وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

منوذج رقم ()16
تقرير مقرر دراسى
جامعة  /أكادميية  :وزراة التعليم العايل
كلية  /معهد  :املعهد العاىل للفنون التطبيقية التجمع اخلامس
قسم  :الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون
أ -معلومات أساسية
 -1إسم املقرر ورمزه الكودى

تكنولوجيا نظم فوتوغرافية ( تعليمى علمى) 7113 -

 -1التخصص

الفوتوعرافيا والسينما والتليفزيون
الفصل الدراسي األول

 -7الفرقة  /املستوى

الثالثة -

 -4عدد الوحدات  /الساعات املعتمدة

 1ساعة (  1نظرى  - +عملى )

 -5النظام املتبع إلختيار جلنة اإلمتحان

متوافر

غري متوافر

 -6نظام املراجعة اخلارجية لإلمتحان

متوافر

غري متوافر

 -3عدد القائمني ابلتدريس

1

ب -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 -عدد الطالب امللتحقني ابملقرر

15

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

11

 -نتيجة اإلمتحان

عدد
11

 النسبة املئوية  %للناجحني طبق ـاًللتقديرات احلاصلني عليها

%
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عدد
%

انجح
ممتاز
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عدد
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راسب

جيد جداً
6

جيد
4

مقبول
4

%1436

%10395

%10395

 -1تدريس املقرر :
األسبوع

عدد الساعات

محاضرة

1

إعالم الطالب بتوصيف المقرر  +المدخل إلى علم التصويرعن
قرب Close-up Photography
• ما هو المقصود بالتصوير العلمى؟
.
•لعلم واكتشاف نظام الكون وإدراك الطبيعة
•عناصر المعرفة العلمية وإدراك الظواهر الطبيعية غير ال ُمدركة
بالحواس.
• أجهزة التصوير ذات النوعية الخاصة فى مجال البحث العلمى .

تدريب عملى

الموضوع

4

2

2

2

خصائص العدسات اإلضافية Supplementary Lens:
•الديبتر  dioptersوالبعد البؤرىFocal length .
• الديبتر والتكبير Magnification

4

2

2

3

نظام التصوير باستخدام العدسات اإلضافية Close-up Lenses
photography

4

2

2

4

نظام الماكرو فوتوجرافى Macrophotography
•متطلبات التصوير الماكرو.
العدسات الماكرو  Macro Lensesوعالقتها بكل من
Resolution – DOF – Magnification

4

2

2

5

نظام وسائل التمديد Extension Tube & Extension
Bellow

6

نظام العدسة المقلوبة Reversing Lens
التعرف عمليا ً على أهمية وطريقة تركيب واستخدام األدوات
المساعدة أوالمكملة إلجراء تجربة االستخدام العكس للعدسة
القياسية للحصول على نسبة تكبير عالية
oتابع نُظم ومتطلبات التصوير

7

نظام عدسات التمديد Tele converter
•متطلبات نظام عدسات التمديد Tele converter
•أسس وخصائص استخدام عدسات التمديد
•تطبيق عملي ومشاهدة نتائج التصوير بعدسات التمديد.

8
9

11

اختبار منتص

الفصل الدراسي

•قانون عدسات النقل( The law of geometrical optics
)
•نسبة النقل أو التكبير ( ) The reproduction ratio
•أساسيات تصوير الميكرسكوبى
•أنواع أجهزة التصوير الميكروسكوبى.
•تطور تكنولوجيا التصوير الميكروسكوبى .
•نظم اإلضاءة لعينات التصوير الميكروسكوبى
•التصوير الميكروسكوبي رباعي األبعاد وتطبيقاته

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

-

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

14

الصورة التعليمية وأهدافها وطريقة قرأتها و توظيفها وأنواع
التعلم وعالقته بالصورة وأهميتها فى المجال التعليمي وأساسيات
تصميمها وإنتاجها .وتطبيقات عملية بإنتاج صور تعليمية

4

2

2

15

اختبار نهاية الفصل الدراسي

4

2

2

11
12
13

أساسيات التصوير باألشعة غير المرئية
أساسيات التصوير باألشعة غير المرئية

  %ملا مت تدريسه من احملتوى األساسى للمقرر %199 -مدى إلتزام القائمني ابلتدريس

مبحتوى املقرر

 مدى تغطية اإلمتحان ملوضوعاتاملقرر

 -أساليب التعليم والتعلم

44 – 69

< 69

44 – 69

< 69

> 45
> 45

محاضرات .
املناشاات والعروض التعليمية .
تمارين عملية .
إجراء حبوث
التعليم التعاوين

األعمال الفصلية (تذكر) :
...............................................................
 -طريقة تقومي الط ـالب

إمتحان نظرى
تكاليف ووجبات منزلية
مناقشات وتقييم أداء صفي
إختبار شفوي

 -7اإلمكانيات املتاحة للتدريس :
 -املراج ـع العلميـة

متوفرة

متوافرة بدرجة حمدودة

غري متوفرة

 -الوس ـائل املعينة

متوفرة

متوافرة بدرجة حمدودة

غري متوفرة

 -املستلزمات واخلامات

متوفرة

متوافرة بدرجة حمدودة

غري متوفرة

 -4قيود إدارية وتنظيمية :

...............................................................

 -5نتيجة تقومي الطالب للمقرر (: )%

غري موافق

عدم

العدد

موافق جدا

موافق

غري موافق

جدا

االستجابه
%.

 Aاملقرر

41

%14.88

%19.61

%4..1

%4.41

%.

 Bاحملاضر

41

%18.84

%14.41

%4.41

%4.41

واهليئه
املعاونة
 Cاساليب

41

%14.89

%18.84

%4.46

%4.41

%.

Dالقاعات

41

%44.48

%84..84

%8.68

%44.4

%.

التقييم

الدراسية
واملعامل

 -6مقرتحات حتسني املقرر

إسم البند

البند

املقرر(...أهداف

A

,حمتوايت,أسلوب
تعليم

B

احملاضر واهليئة

C

أساليب التقييم

D

القاعات الدراسية

املعاونة

التعليق
حاز علي نسبة رضا
عاليه()%09341

النسبة حتتاج إيل

مقرتحات التحسني
 -تنوع أساليب التعليم والتعلم

املستخدمة يف املقرر .

تطوير

حاز علي نسبة رضا

-يشجع احملاضر الطالب علي التعليم

عاليه ()%09331

الذايت ويوضح كيفية احلصول علي

تطوير

-حيرص احملاضر علي اإلستفادة من

النسبة حتتاج إيل

مصادر تعليمية.

الساعات املكتبية يف الرد علي

اإلستفسارات الطالب.
حاز علي نسبة رضا

عاليه ()%01363

النسبة حتتاج إيل

-متيز أساليب التقييم املستخدمة يف

املقرر الفروق الفردية بني الطالب.

تطوير

واملعامل

حاز علي نسبة رضا

عاليه ()%49305
والنسبة حتتاج إيل

حتسني

 -3مالحظات املراجعني اخلارجيني

(إن وجدت)

 -4ما مت تنفيذه من مقرتحات التطـوير ىف العام
السابق

توفري ابلقسم معامل كافية لتحقيقأهداف العملية التعليمية.
توفري مبكتية املعهد مراجع ودورايتيومية تتسم ابحلداثة ويسهل استعاراهتا
أو استخدامها.

اليوجد
-1

إعادة تقسيم احملتوي املقرر مع املدة الزمنية املخصصة له .

 -تنوع أساليب التعليم والتعلم املستخدمة يف املقرر .

 -إعادة ترتيب احملتوي العلمي بشكل متسلسل .

 التنوع يف التمارين والتطبيقات للطالب لكي يتدرب علي موضوعات املقرر -1إستخدام احملاضر وسائل تعليمية (جهاز داات شو ,بروجيكتور  ,أفالم تعليمية ...إخل) .
 -إلتزام احملاضر مبواعيد احملاضرة وفقا للجداول احملددة واملعلن

توفري احملاضر ابلساعات املكتبية للرد إستفسارات الطالب . -7اإلعالن عن موعد اإلمتحان بوقت كايف .
 وضوح التكليفات والواجبات اليت يتم التقييم عليها مبحتوي املقرر وأهدافه . -تغيري يف أساليب التقييم اخلاصة ابملقرر .

 --4توفري مبكتبة املعهد مراجع ودورايت علمية تتسم ابحلداةة وتسهيل إستعاراها وإستخدامها
 -توفري ابلقسم معامل كافية لتحقيقل األهداف العلمية التعليمية .

 -0ما مل يتم تنفيذه من مقرتحات

 -1توفري عدد 1كامريا . Canon5D
 -2توفري عدد 3أجهزة كمبيوتر ابلثالث بالتوهات بقسم سينما .

(وما هى األسباب)

 -19خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
توصيف التطوير

جماالت التطوير

 تنوع أساليب التعليم والتعلم املستخدمة يف املقرر Aاملقرر (.....أهداف ،
حمتوايت  ،أسلوب تعليم ) عن طريق ( التعليم التعاوين – إجراء جتارب تعليمه
– مناقشات وعروض تعليمية).
يشجع احملاضر الطالب علي التعليم الذايت ويوضح Bاحملاضر واهليئة املعاونة
كيفية احلصول علي مصادر تعليمية.

توقيت التطوير

املسئول عن التنفيذ

العام اجلامعي -2118
2119

القائم ابلتدريس

العام اجلامعي -2118
2119

القائم ابلتدريس

-حيرص احملاضر علي اإلستفادة من الساعات املكتبية

إدارة املعهد

يف الرد علي اإلستفسارات الطالب.

 Cأساليب التقييم

-متيز أساليب التقييم املستخدمة يف املقرر الفروق

الفردية بني الطالب

 Dالقاعات الدراسية واملعامل -توفري ابلقسم معامل كافية لتحقيق أهداف العملية
التعليمية.
-توفري 5مراجع ودورايت يومية تتسم ابحلداثة

مبكتبة املعهد ويسهل استعاراهتا أو استخدامها.
توفري عدد 1كامريا .Canon5D

القائم أبعمال رئيس القسم  :د /رانيا شعبان
إسم منسق املادة :د /رانيا شعبان ربيع
التاريخ  :أغسطس 1914

العام اجلامعي -2118
2119
العام اجلامعي -2118
2119

القائم ابلتدريس
إدارة املعهد

