نموذج رقم ()16
تقرير مقرر دراسى 2018/ 2017
جامعة  /أكاديمية  :وزارة التعليم العالى
كلية  /معهد  :المعهد العالى للفنون التطبيقية
قسم  :الطباعة والنشر والتغليف

أ  -معلومات أساسية
 - 1إسم المقرر ورمزه الكودى

تك إوتبج عجىاد انتغهيف /

 - 2التخصص

الطباعة والنشر والتغليف

 - 3الفرقة  /المستوى

الفرقة الثالثة للعام الجامعى ( 2018 - 2017الفصل الدراسي الثاني)

 - 4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

3129

) (2ساعة مقسمة إلي  ) 1 ( :نظرى

 - 5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

متوافر

غير متوافر

 - 6نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

متوافر

غير متوافر

 - 7عدد القائمين بالتدريس

 ) 1 ( +عملى

( )1أ.د /رمضبن عجد انرحمه

ب  -معلومات متخصصة
 - 1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر
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 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان
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 - 2تدريس المقرر :
 -الموضوعات

التى تم تدريسها

 % -لما تم



مقدمة فى العبوات وخامات التغميف.



تقنيات انتاج وطباعة العبوات الورقية والكرتونية.



تقنيات انتاج وطباعة العبوات المعدنية.



تقنيات انتاج وطباعة العبوات الزجاجية.



تقنيات انتاج وطباعة العبوات المرنة.



طرق تشكيل العبوات وانتاج االسطمبات والفورم.



العالقة بين التصميم واالقتصاد القومى والمستهمك والمنتج.



وسائل الحماية الفيزيقية لمعبوات ولمنتج الجيدة.



خصائص التصميم والعرض والتخزين والتداول لمعبوات.
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لموضوعات
المقرر

 -أساليب

التعليم والتعلم

محاضرات مطورة

دراسة حالة

عروض تعليمية
أنشطة فصلية

األعمال الفصلية (تذكر) :
االبحاث التي يقدمها الطالب.
2

مناقشات
اجراء بحوث

 -طريقة تقويم

الطــالب

امتحان نظرى

شفوى

أعمال فصلية

عملى
مناقشات وتقيم أداء صفي

تكاليف وواجبات منزلية

 - 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
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غير موافق

عدم

 - 6مقترحات

تحسين المقرر

بناء على استبيانات الطالب للعام الجامعي  2018/2017تم اقتراح التحسينات االتية :
البند

اسم البند

التعليق

A

انمقرر (أهذاف،
هحزىيبد،
أسبليت رعلين)

حبز عهي وسجخ % 91.84
ويحتبج إني تطىير.

المحاضر

B

والهيئة المعاونة

حبز عهي وسجخ % 90
ويحتبج إني تطىير .

C

أسبنيت انتقييم

حبز عهي وسجخ % 92.86
يحتبج إني تطىير.

D

انقبعبد
اندراسيخ
وانمعبمم

حبز عهي وسجخ % 78.58
ويحتبج إني تحسيه ج سئي.

 - 7مالحظات
المراجعين الخارجيين

(إن وجدت)

 - 8ما تم تنفيذه من

-1

مقترحات التحسين
 هزاعبح اسزخذام أسبليت الزعلين والزعلن رسبعذ علي
إثبرح الوٌبفسخ ثيي الطالة( هثل العصف الذهٌي والزعلين
الزعبوًي).
 ضزورح رىفيز هصبدر رعليويخ ورطجيقبد علويخ حذيثخ
لوحزىي الوقزر.
 ضزورح هزاعبح رسلسل الوحزىي العلوي للوقزر.
لزس بعذ الطالة علي فهن أهذاف الوقزر ثشكل جيذ .
 اربحخ الوحبضز لطالثه الفزص الوزسبويخ في طزح
االسئلخ والزعجيز عي أرائهن.
 ضزورح اسزفبدح الوحبضز هي السبعبد الوكزجيخ في
الزد علي اسزفسبراد الطالة
 ضزورح احزىاء الوقزر علي طزق هزٌىعخ للزقيين
(اخزجبراد ً -ظزي شفهي  -عولي – رقبريز – عزوض).
 االعالى عي هىاعيذ اجزاء االخزجبراد قجلهب ثىقذ
كبف.
 الزكليفبد والىاججبد الزي يزن الزقين ثٌبءا عليهب يجت أى
ركىى أكثز وضىحب واررجبطب ثوحزىي هقزر عجىاد
الزغليف .
 تزويد القاعة ( )303بعدد  2ستارة لتناسب العرض
بجهاز الداتا شو.
 توفير جهاز كمبيوتر فى القاعة الدراسية ()303
لعرض المادة التعليميه والعروض عليه.
 مد ساعات العمل بالمكتبة حتي الساعة .4

تم ذكر أن االمكانيات محدودة وىذا يتعارض مع نسبة ما تم تدريسو  %95ألن المقرر بو

ساعات ومخرجات علمية.

 - 1انسمبح نهطالة ثمىبقشخ وتبئج انتقييم مع انمحبضر .

مقترحات التطـوير فى

 - 2تسويد انقبعخ ثجهبز انتحكم عه ثعد نهتحكم فى جهبز انعرض .DATA SHOW

العام السابق

 - 3تىفير ثمكتجخ انمعهد مراجع ودوريبد عهميخ تتسم ثبنحداثخ فى مجبل عجىاد انتغهيف

 - 9ما لم يتم تنفيذه

 - 1تسويد انقبعخ ( )303ثعدد  2ستبرح نتىبست انعرض ثجهبز انداتب شى ( .انسجت :قيىد
إداريخ)
 - 2مد سبعبد انعمم ثبنمكتجخ حتي انسبعخ  ( .4انسجت  :قيىد إداريخ)

(وما ىى األسباب)

 - 3تىفير جهبز كمجيىتر فى انقبعخ اندراسيخ ( )303نعرض انمبدح انتعهيميه وانعروض عهيه.
( انسجت  :قيىد إداريخ)

من مقترحات

 - 10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

توقيت التطوير

توصيف التطوير

4

المسئول عن التنفيذ

بالنظر الى االستبيان نجد ان ىذا البند

يحتاج إلي التحسينات فى البنود االتية:

A

المقرر (أىداف ،محتويات،
أسلوب تعليم)

أسبليت الزعلين
 هزاعبح اسزخذام
والزعلن رسبعذ علي إثبرح الوٌبفسخ ثيي
الطالة (هثل العصف الذهٌي والزعلين
الزعبوًي)
 ضزورح رىفيز هصبدر رعليويخ
ورطجيقبد علويخ حذيثخ لوحزىي الوقزر
 ضزورح هزاعبح رسلسل الوحزىي
العلوي للوقزر لزبعذ الطالة علي فهن
أهذاف الوقزر ثشكل جيذ.

الفصل الدراسي الثاني
العام الجامعي

أستاذ المادة القائم بالتدريس

2019 - 2018

بالنظر الى االستبيان نجد ان ىذا البند

B

المحاضر والهيئة المعاونة

يحتاج إلي التحسينات فى البنود االتية:

 اربحخ الوحبضز لطالثه الفزص
الوزسبويخ في طزح االسئلخ والزعجيز عي
أرائهن.
 ضزورح اسزفبدح الوحبضز هي
السبعبد الوكزجيخ في الزد علي
اسزفسبراد الطالة

الفصل الدراسي الثاني
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:
C

أساليب التقييم

D

القاعات الدراسية والمعامل

 ضزورح احزىاء الوقزر علي طزق
هزٌىعخ للزقيين (اخزجبراد ً -ظزي
شفهي  -عولي – رقبريز – عزوض)
 االعالى عي هىاعيذ اجزاء
االخزجبراد قجلهب ثىقذ كبف.
 الزكليفبد والىاججبد الزي يزن الزقين
ثٌبءا عليهب يجت أى ركىى أكثز وضىحب
واررجبطب ثوحزىي الوقزر.

الفصل الدراسي الثاني
العام الجامعي

أستاذ المادة القائم بالتدريس

2019 - 2018

بالتنسيق مع رئيس القسم

بالنظ ر الى االستبيان نجد ان ىذا البند
يحتاج الي تحسينات فى البنود االتية :
 تزويد القاعة ( )303بعدد  2ستارة
لتناسب العرض بجهاز الداتا شو.
 توفير بمكتبة المعهد مراجع
ودوريات علمية تتسم بالحداثة فى
مجال عبوات التغليف
 توفير جهاز كمبيوتر فى القاعة
لعرض المادة
الدراسية ()303
التعليميه والعروض عليه.
 مد ساعات العمل بالمكتبة حتي
الساعة .4

إسم منسق المادة  :أ.د /رمضبن عجد انرحمه

التوقيع :

5

الفصل الدراسي الثاني
العام الجامعي

إ دارة المعهد

2019 - 2018

التاريخ  :أغسطس 2018

