منوذج رقم ()16
تقرير مقرر دراسى2018 – 2017
جامعة /أكادميية :وزارة التعليم العايل
كلية /معهد :املعهد العايل للفنون التطبيقية  -التجمع اخلامس
قسم  :الطباعة والنشر والتغليف
أ -معلومات أساسية
 -1إسم املقرر ورمزه الكودى

تكنولوجيا اإلنتاج الصحفى والنشر 2124 /

 -2التخصص

الطباعة والنشر والتغليف

 -3الفرقة  /املستوى

الثانية /الفصل الدراسي األول

 -4عدد الوحدات  /الساعات املعتمدة

2ساعة مقسمة إيل  ) 1 ( :نظرى
متوافر

 -5النظام املتبع إلختيار جلنة اإلمتحان

 ) 1 ( +عملى

غري متوافر

 -6نظام املراجعة اخلارجية لإلمتحان

يوجد

 -7عدد القائمني ابلتدريس

( )1أ.د/رمضان عبد الرمحن رمضان

ب -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 عدد الطالب امللتحقني  9طالبابملقرر
 -عدد الطالب الذين

 9طالب

أدوا اإلمتحان
 -نتيجة اإلمتحان

عدد

%

 8انجح

عدد
()1

88.9

%
راسب

11.1

 النسبة املئوية %للناجحني طبق ـاً للتقديرات

%0 0

ممتاز،

0

%0

جيد جداً 6 ،

%75

جيد

احلاصلني عليها

2

 -2تدريس املقرر :
 املوضوعات الىت متتدريسها

25
%

مقبول

 التعريف افملرررو هاافا ففع هاافطال النفطئ ااتففمان اقفتم مل قر ف ل الررففرو ل عفمال الرم ف  /خصففماهوق طمماة الصح
 خصما هوق طمماة الصح خصما احممو طمماة الصح التصنيف العلمى للمجالت والجرائد-الاظل النمما ة الرتمعة ى طمماة الصح

(أه ست – كسو)

 زيموة م فان عخصما طمماة الرجطت هالجراافخصما الاشر اإللكترهنى نظل قشن ب الصح -نظم ادخال الملحقات

 % -ملا مت تدريسه من

%100

احملتوى األساسى للمقرر
 مدى إلتزام القائمنيابلتدريس

< 60

> 85

84 – 60

مبحتوى املقرر
 مدى تغطية اإلمتحانملوضوعات

< 60

> 85

84 – 60

املقرر
 -أساليب التعليم والتعلم

حماضرات نظرية
زايرات ميدانية

 -طريقة تقومي الط ـالب

مناقشات وعروض تعليمية
اجراء حبوث

امتحان نظري منتصف الفصل الدراسي
مناقشات وواجبات منزلية (مناقشة ابحاث /مناقشة تقارير الزياره الميدانية)
امتحان نظري نهاية الفصل الدراسي

 -3اإلمكانيات املتاحة للتدريس :

 -املراج ـع العلميـة

متوفرة

متوافرة بدرجة حمدودة

غري متوفرة

 -الوس ـائل املعينة

متوفرة

متوافرة بدرجة حمدودة

غري متوفرة

 -املستلزمات واخلامات

متوفرة

متوافرة بدرجة حمدودة

غري متوفرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية

اليوجد

 -5نتيجة تقومي الطالب للمقرر (: )%
موافق

موافق

غري

غري

عدم

العدد

جدا %

%

موافق

موافق

االستجابة

%

جدا %

%

A

املقرر(اهداف،حمتوايت،أسلوب تعليم)

8

17.86

50

28.57

3.57

0

B

احملاضر واهليئة املعاونة

8

60

11.25 26.25

0

2.5

C

أساليب التقييم

8

16.67 25.08 29.17

0

2.08

D

القاعات الدراسية واملعامل

8

8.33

8.33

6.25

احملاور

 -6مقتحات حتسني
املقرر

14.58

62.5

بناءا على نتائج اإلستبيان للعام ()2016-2017
البند

اسم البند

التعليق

A

المقرر ...
(اهداف،
محتويات،
اسلوب
تعليم)

حاز على نسبة
رضا()67.86%
تحتاج الى تحسين
جزئي .

B

المحاضر
والهيئة
المعاونة

C

أساليب
التقييم

حاز على نسبة
رضا()86.25%
تحتاج الى تطوير.
حاز على نسبة
رضا(%54.25
تحتاج الى تحسين .

D

القاعات
الدراسية
والمعامل

حاز على نسبة رضا
( )%77مما يتطلب
تحسين جزئي.

مقتحات التحسني:

 تسلسل المحتوي العلمي للمقرر بشكل يساعد عليفهم محتوي المقرر.
 توافر مصادر تعليمية حديثة لمحتوي المقرر. -اثاره المنافسة بين الطالب .

 التزام المحاضر بمواعيد المحاضرة. توفير هيئة معاونة. اعالم الطالب بنتائج التقييمات بشكل دورى. تمييز الفروق الفردية للطالب تزويد القاعة بعدد  2ستارة لتناسب العرض بجهازالداتا شو.
 تزويد القاعة بجهاز التحكم عن بعد للتحكم فى جهازالعرض .DATA SHOW

 -7مالحظات املراجعني اخلارجيني
(إن وجدت)
 -8ما مت تنفيذه من مقتحات التطـوير ىف
العام السابق

 -1توضيح اهداف المقرر واهمية دراسته فى بداية اول محاضرة من الفصل دراسى
 -2عرض فيديوهات لمراحل تصنيع ورق الصحف أو القيام بزياره ميدانية لمطابع
صحفية.

 -3يدرب المحاضر الطالب علي االسئلة ويعلنهم ويناقشهم بنتائج االختبارات
 -4اعالن إستراتيجيات التقييم للهيئة المعاونة و الطالب و العمل على اإللتزام
بها.
 -5اعالم الطالب بنتائج التقييمات بشكل دورى.

 -9ما مل يتم تنفيذه من مقتحات
(وما هى األسباب)

 -1تزويد القاعة بستائر لتناسب العرض بجهاز الداتا شو.
 -2تزويد القاعة بجهاز التحكم عن بعد للتحكم فى جهاز العرض DATA SHOW

(لعجز املوازنة)

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

توصيف التطوير

 Aالمقرر ...
(اهداف،
فهم محتوي المقرر.
محتويات ،اسلوب
 توافر مصادر تعليمية حديثة لمحتوي المقرر.تعليم)

توقيت التطوير

المسئول
عن
التنفيذ

 تسلسل المحتوي العلمي للمقرر بشكل يساعد عليخالل العام الدراسي
2019/2018

عضو هيئة
التدريس

 -اثاره المنافسة بين الطالب .

 Bالمحاضر والهيئة
المعاونة

 التزام المحاضر بمواعيد المحاضرة. -توفير هيئة معاونة.

 Cأساليب التقييم

 اعالم الطالب بنتائج التقييمات بشكل دورى. تمييز الفروق الفردية للطالب تزويد القاعة بستائر لتناسب العرض بجهاز الداتاشو.

 Dالقاعات الدراسية
والمعامل

 تزويد القاعة بجهاز التحكم عن بعد للتحكم فى جهازالعرض .DATA SHOW

أستاذ المادة :أ.د/رمضان عبد الرمحن رمضان

خالل العام الدراسي
2019/2018

عضو هيئة
التدريس

خالل العام الدراسي
2019/2018

عضو هيئة
التدريس

خالل العام الدراسي
2019/2018

إدارة المعهد

التاريخ  :أغسطس 2018

