منوذج رقم ()16
تقرير مقرر دراسى1017 – 1016
جامعة /أكادميية :وزارة التعليم العايل
كلية /معهد :املعهد العايل للفنون التطبيقية  -التجمع اخلامس
قسم  :الطباعة والنشر والتغليف
أ -معلومات أساسية
 -1إسم املقرر ورمزه الكودى

جتهيز أسطح جرافيور 1116 /

 -1التخصص

الطباعة والنشر والتغليف

 -3الفرقة  /املستوى

الثانية /الفصل الدراسي الثاين

 -4عدد الوحدات  /الساعات املعتمدة

1ساعة مقسمة إيل )1( :نظرى
متوافر

 -5النظام املتبع إلختيار جلنة اإلمتحان

 )1( +عملى

غري متوافر

 -6نظام املراجعة اخلارجية لإلمتحان

يوجد

 -7عدد القائمني ابلتدريس

( )1م.د /هاجر فهمي

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

 10طالب

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

 10طالب

 -نتيجة اإلمتحان
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 -1تدريس املقرر :
 -املوضوعات الىت مت تدريسها
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  %ملا مت تدريسه من احملتوى ااسساسى %00للمقرر
 مدى إلتزام القائمني ابلتدريسمبحتوى املقرر
 مدى تغطية اإلمتحان ملوضوعاتاملقرر
 -أساليب التعليم

والتعلم المحاضرة ـ

العروض ـ تقرير ميدانى

< 60

44 – 60

> 45

< 60

44 – 60

> 45
مناقشات و عروض تعليمية

حماضرات

زايره ميدانية

اجراء حبوث
عصف ذهين
 -طريقة تقومي الط ـالب

امتحان نظري

اختبار شفوى

تكاليف وواجبات منزلية (اجراء حبوث ،تقارير زايره ميدانية)
 -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 :

توفري االنرتنت يف القاعات الدراسية لرفع جودة الفاعليه التعليمية.

 -5نتيجة تقومي الطالب للمقرر (: )%
احملاور

العدد

موافق

موافق

جدا %

%

غري موافق غري موافق
%

عدم

جدا  %االستجابة%

املقرر(اهداف،حمتوايت،أسلوب تعليم)

6

10.05 10.05

16.10

35.71

0

احملاضر واهليئة املعاونة

6

41.67 13.33

15

14.33

1.67

أساليب التقييم

6

54.33 13.40

4.33

10.44

0

القاعات الدراسية واملعامل

6

36.11 17.74

16.67

10.44

0

 -6مقرتحات حتسني املقرر

بناء علي نتائج االستبيانات 2112/2110
اسم البند

التعليق

المقرر ...
حاز على نسبة
(اهداف،
رضا()%1.83
 Aمحتويات،
مـما يتطلب
اسلوب
تحسين جذري.
تعليم)

مقترحات التحسين:
 تضمين المقرر تطبيقات وعروض أكثر
التاحه التدريب وفهم أكثر لموضوعات
المقرر.
 توضيح اهداف المقرر واهمية دراسته




B

المحاضر
والهيئة
المعاونة

حاز على نسبة
رضا ()%55
مما يتطلب
تحسين جذري.





أساليب
C
التقييم

حاز على نسبة
رضا ()%72
مما يتطلب
تحسين جزئي.

فى اول محاضرة من الفصل الدراسى .
زياده المده الزمنيه لمحتوي المقرر بالرد
علي االستفسارات الطالب في الساعات
المكتبية.
توافر مصادر تعليمية محدثه لمحتوي
المقرر.
تفعيل الساعات المكتبية للرد علي
استفسارات الطالب.
عرض لبعض من العينات المطبوعه
بطريقه الطباعه الروتوجرافيور لربط
الماده العلمية بالتطبيق العملي .
تدريب الطلبه علي االسئلة ويناقشهم في
نتائج االختبارات.
ارتكاز االختبارات النظرية والمناقشات
علي الجوانب الفكرية والعمليه الخاصه
باهداف المقرر.

 االعالن عن مواعيد االختبارات قبلها
بوقت كافي.
 مناقشة الطالب بنتيجه القييم بشكل
دوري.

القاعات
 Dالدراسية
والمعامل

 -7مالحظات املراجعني اخلارجيني
(إن وجدت)

حاز على نسبة
رضا متدنية
()%918.6
مما يتطلب
تحسين جذري.

 توفير بمكتبة المعهد مراجع ودوريات
علمية تتسم بالحداثة وسهوله استعارتها
او استخدامها.
 توفير فنيون بالمعامل ذو كفاءة عالية
وسهوله التواصل بهم لحل اي مشكله فنية
باالجهزة بمعمل .1
 القاعه مكيفه ومجهزة بتهوية واضاءه
وعناصر تأثيث مناسبه لطبيعه الماده .

 -1من مقرتحات التحسني عرض فيديوهات وعمل زايره وهي من
اساليب التعليم والتعلم املوجودة ابلفعل يف توصيف 16-15
 -1الطالب الراسب بسبب احلرمان مدرج ضمن عدد الطالب الذين
أدوا االمتحان

 -4ما مت تنفيذه من مقرتحات التطـوير ىف  -1عرض فيديوهات وعروض تعليمية توضح مراحل جتهيز اسطوانة
اجلرافيور

العام السابق

 -1عرض فيديوهات توضح الطرق الرقمية لتجهري اسطوانة اجلرافيور
 -0ما مل يتم تنفيذه من مقرتحات
(وما هى ااسسباب)

 -1زايرة ميدانية ملكاتب تصنع اسطوانة اجلرافيور بشكل عملى (لكرب
حجم املقرر الدراسي ومعوقات اداريه) ،لذا مت االستعاضه عنها بعروض
تعليمية.

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
توصيف التطوير

مجاالت التطوير

توقيت التطوير

المسئول
عن
التنفيذ

 تضمين المقرر تطبيقات وعروض أكثر التاحه التدريب وفهم

 Aالمقرر ...
(اهداف،
أكثر لموضوعات المقرر.
محتويات ،اسلوب
 توضيح اهداف المقرر واهمية دراسته فى اول محاضرة من
تعليم)
الفصل الدراسى .

 زياده المده الزمنيه لمحتوي المقرر بالرد علي االستفسارات
الطالب في الساعات المكتبية.
 توافر مصادر تعليمية محدثه لمحتوي المقرر.

خالل العام
الدراسي
7102/7102

أستاذ
المقرر

 Bالمحاضر والهيئة
المعاونة

 تفعيل الساعات المكتبية للرد علي استفسارات الطالب.
 عرض لبعض من العينات المطبوعه بطريقه الطباعه
الروتوجرافيور لربط الماده العلمية بالتطبيق العملي .
 تدريب الطلبه علي االسئلة ويناقشهم في نتائج االختبارات.

خالل العام
الدراسي
7102/7102

 اتاحه الفرصه المتساوية والفروق الفردية للطالب في طرح

أستاذ
المقرر
والهيئة
المعاونة

االسئلة والتعبير عن ارائهم.

 Cأساليب التقييم

 التميز بين الفروق الفردية بين الطالب.
 ارتكاز االختبارات النظرية والمناقشات علي الجوانب الفكرية
والعمليه الخاصه باهداف المقرر.
 االعالن عن مواعيد االختبارات قبلها بوقت كافي.

خالل العام
الدراسي
7102/7102

أستاذ
المقرر

 مناقشة الطالب بنتيجه القييم بشكل دوري.

 Dالقاعات الدراسية
والمعامل

 توفير بمكتبة المعهد مراجع ودوريات علمية تتسم بالحداثة
وسهوله استعارتها او استخدامها.
 توفير فنيون بالمعامل ذو كفاءة عالية وسهوله التواصل بهم
لحل اي مشكله فنية باالجهزة بمعمل .1

خالل العام
الدراسي
7102/7102

إدارة
المعهد

 القاعه مكيفه ومجهزة بتهوية واضاءه وعناصر تأثيث
مناسبه لطبيعه الماده .

أستاذ

املادة  :م.د /هاجر فهمي

التوقيع :

التاريخ 1017/ 0 / 16 :

