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تقرير مقرر دراسى 2018/2017
جامعة  /أكاديمية  :وزارة التعليم العالى .
كلية  /معهد  :المعهد العالى للفنون التطبيقية  -التجمع الخامس
قسم  :الطباعة والنشر والتغليف

أ  -معلومات أساسية
 - 1إسم المقرر ورمزه الكودى

رصوٍن هطجىعبد راد القٍوخ 5013 /

 - 2التخصص

الطباعة والنشر والتغليف
الفرقة الثالثة للعام الجامعي ( 2018- 2017الفصل الدراسى

 - 3الفرقة  /المستوى

االول والثانى)
(  ) 3ساعات تقسم إلي ) - ( :نظرى

 - 4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

متوافر

 - 5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

غير متوافر

متوافر

 - 6نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

 ) 3 ( +عملى

غير متوافر

( )1د /ىيثم محمد نجيب

 - 7عدد القائمين بالتدريس
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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 - 2تدريس المقرر :
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 الموضوعاتالتى تم تدريسها

 دراسة الخواص الفنية والتكنولوجية لمطبوعات ذات القيمة.
 وسائل التأمين المختمفة وطرق الحماية.
 تصميم وحدات زخرفية .
 تصميم االطارات.

 تصميم الشهادات.

 تصميم كارت ائتمان .

 تصميم ورق البنكنوت.

 % -لما تم

%100

تدريسو من
المحتوى

األساسى للمقرر
 -مدى إلتزام

< 60

القائمين

> 85

84 – 60

بالتدريس
بمحتوى المقرر
 -مدى تغطية

< 60

اإلمتحان

> 85

84 – 60

لموضوعات
المقرر

 -أساليب

التعليم والتعلم

محاضرات مطورة
دراسة حالة

مشاريع تطبيقية

مناقشات

اجراء بحوث

عروض تعميمية

أنشطة فصمية

األعمال الفصلية (تذكر) :

تكميفات عممية لتصميم الوحدات الزخرفية واالطارات وكروت االئتمان والشهادات وورق

البنكنوت

 -طريقة تقويم

شفوى

نظرى
2

الطــالب

عممى

أعمال فصمية

مناقشات وتقييم أداء صفي

تكاليف وواجبات منزلية

تقييم مشروعات تصميمية

 - 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 وجود خدمة االنترنت بالقاعات الدراسية

 - 5نتيجة تقويم
الطالب للمقرر

(: )%

م

المحاور

العدد

A

موافق جدا

موافق

غير موافق

غير موافق

عدم

جدا

استجابة

المقرر(أهداف  ،محتىيبت  ،أسبليب
تعليم).

9

50.79%

15.87%

20.63 %

12.7%

0%

B

المحبضر والهيئة المعبونة.

9

55.56%

20 %

7.78 %

1.11 %

15.56%

C

أسبليب التقييم.

9

48.15%

38.89 %

7.41 %

5.56 %

0%

D

القبعبت الدراسية والمعبمل.

9

31.48%

50 %

11.11 %

7.41 %

0%
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 - 6مقترحات

تحسين المقرر

ثٌبء على اسزجٍبًبد الطالة للعبم الجبهعى  1028 / 1027رن اقزشاح الزحسٌٍبد الزبلٍخ :
البند
A

B

اسم البند

التعليق

المقرر (أهذاف،
هحزىٌبد،
أسبلٍت رعلٍن)

حبز علي نسبة % 66.66
ويحتبج إلي تحسين جسئ ي.

المحاضر
والهيئة المعاونة

حبز علي نسبة % 75556
ويحتبج إلي تحسين جسئي

C

أسبليب التقييم

حبز علي نسبة % 87504
ويحتبج إلي تحسين جس ئي .

D

القبعبت
الدراسية
والمعبمل

حبز علي نسبة % 81548
ويحتبج تحسين ج س ئي.

4

مقترحات التحسين
 هشاعبح رىفٍ ش هصبدس رعلٍوٍخ ورطجٍقبد
علوٍخ حذٌثخ لوحزىي الوقشس قذس االهكبى .
 الزٌىٌع فى الوششوعبد الزى ٌقىم الطالة
ثزٌفٍزهب
 هشاعبح اسزخذام الوحبضش للىسبئل الزعلٍوٍخ
(جهبص دارب شى  -ثشوجٍكزىس  -أفالم رعلٍوٍخ).
 صٌبدح رذسٌت الطالة علً االسئلخ ثصىسح
أكجش وهٌبقشزهن فً ًزبئج الزقٍٍن.
 ضشوسح روٍض أسبلٍت الزقٍٍن الوسزخذهخ فً
الوقشس الفشوق الفشدٌخ ثٍي الطالة.
 االلزضام ثبعالى هىاعٍذ اجشاء االخزجبساد
قجلهب ثىقذ كبف.
 مد فترة عمل المكتبة الى الساعة الرابعة.
 تثبيت ا إلصدار النهائى للبرامج التى يستخدمها
الطالب على أجهزه الكمبيوتر بدال من
اإلصدار القديم .
 تزويد خدمه اإلنترنت لجميع األجهزه
 تثبيت عدد  3ستاره فى النوافذ الداخليه للمعمل
 صيانه جهاز التكييف.
توفير مراجع ودوريات علمية حديثة مرتبطة
بالمقرر بمكتبة المعهد.

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

 -1خطة التطوير تتضمن الدوالر األمريكي والعمالت المصرية ،مخرجات
المقرر ال تتضمن مقارنة تضاف .
 - 0صيانو جهاز التكييف.
 - 2الكراسي بالقاعات اصبحت مناسبة لمجموس ولعدد الطالب
 - 5توفير مراجع ودوريات عممية حديثة مرتبطة بالمطبوعات
المؤمنة والزخارف والوحدات المستخدمة بمكتبة المعهد.

 - 0تزويد خدمو اإلنترنت لجميع األجهزه (السبب  :قيود إدارية)

 - 9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات

 - 2تثبيت اإلصدار النهائى لمبرامج التى يستخدمها الطالب

(وما ىى األسباب)

ل من اإلصدار القديم ( .السبب  :قيود
عمى أجهزه الكمبيوتر بد ا

إدارية)

 - 5مد فترة عمل المكتبة الى الساعة الرابعة( .السبب  :قيود
إدارية)

 - 10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

توقيت التطوير

توصيف التطوير

المسئول عن التنفيذ

بالنظر الى االستبيان نجد ان ىذا البند

A

يحتاج إلي التحسينات فى البنود االتية:

المقرر (أىداف،

 مراعاة تسلسل المحتوي العلمي

محتويات ،أسلوب
تعليم)

للمقرر.
 توفير مصادر تعليمية وتطبيقات علمية

العام الجامعي
2019 - 2018

أستاذ المادة القائم بالتدريس

حديثة لمحتوي المقرر.
بالنظر الى االستبيان نجد ان ىذا البند
يحتاج إلي التحسينات فى البنود االتية:
المحاضر والهيئة

B

المعاونة

C

أساليب التقييم

 تدريب الطالب علي األسئلة واعالمهم

بنتائج االختبارات.

 اتاح ة فرص متساوية للطالب في

العام الجامعي

أستاذ المادة القائم بالتدريس

2019 - 2018

المحاضرة في طرح االسئلة والتعبير عن
آرائهم.
بالنظر الى االستبيان نجد ان ىذا البند
يحتاج إلي التحسينات فى االتي:

 االعالن عن مواعيد اجراء االختبارات
قبلها بوق ت كاف.

5

العام الجامعي

2019 - 2018

أستاذ المادة القائم بالتدريس
بالتنسيق مع رئيس القسم.

بالنظر الى االستبيان نجد ان ىذا البند

يحتاج إلي التحسينات فى البنود االتية:

D

القاعات الدراسية
والمعامل

 مد فترة عمل المكتبة الى الساعة
الرابعة.
 تثبيت ا إلصدار النهائى للبرامج
التى يستخدمها الطالب على
أجهزه الكمبيوتر بدال من اإلصدار
القديم .
 تزويد خدمه اإلنترنت لجميع
األجهزه.

إسم منسق المادة  :د .هيثم محمد نجيب

التوقيع :

6

العام الجامعي

2019 - 2018

إ دارة المعهد

التاريخ  :أغسطس 2018

