعة /

 - 1إسم المقرر ورمزه الكودى

3134

 - 2التخصص

الطباعة والنشر والتغليف

 - 3الفرقة  /المستوى

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

 - 4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

 3ساعات تقسم إلي  ) 1 ( :نظرى

 - 5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

متوافر

غير متوافر

 - 6نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

متوافر

غير متوافر

 - 7عدد القائمين بالتدريس

 ) 2 ( +عملى

( )1أ.د  /رمضان عبد الرحمن رمضان

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

 9طالب

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

 9طالب

 -نتيجة اإلمتحان
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 النسبة المئوية  %للناجحين طبق ـًاللتقديرات الحاصلين عليها
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 2مقبول

%22,2
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 - 2تدريس المقرر :
 -الموضوعات التى تم تدريسها

 % -لما تم تدريسو من



نث ذ جن ذذتنورراذذارنوررذذارٌنًنرااطٍاذذاخنوراثا ذذحنورتٍناف واٍذذحن ذ ذذاٍ ن اطٍاذذاخن
وراثا ح.



ور ا زنورانرتفحنراحدوخنوراثعن( اطٍاذاخنوراثا ذحنتوخنورري ٌذحنتذا ا
ورري ٌحنورش ٌاٍح).

ن –ن اطٍاذاخن



ورر ذذاٍانورثذذذدوئًنراحذذذدجنورري ٌذذحن و رٍذذذاخن وراٍكانٍكٍذذذاخنوراكانذذحنرلذذذان(وراا رذذذحن
وراسراٌحن –نوراا رحنوراائتح).



ورر ذذاٍانورثاذذائًنراحذذدجنوراثذذعن(ولذذااونحنورسذذا نوراثذذا ًن –نولذذااونحنورالذذٍ ن
وراااطً ن –نولااونحنوركثسح).



ورر اٍانورثاائًن نظاحنوررحثٍ .



ورر اٍانورثاائًن نظاحنورر طٍة .



وررااروخنورركااراجٍح ن نظاحنوررحثٍ ن أنظاحنورر طٍةن حدوخ نوررعاٍح.



ورر اٍانورثاائًنراحدوخ نوررجفٍ ن أنظاحنوررستٍا .



و نظاحنوراراا حنرترحكان ذشيٍلن اطٍااخنوراثا ح.



ورا زنورانرتفحنرااطٍااخنوراث ا حنورش ٌاٍحن(ور ح ن –نوراجالخ).



ورر اٍانورثاائًنرااطٍااخنوراثا حنورش ٌاٍح .

%95

المحتوى األساسى للمقرر
 مدى إلتزام القائمين بالتدريسبمحتوى المقرر
 مدى تغطية اإلمتحانلموضوعات

< 60

84 – 60

> 85

< 60

84 – 60

> 85

المقرر
 -أساليب التعليم والتعلم

تدريب عممى

محاضرات مطورة

أنشطة فصمية

دراسة حالة

اجراء بحوث

مناقشات
عروض تعميمية
2

 -طريقة تقويم الط ـالب

امتحان نظرى

امتحان شفوى

أعمال فصمية

امتحان عممى

مناقشات وتقييم أداء صفي

تكاليف وواجبات منزلية

 - 3اإلمكانيات المتاحة للتدريس :
 -المراج ـع العلميـة

متوفرة

متوافرة بدرجة مح دودة

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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غير م وافق

المقزر(أهداف ،
محتىيبت  ،أسبليب
تعليم)
المحبضز والهيئة
المعبووة
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%472,7

%36257

%7294

%742,9
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%45256

%,7278

%70

%7,2,,

%4244

C

أسبليب التقييم

9

%50

%,9263

%7247

%7,296

%0

D

القبعبت الدراسية
والمعبمل

9

%74287

%37204

%33233

%74287

%0

A
B

المحاور

غير م وافق

عدم

3

جدا

االستجابة

باالطالع علي نتائج استبيان الطالب () 1028 - 1027

 - 6مقترحات تحسين المقرر

البند

اسم البند

التعليق

A

المقزر
(أهدوف ،ن
حراٌاخ ،ن
ألارٍةن
ذعتٍا)

حبس علي وسبة
 % 77,77ويحتبج
إلي تحسيه جشئي.

المحاضر

B

والهيئة
المعاونة

مقترحات التحسين

 توفير زيارات ميدانية لمطابع التغليف
حبس علي وسبة
 % 73,34ويحتبج
إلي تحسيه جشئي

C

أسبليب
التقييم

حبس علي وسبة
 % 73,63ويحتبج
إلي تحسيه جش ئي

D

القبعبت
الدراسية
والمعبمل

حبس علي وسبة
 % 51,75ويحتبج
تحسيه جذري.

 - 7مالحظات المراجعين الخارجيين
(إن وجدت)
 - 8ما تم تنفيذه من مقترحات التطـوير فى
العام السابق

 ض رج نذاالة ن حراي نوراق ر ن ع نورادج نورز اٍحن
حنره.
وران
 عمل جدول مسبق في بداية الدراسة لتسليم األعمال
و الموضوعات التي سيتم تدريسها خالل الفصل
الدراسي .
 و اج ن ولرندوم نوراحاض نرتالائل نوررعتٍاٍح ن(جلازن
دوذانشا -نت جٍكرار  -نأاالمنذعتٍاٍح).
 زيادة نسبة األفالم التعليمية والعروض التقديمية .
 ض رج نذاٍز نألارٍة نوررقٍٍا نوراسرند ح ناً نوراق رن
ورف قنورف دٌح نتٍتنوراالب.
 ض رجنوإل النن تن او ٍدنوإلخرثاروخ نقثتلا نتاقدن
طااً.
 تزويد القاعة  333بإضاءة كافية ( 8لمبات ).
 تزويد القاعة بعدد  3ستارة 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.
 صيانه جهاز التكييف

 - 1ألارٍة نوررعتٍا ن ور رعتا نورا طارج ن ع نتط ن دم نذاا نوإل كانٍاخنٌرعارضن
عننسثحن انذانذدرٌسهن( )%59ن ن
 - 1ذز ٌد نورقا ح نتجلاز نوررحكا ن ت نتعد نرترحكا ناى نجلازنورع ضن DATA
 .SHOWن
 - 2ذااٍ ن

ادرنذعتٍاٍحن ذاثٍقاخن تاٍحنحدٌنحنراحراينوراق ر.

 - 1توفير جهاز كمبيوتر فى القاعة الدراسية لعرض المادة التعليميه
والعروض عليه.

 - 9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات
(وما ىى األسباب)

 - 1توفير مشترك به أكثر من مدخل ثالثى وثنائى.
 - 3صيانه جهاز التكييف.

 - 10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
ن

مجاالت التطوير

توقيت التطوير

توصيف التطوير

4

المسئول عن التنفيذ

A

المقرر (أىداف،

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

محتويات ،أسلوب

 مراعاة استخدام أساليب التعليم والتعلم

تعليم)

العام الجامعي

أستاذ المادة القائم بالتدريس

2019 - 2018

في المقرر تساعد علي التفكير الفعال


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

العام الجامعي

بنتائج االختبارات.

 اتاحة فرص متساوية للطالب في
المحاضرة في طرح االسئلة والتعبير عن

آرائهم.

 ضرورة تميز أساليب التقييم المستخدمة
في المقرر الفروق الفردية بين الطالب.

 ضرورة اإلعالن عن مواعيد اإلختبارات

ن
ن

2019 - 2018

العام الجامعي

2019 - 2018

أستاذ المادة القائم بالتدريس.

أستاذ المادة القائم بالتدريس.

قبلها بوقت كافي.
بالنظر الى االستبيان نجد ان ىذا البند يحتاج الي
تحسينات فى البنود االتية :

القاعات الدراسية

D

والمعامل

 تزويد القاعة  333بإضاءة كافية
( 6لمبات ).
 تزويد القاعة  333بعدد  3ستارة
لتناسب العرض بجه از الداتا شو.
 توفير مشترك به أكثر من مدخل
ثالثى وثنائى.
 توفير جهاز كمبيوتر فى القاعة
الدراسية لعرض المادة التعليميه
والعروض عليه.
 صيانه جهاز التكييف

العام الجامعي

2019 - 2018

ادارة المعهد

ن
ن
ن
ن
ن

نن

إسم منسق المادة :

أ.د رمضبن عبد الزحمه

التوقيع :

ن
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التاريخ  :أغسطس 2018

