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

نظم طباعة /

 -2التخصص

الطباعة والنشر والتغليف

 -3الفرقة  /املستوى

الثانية /الفصل الدراسي األول

 -4عدد الوحدات  /الساعات املعتمدة

2119

2ساعة مقسمة إيل :

 -5النظام املتبع إلختيار جلنة اإلمتحان

( )1نظرى

متوافر

 )1( +عملى

غري متوافر

 -6نظام املراجعة اخلارجية لإلمتحان

يوجد

 -7عدد القائمني ابلتدريس

( )1م.د /خلود خالد احمد

ب -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب امللتحقني ابملقرر

 9طالب

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

 9طالب

 -نتيجة اإلمتحان

%

عدد
9

 النسبة املئوية  %للناجحني طبق ـاًللتقديرات احلاصلني عليها

100

77,77
7
%

0

%0

ممتاز 2
مقبول

انجح
22,22

عدد

%

0

0

جيد جداً 0

%0

راسب
جيد

 -2تدريس املقرر :
 املوضوعات الىت متتدريسها

 % -ملا مت تدريسه من

 التعريف بالمقرر واهدافه واعالم الطالب بنتائج استبيان تقييم المقرر للعام الماضيبعضضا التعريتضضال والماضضطلخال الااطضضع بالطباعضضع – الطباعضضع الريميضضع – الطباعضضع عنضضد الطل ض –الطباعع المتغيرة  /لمشوار الطباعى  .طباعع النتث الخبرى
 سوق طباعع النتث الخبرى  ،الاامال  ،األحبار  ،العيوب والمميزال  ،اتجاهال فى طباعع النتضثالخبرى
 الطباعع اإللكتروفوتوجرافيع – تكنولوجيا الزيروجراف . تكنولوجيضضا الطابعضضال اإللكتروفوتوجرافيضضع  /الطابعضضع اإللكتروفوتوجرافيضضع – ميكانيكيضضال الكتابضضع –تكنولوجيال أخرى تعتمد على نظريع الزيروجراف
 األساسيال التيزيائيع للهولوجراف – كيتيع تكوين الاورة – إعداد الهولوجرام.الاامضضال المخضضتادمع لتخضضجيل الهولضضوجرام – األنضضواا الرئيخضضيع والتطبيقضضال األساسضضيع – تطبيقضضالالهولوجرام فى مجال الطباعع.

%85

احملتوى األساسى للمقرر
 مدى إلتزام القائمنيابلتدريس

< 60

> 85

84 – 60

مبحتوى املقرر
 مدى تغطية اإلمتحانملوضوعات

< 60

> 85

84 – 60

املقرر
 -أساليب التعليم والتعلم

محاضرات نظرية
اج ارء بحوث
عصف ذهني

تدريب عملى
أنشطة فصلية
زيارات ميدانية

مناقشات وعروض تعليمية

األعمال الفصلية (تذكر) :

األبحاث التى يسلمها الطلبة

 -طريقة تقومي الط ـالب

امتحان نظرى
التكليفات وواجبات منزليه

شفوى
عملى

 -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  :ال يوجد
 -5نتيجة تقومي
الطالب للمقرر

احملاور

(: )%

موافق

موافق

غري

غري

عدم

جدا %

%

موافق

موافق

االستجابة

%

جدا %

%

3,7

1,59

 Aاملقرر(اهداف،حمتوايت،أسلوب 12,7 28,57 53,97
تعليم)

2,22 12,22 24,44 57,78

3,33

 Bاحملاضر واهليئة املعاونة
 Cأساليب التقييم

7,41 24,07 64,81

1,85

1,85

 Dالقاعات الدراسية واملعامل

27,78 27,78 12,96 25,93

5,56

 -6مقرتحات حتسني املقرر بناءا على نتائج اإلستبيان للعام ()2017-2018
البند

اسم البند

التعليق

A

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

حاز على نسبة
رضا()82%
تحتاج الى تطوير .

B

المحاضر
والهيئة
المعاونة

حاز على نسبة
رضا ()82%
تحتاج الى تطوير .

مقرتحات التحسني:

 تسلسل المحتوي العلمي للمقرر بشكليساعد علي فهم محتوي المقرر.
 توافر مصادر تعليمية حديثة لمحتويالمقرر.
 -اثاره المنافسة بين الطالب .

 التزام المحاضر بمواعيد المحاضرة. -توفير هيئة معاونة.

C

حاز على نسبة
أساليب التقييم رضا()88%
تحتاج الى تطوير.

 اعالم الطالب بنتائج التقييمات بشكلدورى.
 -تمييز الفروق الفردية للطالب

D

حاز على نسبة
رضا ()39%
تحتاج الى تحسين.

 -توفير بمكتبة المعهد دوريات علمية

القاعات
الدراسية
والمعامل

ومراجع تتسم بالحداثة.

 -7مالحظات املراجعني
اخلارجيني
(إن وجدت)
 -8ما مت تنفيذه من

 -1اثارة المنافسة بين الطالب.

مقرتحات التطـوير ىف العام

 -2تدريب الطالب على األسئلة.

السابق
-3مناقشة الطالب بنتائج التقييمات بشكل دورى.

 -9ما مل يتم تنفيذه من

 -1توفير بمكتبة المعهد دوريات علمية ومراجع تتسم بالحداثة .لعدم توفر المراجع

مقرتحات
(وما هى األسباب)
 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت
التطوير
 Aالمقرر  - ...تسلسل المحتوي العلمي للمقرر بشكل يساعد علي فهم
(اهداف،
محتوي المقرر.
محتويات،
 توافر مصادر تعليمية حديثة لمحتوي المقرر.اسلوب
تعليم)
 اثاره المنافسة بين الطالب .توصيف التطوير

 Bالمحاضر
والهيئة
المعاونة
 Cأساليب
التقييم

 التزام المحاضر بمواعيد المحاضرة. -توفير هيئة معاونة.

 اعالم الطالب بنتائج التقييمات بشكل دورى. -تمييز الفروق الفردية للطالب

توقيت التطوير
الفصل الدراسى االول
للعام الجامعى
2019/2018

المسئول
عن التنفيذ
أستاذ
المقرر

الفصل الدراسى االول
للعام الجامعى
2019/2018

استاذ
المقرر

الفصل الدراسى االول
للعام الجامعى
2019/2018

أستاذ
المقرر

 Dالقاعات
الدراسية
والمعامل

 توفير بمكتبة المعهد دوريات علمية ومراجع تتسم بالحداثة .الفصل الدراسى االولللعام الجامعى
 القاعه  106تحتاج لوجود  1تكييف بارد وساخن.2019/2018

أستاذ المادة :م.د /خلود خالد احمد

التوقيع :

إدارة
المعهد

التاريخ 2018/ 9 / 16 :

