نموذج رقم ()16
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

رصًٍى انزغهٍف 3601 /

 - 2التخصص

الطباعة والنشر والتغليف

 - 3الفرقة  /المستوى

الفرقة الثالثة للعام الجامعي ( 2018- 2017فصل دراسى اول
وثانى)
( )3ساعة مقسمة إلى ) - ( :نظرى

 - 4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة
 - 5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

متوافر

غير متوافر

 - 6نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

متوافر

غير متوافر

 - 7عدد القائمين بالتدريس

 ) 3 ( +عملى

( )1أ.د /خالد طلعت.

ب  -معلومات متخصصة
 - 1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

 9طالب

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

 9طالب

 نتيجة اإلمتحان النسبة المئوية  %للناجحين طبق ـًاللتقديرات الحاصلين عليها
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 - 2تدريس المقرر :
 الموضوعاتالتى تم تدريسها

 الخصوين البٌبئي للعبىاث الكرحىًيت.
 اثزكبر انزصًٍى انجُبئى نهعجٕاد ٔانفٕاصم ٔانذعبيبد انذاخهٍخ. هعبلجت الصىر والرسىم والكخبببث ببلكوبيىحر واسخخذام اللىى.
 رصًٍى انعُبصز انًزئٍخ نعجٕاد انزغهٍف :انشكم ـ انزٍجٕغزافٍب ـ انصٕر ح ـ انهٌٕ ـ رصًٍىانعاليخ انزجبرٌخ.
 اسخخذام الخبهبث اإلًشبئيت والخبهبث الوسبعذة الوخخلفت والوعبلجبث الجرافيكيت.
 رصًٍى عبئهخ يُزجبد نعجٕاد انزغهٍف نًُزج صُبعً (يسزحضزاد رجًٍم). اسخخذام الخبهبث اإلًشبئيت والخبهبث الوسبعذة الوخخلفت والوعبلجبث الجرافيكيت.
 -رصًٍى عجٕاد رغهٍف يالئًخ نًزطهجبد يُزج غذائً أٔ طجً يع انُشزاد.

 % -لما تم

تدريسو من

%100

المحتوى
األساسى للمقرر
 مدى إلتزامالقائمين

< 60

> 85

84 – 60

بالتدريس

بمحتوى المقرر
 -مدى تغطية

اإلمتحان

< 60

> 85

84 – 60

لموضوعات
المقرر
 أساليبالتعليم والتعلم

محاضرات مطورة

عروض تفاعلية

مناقشات وعروض تعليمية

مشاريع تطبيقية

أنشطة فصلية

زيارات ميدانية

اجراء بحوث

تدريب عملى

األعمال الفصلية (تذكر) :
...............................................................
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 -طريقة تقويم

الطــالب

شفوى

نظرى

تكاليف وواجبات منزلية

تقييم مشروعات تصميمية

تقارير

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 وجود خدمة االنترنت بالقاعات الدراسية .

 - 5نتيجة تقويم
الطالب للمقرر

(: )%

م

المحاور

العدد

A

الوقرر(أهذاف  ،هحخىيبث  ،أسبليب
حعلين)

B

الوحبضر والهيئت الوعبوًت

C

أسبليب الخقيين

D

القبعبث الذراسيت والوعبهل

موافق جدا

موافق

غير موافق

غير موافق
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جدا
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51.25%

15 %

7.5 %

1.25 %

25%

58.33%

33.33 %

6.25 %
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0%

37.5 %
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12.5 %

2.08 %
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 - 6مقترحات

تحسين المقرر

باالطالع علي نتائج استبيان الطالب.
البند

اسم البند

التعليق

أولا

الوقرر (أْذاف،
يحزٌٕبد،
أسبنٍت رعهٍى)

حبز علي ًسبت
 % 82.14ويحخبج
إلي ححسيي ج سئي.

المحاضر والهيئة

حبز علي ًسبت
 % 66.25ويحخبج
إلي ححسيي ج سئي

ثبًيب ا

ثبلثب ا

المعاونة

أسبليب الخقيين

القبعبث الذراسيت
رابعب ا
والوعبهل

 - 7مالحظات المراجعين الخارجيين
(إن وجدت)

مقترحات التحسين
 اسزخذاو اسبنٍت انزعهٍى ٔانزعهى رسبعذ عهً
انزفكٍز انفعبل.
 يزاعبح رسهسم انًحزٕي انعهًً نهًقزر ثشكم
جٍذ.
 يزاعبح رذرٌت انطالة عهً األسئهخ ٔأعالَٓى
ثُزبئج االخزجبراد ٔيُبقشزٓى فً َ زبئج انزقٍٍى.
 االسزفبدح يٍ انسبعبد انًكزجٍخ فً انزد عهً
اسزفسبراد انطالة.
 استخدام وسائل تعليمية حديثة مثل االفالم والعروض
التعليمية

حبز علي ًسبت
 % 91.66ويحخبج
إلي ححسيي.

 ضزٔرح رًٍز أسبنٍت انزقٍٍى انًسزخذيخ فً
انًقزر انفزٔق انفزدٌخ ثٍٍ انطالة.
 يزاعبح االعالٌ عٍ يٕاعٍذ إجزاء
اإلخزجبراد قجهٓب ثٕقذ كبف.
 يزاعبح انزقٍٍى ثذٌٔ رًٍٍز يع انسًبح ثًُبقشخ
َزبئج انزقٍٍى يع انًحبضز.

حبز علي ًسبت
 % 85.42ويحخبج
ححسيي ج سئي.

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





 - 1أساليب التعليم والتعلم والتقييم مختلفة عن التوصيف وغير مناسبة
لطبيعة المقرر فالمقرر اليوجد بو امتحان نظري أو عملي .

 - 2خطة التطوير تتضمن:
 -زيارة.

 -تدرج ضمن أساليب التعليم والتعلم في توصيف .18- 17

 - 8ما تم تنفيذه من مقترحات التطـوير فى
العام السابق

-3
 - 1تم توفير بمكتبة المعهد مراجع ودوريات علمية ذات عالقة بعبوات
التغليف وأسس تصميم التعليف تتسم بالحداثة .

 - 2تزويد القاعات بجهاز التحكم عن بعد للتحكم فى جهاز العرض
.Data Show

 - 3االستفادة من الساعات المكتبية في الرد علي استفسارات الطالب.

 - 9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات

(وما ىى األسباب)

 - 0رزٌٔذ خذيّ اإلَززَذ نجًٍع األجٓزِ ( انسجت :قٍٕد إدارٌخ)
 - 2مد فترة عمل المكتبة الى الساعة الرابعة ( انسجت :قٍٕد إدارٌخ)
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 - 10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

توقيت التطوير

توصيف التطوير

المسئول عن التنفيذ

بالنظر الى االستبيان نجد ان ىذا البند يحتاج
إلي التحسينات فى البنود االتية:

 توفير أساليب التعليم والتعلم

A

المقرر (أىداف،
محتويات ،أسلوب
تعليم)

المستخدمة في المقرر تساعد علي
التفكير الفعال.

 توفير أساليب التعليم والتعلم
المستخدمة في تدريس المقرر تساعد
علي إثارة المنافسة بين الطالب.

العام الجامعي

2019 - 2018

أستاذ المادة القائم بالتدريس

 مراعاة تسلسل المحتوي العلمي
للمقرر .
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.
 اتاحة 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:

 االعالٌ عٍ يٕاعٍذ اجزاء
االخزجبراد قجهٓب ثٕقذ كبف.
 احزٕاء انًقزر عهً طزق
يزُٕعخ نهزقٍٍى
 انسًبح نهطالة ثًُبقشخ َزبئج
انزقٍٍى يع انًحبضز.

العام الجامعي

أستاذ المادة القائم

2019 - 2018

بالتدريس.

بالنظر الى االستبيان نجد ان ىذا البند يحتاج

إلي التحسينات فى البنود االتية:

D

القاعات الدراسية
والمعامل

 مد فترة عمل المكتبة الى الساعة
الرابعة

 رثجٍذ اإلصذار انُٓبئى نهجزايج
انزى ٌسزخذيٓب انطالة عهى
أجٓزِ انكًجٍٕرز ثذال يٍ اإلصذار
انقذٌى .
 تزويد خدمه اإلنترنت لجميع األجهزه
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العام الجامعي

2019 - 2018

إ دارة المعهد

إسم منسق المادة  :أ.د /خبلذ طلعج

التوقيع :
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التاريخ  :أغسطس 2018

