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

قياسات احلساسية 2113 -

 -3التخصص

الفوتوعرافيا والسينما والتليفزيون

 -2الفرقة  /املستوى

الثالثة  -الفصل الدراسي الثاين

 -1عدد الوحدات  /الساعات املعتمدة

 3ساعات (  3نظرى  - +عملى )

 -5النظام املتبع إلختيار جلنة اإلمتحان

متوافر

غري متوافر

 -6نظام املراجعة اخلارجية لإلمتحان

متوافر

غري متوافر

 -7عدد القائمني ابلتدريس

1

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

32

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

31

 -نتيجة اإلمتحان

عدد
33

 النسبة املئوية  %للناجحني طبق ـاًللتقديرات احلاصلني عليها

%

 %23انجح

عدد
3

%

 %2راسب

عدد

إمتياز
1

جيد جداً
5

جيد
5

مقبول
11

%

%1

%32

%32

%55

 -3تدريس املقرر :
املوضوعات اليت مت تدريسها:

2

2

األسبوع

عدد الساعات

2

2

1

2

األسس العلمية والتكنولوجية التى ترتبط بتطبيقات علم قياسات الحساسية:
•الشفافية  ،اإلعتام  ،الكثافة Density & Opacity, Transmission
 مقياس التدريج الرماديGrey Scale•معامل الشريحة (التعريض ) Factor wedgeاللوغاريتمات
Logarithms
•المنحنى البيانى المميز The Characteristic Curve

محاضرة

إعالم الطالب بتوصيف المقرر  +المدخل إلى علم قياسات الحساسية :-
األسس العلمية والتكنولوجية التى ترتبط بتطبيقات علم قياسات الحساسية:
التعريض الضوئى  -وحدات قياس التعريضالنصوع التأثير الفوتوغرافي -قانون السواد

تدريب عملى

الموضوع

-

-

3

نظم القياس والتحكم فى جودة نتائج التصوير وتشغيل األفالم
• Densitometry - Sensitometer

2

2

-

4

قياسات الحساسية والمدى Sensitometer and Dynamic Range
ضمان الجـودة الفـوتـوغـرافيــــة Photographic Quality
Assurance

2

2

-

5

خطوات رسم المنحنى البيانى المميز للفيلم
المعلومات األساسية التى يتم استخالصها من منطقة الخط
المستقيم:الجامـا Gamma -التباين Contras

2

2

-

6

المعلومات األساسية التى يتم استخالصها من منطقة الخط المستقيم :معدل
الممال ( معدل جاما ) Average gradient (or average
 - )Gammaمدى التعريض المفيد - Useful Exposure Range
مدى الكثافة المفيد  - Useful Density Rangeسماحة الفيلم
range) Latitude (Useful exposure Film

2

2

-

7

المعلوما ت األساسية التى يتم استخالصها من منطقة الخط المستقيم :مدى
التعريض المستخدم  Used Exposure Range -سماحة التعريض
Exposure Latitude
 -السرعة الفوتوغرافية  Speed Photographicالتغيرات فى معالجة

2

2

-

2

2

-

•السرعة الفوتوغرافية
•التغيرات فى معالجة الفيلم

2

2

-

11

طرق تحديد خصائص الفيلم :Film Characteristics
Determination
•طريقة تحديد سماحة الفيلم  Film Latitude -طريقة تحديد مدى
التعريض المستخدمUsed Exposure Range
 -طريقة تحديد سماحة التعريض الضوئي Exposure Latitude

2

2

-

11

8
9

اختبار منتصف الفصل الدراسي

طرق تحديد خصائص الفيلم Film Characteristics :
Determination

2

2

-

تحديد قيمة جاما النسخ Reproduction Gamma

2

2

-

تحديد عالقة المصور بالمعمل السينمائي

2

2

-

14

أسـس التطبيقات العلمية والتكنولوجية لع لم قياسات الحساسية.
المعايرة السينسيتومترية للوسيط الرقمى Sensitometer for Digital
Intermediate Calibration

2

2

-

15

اختبار نهاية الفصل الدراسي

2

2

-

12
13

  %ملا مت تدريسه من احملتوى األساسى %155للمقرر
 مدى إلتزام القائمني ابلتدريسمبحتوى املقرر
 مدى تغطية اإلمتحان ملوضوعاتاملقرر
 -أساليب التعليم والتعلم

< 65

21 – 65

> 25

< 65

21 – 65

> 25

املحاضرات
املناقشات والعروض التعليمية
مشاريع تطبيقية
تمارين تطبيقية
التعليم اإللكرتوين

إجراء حبوث

زيارات ميدانية

التعليم التعاوني
األعمال الفصلية (تذكر) :

...............................................................
 -طريقة تقومي الط ـالب

أمتحان نظري
تكاليف ووجبات منزلية
مناقشات وتقييم أداء صفي

 -2اإلمكانيات 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

 -1قيود إدارية وتنظيمية :

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

 -5نتيجة تقومي الطالب للمقرر (: )%

العدد

موافق جدا

موافق

غري موافق

 Aاملقرر

21

%83.35

%38.52

%27.52

%7

 Bاحملاضر

21

%51.25

%11.8

%1.8

%7

واهليئه

املعاونة

غري موافق

عدم

جدا

االستجابه
%2.21
%7.53

 Cاساليب

%66.65

21

%21.11

%22.22

%2.31

%2.31

التقييم
21

dالقاعات
الدراسية

%25.76

%17.15

%8.86

%1.55

%33.33

واملعامل

 -6مقرتحات حتسني املقرر

البند

إسم البند

التعليق

A

املقرر(...أهداف

حاز علي نسبة

 -يتناسب حمتوي املقرر مع املدة الزمنية

()%22.52

-تضمن املقرر متارين وتطبيقات متنوعة أاتحت

إيل حتسني

املقرر.

,حمتوايت,أسلوب
تعليم

B

احملاضر واهليئة

C

أساليب التقييم

D

القاعات الدراسية

املعاونة

مقرتحات التحسني

رضا متدنيه

والنسبة حتتاج

يل التدريب بشكل كاف علي موضوعات

حاز علي نسبة
رضا متدنيه

()%26.67

ويوضح كيفية احلصول علي مصادر املعلزمات.
األسئلة والتعبري عن آرائهم.

إيل تطوير .

حاز علي نسبة

 -يتم اإلعالن عن مواعيد إجراء اإلختبارات

()%26.11

-حيتوي املقرر علي طرق متنوعة

رضا متدنية

والنسبة حتتاج

بوقت كاف.

للتقييم(إختبارات :نظري ،عروض )

إيل حتسني.

حاز علي نسبة

 -تستغل معامل احلاسب اآليل بطريقة مناسبة.

()%52.21

تتسم ابحلداثة ويسهل إستعارهتا أو إستخدامها.

لتحسني جذري

العملية التعليمية.

رضا متدنية

مما يتطلب
للمقرر .

 -7مالحظات املراجعني اخلارجيني(إن

-يشجع احملاضر الطالب علي التعليم الذايت

-يتيح احملاضر فرص متساوية لطالبه يف طرح

والنسبة حتتاج

واملعامل

املخصصة له .

تتوافر مبكتبة املعهد ومراجع ودورايت علمية -يتوافر ابلقسم معامل كافية لتحقيق أهداف

اليوجد

وجدت)
 -2ما مت تنفيذه من مقرتحات التطـوير ىف

يلتزم احملاضر مبواعيد احملاضرات وفقاً للجدول احملدد واملعلن.يعامل احملاضر الطالب إبحرتام وحيرص علي مشاركتهم الفعالة أثناء احملاضرة .-يربط املادة العلمية للمقرر مبجاالت ايحياة والتطيي العملي.

 -2ما مل يتم تنفيذه من مقرتحات (وما هى

 توفري مبكتية املعهد مراجع ودورايت علمية تتسم ابيحداثة وتسهيل إستعارهتاوإستخدامها .
 -توفري األجهز اخلاصة مبعمل ايحاسب األيل إلستغالهلا والعمل هبا .

العام السابق

األسباب)
 -15خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
البند

جماالت التطوير

توصيف التطوير

توقيت التطوير

املسئول عن التنفيذ

 -يتناسب حمتوي املقرر مع املدة الزمنية املخصصة له .

املقرر(...أهداف

A

,حمتوايت,أسلوب تعليم

B

احملاضر واهليئة املعاونة

C

أساليب التقييم

تضمن املقرر متارين وتطبيقات متنوعة أاتحت يل التدريب بشكلكاف علي موضوعات املقرر( إجراء حبوث – العمل يف فريق).

يشجع احملاضر الطالب علي التعليم الذايت ويوضح كيفية احلصول
علي مصادر املعلزمات(التعليم اإللكرتوين – إجراء حبوث)

-يتيح احملاضر فرص متساوية لطالبه يف طرح األسئلة والتعبري عن

آرائهم (مناقشات وعروض تعليمية).

D

القاعات الدراسية
واملعامل

 -يتم اإلعالن عن مواعيد إجراء اإلختبارات بوقت كاف.

حيتوي املقرر علي طرق متنوعة للتقييم(إختبارات :نظري ،عروض ) -تستغل معامل احلاسب اآليل بطريقة مناسبة.

تتوافر مبكتبة املعهد 7ومراجع ودورايت علمية تتسم ابحلداثةويسهل إستعارهتا أو إستخدامها.

 -يتوافر ابلقسم معامل كافية لتحقيق أهداف العملية التعليمية.

القائم أبعمال رئيس القسم  :د /رانيا شعبان
إسم منسق املادة  :د /عبد الناصر أبو بكر دمحم
التاريخ  :أغسطس 3512

أستاذ املقرر
الفصل الدراسي الثاين
3512/3512

الفصل الدراسي الثاين
3512/3512

الفصل الدراسي الثاين
3512/3512

الفصل الدراسي الثاين
3512/3512

أستاذ املقرر

أستاذ املقرر

إدارة املعهد

