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

مشبكل إنتبج طببعي /

 - 2التخصص

الطباعة والنشر والتغليف

 - 3الفرقة  /المستوى

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

 - 4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

3120

ساعتين تقسم إلى  ) 2 ( :نظرى

 ) - ( +عملى

 - 5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

متوافر

غير متوافر

 - 6نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

متوافر

غير متوافر

 - 7عدد القائمين بالتدريس

( )1أ.م.د  /أحمد علوان

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 ـاًللتقديرات الحاصلين عليها
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%33.33
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%22.22

1

عدد
ناجح

-
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عدد
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 جيد جداً 4مقبول

%1
%44.44

 - 2تدريس المقرر :
 -الموضوعات

التى تم تدريسها

 المشاكل الخاصة بمرحمة التصميم الطباعي.
 المشاكل الخاصة بمراحل التجهيزات ما قبل الطباعية.
 المشاكل الخاصة بمراحل الطباعة.
 المشاكل الخاصة بمراحل التشطيب ما بعد الطباعية .

(تحميل كل مشكمة – تحديد أسبابها وأفضل طرق عالجها

 استخدام نظام المحاكاة الحديث.

 % -لما تم

%90

تدريسو من
المحتوى

األساسى للمقرر
 -مدى إلتزام

القائمين

< 60

84 – 60

> 85

بالتدريس
بمحتوى المقرر
 مدى تغطيةاإلمتحان

< 60

84 – 60

> 85

لموضوعات
المقرر

 -أساليب

التعليم والتعلم

محاضرات مطورة
اخزاء ثحىس

زيارات ميدانية

عروض تعليمية
أنشطة فصلية
مناقشات

عرض عينات ونماذج
تدريب عملى

عرض عينات ونماذج

األعمال الفصلية (تذكر) :
.......................................................
 -طريقة تقويم

شفوى

امتحان نظرى
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تقارير

الطــالب

أعمال فصمية

تقييم

تكاليف وواجبات منزلية

مناقشات 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 :

قلة عدد قاعات التدريس

 - 5نتيجة تقويم
الطالب للمقرر
(: )%

م

المحاور

جدا

استجابة

17.46 %

0%
17.78 %

العدد

موافق جدا

موافق

A

المقزر(أهداف  ،محتىيبت ،
أسبليب تعليم)

9

33.33%

39.68%

9.52 %

B

المحبضز والهيئة المعبونة

9

31.11%

32.22%

6.67%

12.22 %

C

أسبليب التقييم

9

29.63 %

51.85 %

16.67 %

1.85 %

0%

D

القبعبت الدراسية والمعبمل

9

25.93%

55.56 %

12.96 %

3.7 %

1.85 %
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غير موافق

غير موافق

عدم

 - 6مقترحات

تحسين المقرر

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

اسم البند

التعليق

A

المقزر (أهذاف،
يحزىَبد،
أسبنُت رعهُى)

حبس علي نسبة % 73.01
ويحتبج إلي تحسين جذري.

B

ا محاضر
والهيئة المعاونة

حبس علي نسبة % 63.33
ويحتبج إلي تحسين جذري

C

أسبليب التقييم

حبس علي نسبة % 81.48
يحتبج إلي تحسين ج شئي.

D

القبعبت
الدراسية
والمعبمل

حبس علي نسبة % 81.49
ويحتبج إلي تحسين ج شئي.

مقترحات التحسين
 عًم خذول يسجك فٍ ثذاَخ انذراسخ نزسهُى
األعًبل وانًىضىعبد انزٍ سُزى رذرَسهب
خالل انفصم انذراسٍ
 ضزورح رىفُز يصبدر رعهًُُخ ورطجُمبد
عهًُخ حذَثخ نًحزىٌ انًمزر
 يزاعبح انزُبست ثٍُ يحزىي انًمزر يع انًذح
انشيُُخ انًخصصخ نه .
 ض زورح اعالٌ أهذاف انًمزر وانًعبرف
وانًهبراد يُذ انجذاَخ.
 ضزورح االنزشاو ثًىاعُذ انًحبضزاد وفمب
نهدذول انًحذد وانًعهٍ.
 اربحخ انًحبضز نطالثه انفزص انًز سبوَخ فٍ
طزذ االسئهخ وانزعجُز عٍ أرائهى.
 اعالو انًحبضز طالثه ثُزبئح االخزجبراد
وَُبلشهى فٍ َزبئح انزمُُى.
 االعالٌ عٍ يىاعُذ اخزاء االخزجبراد لجههب
ثىلذ كبف.
 أٌ رزركش االخزجبراد انُظزَخ أو انًُبلشبد
ثشكم أكجز عهٍ اندىاَت انفكزَخ وانعًهُخ
انخبصخ ثأهذاف انًمزر.
 انسًبذ نهطالة ثًُبلشخ َزبئح انزمُُى يع
انًحبضز .
 تزويد القاعة  303بعدد  2ستارة لتناسب
العرض بجهاز الداتا شو.
 توفير جهاز تكيف في القاعة .
 توفير مشترك به أكثر من مدخل ثالثى
وثنائى.
 مد فترة عمل المكتبة الى الساعة الرابعة
 توفير جهاز كمبيوتر فى القاعة الدراسية
لعرض المادة التعليميه والعروض عليه.

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

 - 1تم ذكر أن اإلمكانيات محدودة وهذا يتعارض مع نسبة ما تم تدريسه  %55ألن
المقرر به ساعات ومخرجات عممية.

 - 1تزويد القاعة بجهاز التحكم عن بعد لمتحكم فى جهاز العرض .Data Show
 - 2تزويد القاعة بإضاءة كافية ( 8لمبات( .

 - 3اإللتزام بإعالن إساليب التقييم المتبعة خالل الفصل الدراسى فى أول محاضرة

وبشكل واضح.

 - 4استفادة المحاضر من الساعات المكتبية في الرد عمي استفسارات الطالب.
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 - 9ما لم يتم تنفيذه

من مقترحات

(وما ىى األسباب)

 - 1توفير جهاز كمبيوتر فى القاعة الدراسية لعرض المادة التعميميه والعروض عميه.
(السبب  :قيود إدارية

 - 2مد فترة عمل المكتبة الى الساعة الرابعة ( .السبب  :قيود إدارية
 - 3توفير مشترك به أكثر من مدخل ثالثى وثنائى( .السبب  :قيود إدارية

 - 10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

توقيت التطوير

توصيف التطوير

المسئول عن التنفيذ

بالنظر الى االستبيان نجد ان ىذا البند يحتاج إلي

المقرر (أىداف،
A

محتويات ،أسلوب
تعليم)

المحاضر والهيئة
B

المعاونة

C

أساليب التقييم

D

القاعات الدراسية
والمعامل

التحسينات فى البنود االتية:
 يزاعبح اسزخذاو أسبنُت انزعهُى وانزعهى
رسبعذ عهٍ إثبر ح انًُبفسخ ثٍُ انطالة.
 رىفُز يصبدر رعهًُُخ ورطجُمبد عهًُخ
حذَثخ نًحزىٌ انًمزر
 يزاعبح رسهسم انًحزىٌ انعهًٍ نهًمزر
نز س بعذ انطالة عهٍ فهى أهذاف انًمزر ثشكم
خُذ.
 ضزورح اعالٌ أهذاف انًمزر وانًعبرف
وانًهبراد يُذ انجذاَخ.
بالنظر الى االستبيان نجد ان ىذا البند يحتاج إلي
التحسينات فى البنود االتية:
 ضزورح االنزشاو ثًىاعُذ انًحبضزاد وفمب
نهدذول انًحذد وانًعهٍ.
 اربحخ انًحبضز نطالثه انفزص انًزسبوَخ
فٍ طزذ االسئهخ وانزعجُز عٍ أرائهى.
 اعالو انًحبضز طالثه ثُزبئح االخزجبراد
وَُبلشهى فٍ َزبئح انزمُُى.
بالنظر الى االستبيان نجد ان ىذا البند يحتاج إلي
التحسينات فى البنود االتية:
 ضزورح احزىاء انًمزر عهٍ طزق يزُىعخ
نهزمُُى (اخزجبراد َ -ظزٌ شفهٍ  -عًهٍ –
رمبرَز – عزوض)
 االعالٌ عٍ يىاعُذ اخزاء االخزجبراد لجههب
ثىلذ كبف.
 أٌ رزركش االخزجبراد انُظزَخ أو انًُبلشبد
ثشكم أكجز عهٍ اندىاَت انفكزَخ وانعًهُخ
انخبصخ ثأهذاف انًمزر.
 انسًبذ نهطالة ثًُبلشخ َزبئح انزمُُى يع
انًحبضز .
بالنظر الى االستبيان نجد ان ىذا البند يحتاج الي
تحسينات فى البنود االتية :
 رىفُز انًزاخع وانذورَبد انعهًُخ ثًكزجخ
انًعهذ انخبصخ ثًُهح يشكم االَزبج انطجبعٍ
يٍ يشبكم انطجبعخ ويشبكم انزدهُشاد
انطجبعُخ انزٍ رزسى ثبنحذاثخ وَسهم اسزعبررهب
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الفصل الدراسي الثاني
العام الجامعي

أستاذ المادة القائم بالتدريس

2019 - 2018

الفصل الدراسي الثاني
العام الجامعي

2019 - 2018

الفصل الدراسي الثاني
العام الجامعي

2019 - 2018

الفصل الدراسي الثاني
العام الجامعي

2019 - 2018

أستاذ المادة القائم بالتدريس
بالتنسيق مع رئيس القس م

أستاذ المادة القائم بالتدريس
بالتنسيق مع رئيس القسم.

إ دارة المعهد

واسزخذايهب.
 رشوَذ انمبعخ ( )312ثعذد  2سزبرح
نزُبست انعزض ثدهبس انذارب شى Data
Show
 رىفُز يشززن ثه أكثز يٍ يذخم ثالثً
وثُبئً.
 يذ فززح عًم انًكزجخ انً انسبعخ انزاثعخ.
 رىفُز خهبس كًجُىرز فً انمبعخ انذراسُخ
نعزض انًبدح انزعهًُُه وانعزوض عهُه.

إسم منسق المادة  :أ.و.د  /أحًذ عهىٌ.

التوقيع :
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التاريخ  :أغسطس 2018

