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

ًظزٌبث اللىى فى الطببعت 2113 /

 - 2التخصص

الطباعة والنشر والتغليف

 - 3الفرقة  /المستوى

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

 - 4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

( (2ساعة تقسم إلى  ) 2 ( :نظرى

 ) - ( +عملى

 - 5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

متوافر

غير متوافر

 - 6نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

متوافر

غير متوافر

 - 7عدد القائمين بالتدريس

( )1م.د  /أحمد محمد عطية اسماعيل

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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%

 3ممتاز

% 33.33

 3جيد

% 33.33

ناجح

عدد

%
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عدد
 1جيد جداً
 2مقبول

راسب

%
%00.00
% 22.22

 الموضوعاتالتى تم تدريسها

 - 1تعريف اللون
 - 2خواص اللون من حيث الكنه والقيمة والشدة.
 - 3نظم مزج األلوان الجمعية ومجموعة رقمية مكملة
 - 4نظم مزج األلوان الطرحية ومجموعة رقمية مكملة
 - 5أنظمة إدارة اللون
 - 6أنظمة إدارة اللون
 - 7نظم فصل األلوان
 - 8قياس جودة اللونى الصورةالرقمية
 - 9طرق تصحيح ومعالجة اللون تصويريآ وإلكترونيآ

 % -لما تم

تدريسو من

- 11

نظم التحكم والضبط اللونى "إدارة اللون" (الميكانيكى – اإللكترونى)

- 11

نظم التحكم والضبط اللونى "إدارة اللون ( "2الميكانيكى – اإللكترونى)

%95

المحتوى
األساسى للمقرر
 مدى إلتزامالقائمين

< 66

84 – 66

> 85

بالتدريس
بمحتوى المقرر
 مدى تغطيةاإلمتحان
لموضوعات
المقرر
 -أساليب

< 66

84 – 66

> 85

التعليم والتعلم

محاضرات مطورة

عروض تعليمية

اجراء بحوث

أنشطة فصلية

مناقشات

األعمال الفصلية (تذكر) :

...............................................................
 -طريقة تقويم

الطــالب

امتحان نظرى

امتحان شفوى

أعمال فصمية

عممى
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 :

عدم توافر خدمة اإلنترنت داخل القاعه الدراسية

 - 5نتيجة تقويم
الطالب للمقرر

(: )%

م
A

العدد

موافق جدا

موافق

المحاور
الوقزر(أهداف  ،هحتىٌبث  ،أسبلٍب
تعلٍن)

4

%67.86

%14.29

غير موافق
%7.14

غير موافق

عدم

%7.14

%3.57

جدا

استجابة

B

الوحبضز والهٍئت الوعبوًت

4

62.5%

22.5%

7.5%

2.5 %

5%

C

أسبلٍب التقٍٍن

4

62.5%

25 %

8.33 %

4.17 %

6%

D

القبعبث الدراسٍت والوعبهل

4

41.67%

45.83 %

8.33 %

4.17%

6%

باالطالع علي نتائج استبيان الطالب ()7102- 7102

 - 6مقترحات

تحسين المقرر

البند

اسم البند

التعليق

مقترحات التحسين

A

الوقزر (أىداف،
هحتٌياخ،
أسالية تعلين)

حبس علً ًسبت % 53.18
وٌحتبج إلً تحسٍي جشئً .

 إعادج ترتية هحتٌٍ الوقرر ليتناسة هع
احتياجاخ الطالب .

حبس علً ًسبت % 58
وٌحتبج إلً تحسٍي جشئً

 زيادج نسثح األف الم التعليويح ًالعرًض
التقديويح.

C

أسبلٍب التقٍٍن

حبس علً ًسبت % 5..8
وٌحتبج إلً تحسٍي جشئً .

 عول نوٌذج تقيين للوشرًعاخ ًيتن اعتواد ه.

D

القبعبث
الدراسٍت
والوعبهل

حبس علً ًسبت % 5..8
وٌحتبج تحسٍي جذري.

 تسًيد القاعح تإضاءج كافيح ( 8لوثاخ ).
 تسًيد القاعح تعدد  3ستارج لتناسة العرض
تجياز الداتا شٌ.
 تسًيد القاعح تجياز التحكن عن تعد للتحكن فَ
جياز العرض .DATA SHOW
 تٌفير هشترك تو أكثر هن هدخل ثالثَ
ًثنائَ.
 تٌفير جياز كوثيٌتر فَ القاعح الدراسيح
لعرض الوادج التعليويو ًالعرًض عليو.
 هد ساعاخ العول توكتثح الوعيد حتي الساعح
الراتعح.

B

المحاضر
والهيئة المعاونة

 - 7مالحظات
المراجعين الخارجيين

 - 0أساليب التعليم والتعلم بالتقرير تتعارض مع نسبة ما تم تدريسه (. )%59

(إن وجدت)

 - 8ما تم تنفيذه من

مقترحات التطـوير فى
العام السابق
 - 9ما لم يتم تنفيذه

من مقترحات

(وما ىى األسباب)

 - 0تم معالجة اساليب التعليم والتعلم لتتناسب مع طبيعة المقرر.

 - 2تم ادراج الزيارة فى التوصيف.
 - 3تم تعديل أساليب التعليم والتعلم لتتناسب مع نسبة ما تم تدريسو.
-1

تىفٍز جهبس كوبٍىتز فى القبعت الدراسٍت لعزض الوبدة التعلٍوٍه والعزوض علٍه ( .السبب :
قٍىد إدارٌت)

 - 2هد سبعبث العول بوكتبت الوعهد حتً السبعت الزابعت ( .السبب  :قٍىد إدارٌت)

 - 16خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
المقرر (أىداف،
A

محتويات ،أسلوب
تعليم)

توصيف التطوير
 إعادة ترتيب محتوى المقرر ليتناسب مع
احتياجات الطالب .

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

العام الجامعي

أستاذ المادة القائم بالتدريس

2619 - 2618

B

المحاضر والهيئة
المعاونة

C

أساليب التقييم

D

القاعات الدراسية
والمعامل

 زيادة نسبة األفالم التعليمية
والعروض التقديمية .

العام الجامعي
2102 - 2108

أستاذ المادة القائم بالتدريس.

 زيادة نسبة األفالم التعليمية
والعروض التقديمية.

العبم الجبهعً
2102 - 2108

أستاذ المادة القائم بالتدريس.

 تىفٍز فً الوعبهل أدواث وهعداث
كبفٍت .
 تشوٌد القبعت بإضبءة كبفٍت (5
لوببث ).
 تشوٌد القبعت بعدد  2ستبرة
لتٌبسب العزض بجهبس الداتب شى.
 تشوٌد القبعت بجهبس التحكن عي
بعد للتحكن فى جهبس العزض
.DATA SHOW
 تىفٍز هشتزك به أكثز هي هدخل
ثالثى وثٌبئى.
 تىفٍز جهبس كوبٍىتز فى القبعت
الدراسٍت لعزض الوبدة التعلٍوٍه
والعزوض علٍه.

العام الجامعي
2102 - 2108

إسم منسق المادة  :م.د /أحمد محمد عطية

التوقيع :

ادارة المعهد

التاريخ  :أغسطس 7102

