نموذج رقم ()16
تقرير مقرر دراسي
جامعة  /أكاديمية  :وزارة التعليم العالي
كلية  /معهد  :المعهد العالي للفنون التطبيقية  -التجمع الخامس
قسم  :الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون
أ -معلومات أساسية
 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

تاريخ سينما  -الرقم الكودي 1145 :

 -2التخصص

الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون

 -3الفرقة  /المستوى

الفرقة األولى للعام الجامعي - 2017-2016الفصل الدراسي الثاني

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

 ) 2نظري

عدد الوحدات  2ساعة ( :

 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحان

متوافر

غير متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

متوافر

غير متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

(+

 ) -عملي

( )1

ب -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 عدد الطالب الملتحقينبالمقرر
 عدد الطالب الذين أدوااالمتحان
 -نتيجة االمتحان

59
53
%
العدد الناجحين
%97.61
41

 النسبة المئوية  %للناجحينطبقــا ً للتقديرات الحاصلين
عليها

عدد
%

ممتاز
28
%68.29

جيد جدا ً
5
%12.19

عدد الراسبين
1

%
%2.38

جيد
5
%12.19

مقبول
3
%7.3

 -2تدريس المقرر :

1

سينما كفن مقارنة بفن المسرح إعالم الطالب بتوصيف
المقرر و نتيجة تقويم الطالب للمقرر وخطة التحسين

2

2

-

2

االختراعات في بداية عهد السينما ( ألة التصوير السينمائية
)

2

2

-

3

االختراعات في بداية عهد السينما (أجهزة اإلضاءة –
األستوديو – مقاسات األفالم ) .. -

2

2

-

المرحلة الصامتة في تاريخ السينما

2

2

-

5

دخول اللون علي السينما ( التقنيات المستخدمة –
واألساليب الفنية )

2

2

-

6

القواعد الفنية المستخدمة في بدايات نشأة السينما من حيث
السيناريو واإلخراج والتصوير والمونتاج)

2

2

-

األسبوع

عدد الساعات

محاضرة

تدريب عملى

 الموضوعات التي تمتدريسها

4

7
9
10
11
12
13
14

  %لما تم تدريسه منالمحتوى األساسي للمقرر
 مدى التزام القائمينبالتدريس
بمحتوى المقرر
 مدى تغطية االمتحانلموضوعات المقرر
 -أساليب التعليم والتعلم

الموضوع

الخصائص الفنية للمدرسة الروسية في تاريخ السينما

2

2

-

الخصائص الفنية للمدرسة األلمانية في تاريخ السينما

2

2

-

الخصائص الفنية للمدرسة اإليطالية في تاريخ السينما

2

2

-

الخصائص الفنية للمدرسة الفرنسية في تاريخ السينما

2

2

-

تاريخ السينما في مصر و أهم الرواد في مجاالت السينما
المصرية وإنجازاتهم

2

2

-

األساليب المتبعة في الخدع في تاريخ السينما

2

2

-

أساليب السرد في تاريخ السينما .

2

2

-

% 100
< 60

84 – 60

> 85

< 60

84 – 60

> 85

محاضرات
إجراء بحوث
التعلم التعاوني

مناقشات وعروض تعليمية

 -طريقة تقويم الطــالب

امتحان نظري

تقييم مشروعات تصميمية

تكاليف ووجبات منزلية

اختبار شفوي

مناقشات وتقييم أداء صف

اختبار عملي

 -3اإلمكانيات المتاحة للتدريس :
 -المراجــع العلميـة

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -الوســائل المعينة

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -المستلزمات والخامات

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :
 -5نتيجة تقويم
الطالب للمقرر
(: )%

ال يوجد

المحاور
A

B
C
D

 -6مقترحات تحسين
المقرر

اسم المحاور

عدد

المقرر(أهداف ،
محتويات  ،أساليب
تعليم)
المحاضر والهيئة
المعاونة
أساليب التقييم
القاعات الدراسية
والمعامل

24

غير
موافق جدا موافق
موافق
%5.95 %31.55 %60.71

24

%62.5

%4.58 %31.67

24
24

%6.25 %29.17 %64.58
%6.25 %20.14 %31.25

عدم
غير
موافق جدا استجابة
%1.7
%0
%0

%1.25

%0
%0
%14.58 %27.78

بناء على نتائج االستبيانات للعام الجامعي ()2018/2017
المحاور اسم المحور
A

المقرر (.....أهداف  ،محتويات
 ،أسلوب تعليم )

B

المحاضر والهيئة المعاونة

C

أساليب التقييم

D

القاعات الدراسية والمعامل

التعليق

مقترحات التحسين

حاز على نسبة رضا
 % 92.26وهى نسبة
تحتاج إلى تطوير.
حاز على نسبة رضا
 %94017و هى نسبة
تحتاج الى تطوير
حاز على نسبة رضا
 % %93.75وهى
نسبة تحتاج إلي تطوير
حاز على نسبة رضا
 %51.39وهى نسبة
تحتاج إلى تغير جزري

 توفير أساليب تعليم وتعلمتساعد علي أثارة المنافسة بين
الطالب
االستفادة من الساعات المكتبيةاستخدام اساليب تقيم تميز
الفروق الفردية بين الطالب
توفير مراجع بمكتبة المعهدويسهل استعاراتها أو
استخدامها.
 توفير نماذج لألجهزة القديملسهولة الشرح عليها

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين

ال يوجد

(إن وجدت)
 -8ما تم تنفيذه من مقترحات التطـوير فى
العام السابق
 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات
(وما هى األسباب)

استخدام التعليم التعاوني كأسلوب من أساليب التعليم والتعلم المستخدمة للمقرر
استخدام مناقشات وتقيم أداء صفي كأسلوب من أساليب تقييم للمقرر
 توافر بمكتبة المعهد مراجع علمية .جاري توفيرها على مراحل بناء علىميزانية المعهد المخصصة لذلك
 توفير شاشة عرض  lcdجاري توفيرها على مراحل بناء على ميزانيةالمعهد المخصصة لذلك

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

توصيف التطوير

مجاالت التطوير
A

المقرر (.....أهداف ،
محتويات  ،أسلوب
تعليم )

( توفير أساليب تعليم وتعلم تساعد علي أثارة
المنافسة بين الطالب (مناقشات – عروض)

2019/2018

القائم بالتدريس

B

المحاضر والهيئة
المعاونة

االستفادة من الساعات المكتبية فى المقرر للرد علي
استفسارات الطالب

2019/2018

القائم بالتدريس

C

أساليب التقييم

استخدام اساليب تقيم تميز الفروق الفردية بين
الطالب ( تكاليف ووجبات منزلية)

2019/2018

القائم بالتدريس

D

القاعات الدراسية
والمعامل

توفير عدد  3مراجع بمكتبة المعهد يسهل استعاراتهاأو استخدامها.

2019/2018

-إدارة المعهد

توفير نماذج لألجهزة القديم لسهولة الشرح عليها
نموذج لكل جهاز

أسم منسق المادة  :أ.د  /خالد على عويس
منسق القسم العلمى  :د /رانيا شعبان أبو شنب

التوقيع :

