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

تذوق موسيقى الرقم الكودي 1204

 -2التخصص

الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون

 -3الفرقة  /المستوى

الفرقة األولى  /الفصل الدراسي األول

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

عدد الوحدات  2ساعة  ) 1 ( :نظري

 ) 1 ( +عملي

 -5النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان

متوافر

غير متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

متوافر

غير متوافر

( )1

 -7عدد القائمين بالتدريس
ب -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الملتحقين بالمقرر

43

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

42

 نتيجة اإلمتحانالعدد الناجحين

%

عدد الراسبين

%

42

%100

-

-

 النسبة المئوية  %للناجحين طبقــا ًللتقديرات الحاصلين عليها

جيد جدا ً

ممتاز

جيد

عدد

27

10

%

%64.3

%23.8

مقبول
4

%9.5

1
%2.4

 -2تدريس المقرر :
األسبوع
2

الموسيقى فن غير مباشر والفرق بينه وبين الجماليات
والفنون اآلخرى
 مقاييس الجمال عامة والموسيقى خاصة  .ولماذا الموسيقىفـن العقالء

3

الصوت والموسيقى الدرامية والتأثيرية اللفظية والمؤثرات
الصوتية

4

الموجات الصوتية وعالقتها االرتباطية بين حاستى السمع
والنظر والخيال
 +استماع

5

عالقة التذوق عامة والموسيقى خاصة بالمخلوقات واإلنسان
خاصة ثم الحياتية والفيلم واإلعالن والتصوير خاصة + .
استماع

عدد
الساعات

1

إعالم الطالب بتوصيف المقرر و نتيجة تقويم الطالب
للمقرر وخطة التحسين +أنواع الموسيقى فى القوميات
المختلفة والموسيقى اآللية والغنائية

محاضرة

  %لما تم تدريسهمن المحتوى
األساسى للمقرر
 مدى إلتزام القائمينبالتدريس

الموضوع

تدريب عملى

 الموضوعات التيتم تدريسها

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

1

1

2

1

1

6

عناصر الموسيقى والعوامل المؤثرة فى اللحن

2

1

1

7

األداء الموسيقى واألوركسترا وأسر اآلالت الموسيقيةواألصوات البشرية +استماع

2

1

1

9

أسس الصياغة الموسيقية

2

1

1

أشكال المؤلفات المختلفة مثل الصوناتا والكونشرتو
 10والسيمفونية والفارياشن وصوناتا اللجرو فورم + .استماع

2

1

1

العصور الموسيقية وعالقتها بفنون الصورة وأهم المؤلفين
 11والمؤلفات وأسلوب العصر

2

2

-

كيفية الربط بين الصوت والصورة من خالل المونتاج
 12والمكساج

2

2

-

 13االستماع و التحليل الموسيقى مع الربط بالصورة .

2

-

2

أداء مشاريع تشمل المونتاج الدرامي للصورة والصوت و
متابعة ومناقشة مشروع ابتكاري لكل طالب لتحديد العناصر
 14األربعة التي تعبر عن المضمون للفكر لمعرفة الخبرات
السابقة لالستفادة.

2

-

2

% 100

< 60

84 – 60

> 85

بمحتوى المقرر
 مدى تغطيةاإلمتحان
لموضوعات
المقرر
 أساليب التعليموالتعلم

< 60

 طريقة تقويمالطــالب

> 85

84 – 60

محاضرات نظرية

مناقشات وعروض تعليمية

تمارين تطبيقية

إجراء بحوث

التعلم التعاوني

العصف الذهني

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

 المستلزماتوالخامات

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

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

ال يوجد
عدد

موافق
جدا

موافق

المحاور اسم المحور

A

المقرر(أهداف 23
 ،محتويات ،
أساليب تعليم)
23
المحاضر
والهيئة
المعاونة
أساليب التقييم 23

12.4
%2

22.98
%

12.6
%

%26.1

D

23

17.4
%
10.9
%

B

C

القاعات
الدراسية
والمعامل

غير
غير
موافق
موافق
جدا
45.34 %19.25
%
43.04 %10.43
%

عدم
استجابة
%0
%7.8

%23.9

%15.9

%40.6

%2.1

%25.4

%4.35

%48.5

10.9
%

 -6مقترحات تحسين بناء على نتائج االستبيانات للعام الجامعي ()2018/2017
المقرر
مقترحات التحسين
التعليق
المحا اسم المحور
ور
A

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

حاز على نسبة رضا
 %35.3وهى نسبة
متدنية تحتاج الى
تحسين جذري

B

المحاضر والهيئة المعاونة

حاز على نسبة رضا
 %38.7وهى نسبة
متدنية تحتاج إلى
تحسين جذري

 استخدام أساليب تعليم وتعلممتنوعة .
أهداف المقرر والمعارفوالمهارات التى صمم لتطويرها
واضحة ومعلنة منذ البداية
 ان يستخدم المحاضر وسائلتعليمية (جهاز الداتا شو ،
بروجيكتور  ،أفالم تعليمية
...الخ).
إشراك الطالب من قبل أستاذالمادة بشكل فعال في
المحاضرات
-توفير هيئة معاونة

C

أساليب التقييم

حاز على نسبة رضا
 %41.3وهى نسبة
متدنية تحتاج إلى
تحسين جذري

توفير طرق متنوعة للتقييم (
اختبارات  ،نظري  ،شفهي ،
تقارير  ،عروض )
توفير تقييم عادل بدون تمييز معالسماح بمناقشة نتائج التقييم مع
المحاضر..

D

القاعات الدراسية والمعامل

حاز على نسبة رضا
 % 39.17وهى نسبة
متدنية تحتاج إلى
تحسين جذري

توفير مراجع ودوريات يوميةتتسم بالحداثة بمكتبة المعهد
ويسهل استعاراتها أو استخدامها.
توفير أدوات ومعدات كافيةوتتسم بالحداثة في المعامل
واالستوديوهات

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين
(إن وجدت)
 -8ما تم تنفيذه من مقترحات التطـوير فى
العام السابق
 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات
(وما هى األسباب)

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :

مجاالت التطوير
A

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

توصيف التطوير

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

 استخدام ( التعليم التعاونى).كأسلوب من أساليب التعليم والتعلم .
-يتم اعالم الطالب بتوصيف المقرر

2019/2018

القائم بالتدريس

فى بداية المحاضرة األولى فى العام
الدراسي
B

المحاضر والهيئة المعاونة

 استخدام وسائل تعليمية (أفالم ويتمتحليلها –شرائط موسيقية بها
مقطوعات سماعية ).
إشراك الطالب بشكل فعال فىالمحاضرات عن طريق المناقشة
وعرض ابحاث طلبت منهم للمادة.
-توفير غدد  1عضو هيئة معاونة

2019/2018

القائم بالتدريس

C

أساليب التقييم

توفير طرق متنوعة للتقييم (تكاليف
وواجبات منزلية – اختبار شفهي)

2019/2018

القائم بالتدريس

D

القاعات الدراسية والمعامل

توفير  5مراجع تتسم بالحداثةبمكتبة المعهد ويسهل استعاراتها أو
استخدامها.
توفير عدد () 1كاسيت و  3سماعةو  1شاشة lcd

2019/2018

إدارة المعهد

اسم منسق المادة  :أ.د  /محمد عصام عبد العزيز
منسق القسم العلمى:م.د/رانيا شعبان ربيع ابوشنب

التوقيع :

