منوذج رقم ()16
تقرير مقرر دراسى 2018 – 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

نظم وتشريعات وقوانين طباعة 2203 /

-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

( )1م.د/أمحد عطية

ب-معلومات متخصصة
-1اإلحصائيات:
 -عدد الطالب

 9طالب

امللتحقني ابملقرر
 -عدد الطالب

 9طالب

الذين أدوا
اإلمتحان
 نتيجة االمتحان -النسبة املئوية

9انجح
2ممتاز

100%

22.22%

0راسب

3جيد جداً

%0
33.33%

2جيد

22.22%

 %للناجحني

2مقبول

22.22%

طبق ـاً للتقديرات
احلاصلني عليها

-2تدريس املقرر :
-املوضوعات الىت

 التعريف بالمقرر واهدافه واعالم الطالب بنتائج استبيان تقييم المقرر للعام الماضي /مدخل تاريخي قانون المطبوعات المصرية والعربية واألجنبية الرقابة على المطبوعات حقوق المؤلف حقوق النشر -حق إعادة الطبع.

 % -ملا مت

%100

مت تدريسها

تدريسه من احملتوى
األساسى للمقرر
 -مدى إلتزام

< 60

القائمني ابلتدريس

> 85

84 – 60

مبحتوى املقرر
 -مدى تغطية

< 60

اإلمتحان

> 85

84 – 60

ملوضوعات
املقرر
 -أساليب التعليم

حماضرات نظرية

والتعلم
 طريقة تقوميالط ـالب

دراسة حالة
امتحان نظري

-3اإلمكانيات املتاحة للتدريس:

مناقشات وعروض تعليمية
اجراء أحباث
مناقشات وواجبات منزلية

 -املراج ـع العلميـة

متوفرة

غري متوفرة

متوافرة بدرجة حمدودة

 -الوس ـائل املعينة

متوفرة

متوافرة بدرجة حمدودة

غري متوفرة

 -املستلزمات

متوفرة

متوافرة بدرجة حمدودة

غري متوفرة

واخلامات
-4قيود إدارية

ال يوجد

وتنظيمية:
-5نتيجة تقومي
الطالب للمقرر

احملاور

(:)%

العدد موافق جدا %

موافق

غري موافق

%

%

غري

عدم

موافق

االستجابة

جدا %

%

املقرر (اهداف،
A

حمتوايت،

6

26.19%

9.52% 4.76% 14.29% 45.24%

أسلوب تعليم)
B

احملاضر واهليئة
املعاونة

 Cأساليب التقييم
القاعات
D

الدراسية

6
6
6

53.33%
27.28%
36.11%

26.67%

15%

8.33% 52.78%

0

5%

0

11.11%

13.89% 5.56% 5.56% 38.89%

واملعامل
-6مقرتحات
حتسني املقرر

بناءاً على نتائج االستبيان للعام ()2018-2017
البند

اسم البند

التعليق

A

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

حاز على نسبة رضا
( )%71.43تحتاج الى
تحسين.

مقرتحات التحسني:

 تعديل في محتوى المقرر ليتناسبمع المدة الزمنية المتاحة.
 توفير بعض الفيديوهات لتبسيطالمحتوى.

B

المحاضر والهيئة
المعاونة

حاز على نسبة رضا
( )%80تحتاج الى تطوير.

C

أساليب التقييم

حاز على نسبة رضا
( )%80.10تحتاج الى
تطوير.

D

القاعات الدراسية
والمعامل

حاز على نسبة رضا
( )%75مما يتطلب تحسين.

 عمل محاضرات لبعض الخبراءفي قوانين الملكية الفكرية.
 تكليف الطالب بعمل القاء لألبحاثبصورة دورية.
 متابعة أسبوعية لما سبق وتقييممتابعة الطالب لما تم تدريسه
 تزويد القاعة ( )303بعدد 2ستارة لتناسب العرض بجهاز الداتا
شو.
تزويد القاعة بجهاز التحكم عن بعدللتحكم فى جهاز العرض DATA
SHOW.

-7مالحظات
املراجعني اخلارجيني
(إن وجدت)
 -1مت ضبط حساب نسب النجاح طبقاً ألعداد الطالب.

-8ما مت تنفيذه
من مقرتحات

 -2توضيح اهداف المقرر واهمية دراسته فى بداية اول محاضرة من الفصل الدراسى .

التطـوير ىف العام

 -3تدريب الطالب على األسئلة.

السابق

 -4إعالن الطالب عن مواعيد أجراء االختبارات قبلها بوقت كاف

-9ما مل يتم تنفيذه
من مقرتحات

ومناقشة نتائج التقييم بشكل

دوري مع المحاضر.
 -1تزويد القاعة ( )303بعدد  2ستارة لتناسب العرض بجهاز الداتا شو.
-2تزويد القاعة بجهاز التحكم عن بعد للتحكم فى جهاز العرض ( .DATA SHOWلعجز الميزانية)

(ما هى واألسباب)

-10خطة التطوير للمقرر للعام القادم:
مجاالت
التطوير
A

المقرر
...

توصيف التطوير

توقيت التطوير

 تعديل في محتوىالمقرر ليتناسب مع المدة

خالل العام الدراسي 2019/2018

المسئول عن التنفيذ
أستاذ المقرر

(اهداف،
محتويات،
اسلوب  -توفير بعض
الفيديوهات لتبسيط
تعليم)
الزمنية المتاحة.

المحتوى.
 -عمل محاضرات لبعض

 Bالمحاضر
والهيئة الخبراء في قوانين
المعاونة الملكية الفكرية.

خالل العام الدراسي 2019/2018

استاذ المقرر

 -تكليف الطالب بعمل

C

القاء لألبحاث بصورة

أساليب
التقييم

دورية.
 -متابعة أسبوعية لما

خالل العام الدراسي 2019/2018

أستاذ المقرر

سبق وتقييم متابعة
الطالب لما تم تدريسه
 -تزويد قاعة قسم

D

الطباعة والنشر
والتغليف ( )303بعدد 2
ستارة لتناسب العرض

القاعات
الدراسية
والمعامل  -تزويد القاعة بجهاز
بجهاز الداتا شو.

خالل العام الدراسي 2019/2018

إدارة المعهد

التحكم عن بعد للتحكم
فى جهاز العرض
DATA SHOW.

أستاذ

املادة :م.د /أحمد محمد عطية

التوقيع:

التاريخ  :أغسطس 2018

