منذوج رقم ر()15ر
تقريررعنربرانمجردقاسىر
للعامراألكادميىرر1017ر/ر1018ر
جامعةر/رأكادمييةر:ر.....روزاقةرالتعلي رالعاىلر..........ر
كليةر/رمعهدر:ر.املعهدرالعايلرللفنذونرالتطبيقية -رالتجمعراخلامس..................ر
مس ر:ر ..........الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون......................ر
أ-رمعلذوماترأساسيةرر
-1رإس رالربانمجر:ر

الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيونر

-1رالتخصصر:ر

الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيونر

-3رعددرالسنذواترالدقاسيةر:ر

أقبعرسنذوات +رالفرمةراإلعداديةر

-4رعددرالساعاتراملعتمدةر/رعددراملقرقاتر:رر ررررر 176ساعةر/ر ر128رمقرق ر
-5رأسسرتشكيلرجلانراملمتحننير:ر

نظرىر(حماضرة)ر

عملىر(دقس)ر

%40ر

00ر%ر

ر
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إثنانرمنراألساتذةراألمربرجملالرالتخصصرىفرمذوادراملنامشةرومذوادر
البكالذوقيذوسرر

-0رنظامراملمتحننيراخلاقجينير:ر

ررررررررمتراحررررررررررررررررررغريرمتاحررررررررررررر

ب-رمعلذوماترمتخصصةر
-7راإلحصائياتر:ر
-رعددرالطالبرامللتحقنيرابلربانمجر:ر

33رطالبرر
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-8راملعايريراألكادمييــةر:ر
-راملعايريراألكادمييةراملرجعيةر:رر

...يتبنى برنامج بكالوريوس الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون املعايير
ألاكاديمية  NARSلهيئة ضمان جودة التعليم وإلاعتماد الخاصة بمرحلة
البكالوريوس املنشورة فى دليل الهيئة  – 9002قطاع الفنون التطبيقية ,
باإلضافة إلى برنامج البكالوريوس الخاصة بقسم الفوتوغرافيا والسينما
والتليفزيون .رر

ر-راملعلذوماترواملفاهي ر:

إضافة إلى املعارف التي يتمتع بها خريج قطاع الفنون التطبيقية يجب أن
يكتسب خريج برنامج الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون املعارف آلاتية:
جيب أن يكتسبرخريج برانمج الفذوتذوغرافيا والسينما والتليفزيذون املعاقف اآلتية:

أ -١رر نظرايت عل االتصال والفذوتذوغرافيار.

أ ٢ر-ر نظرايت تصمي الديكذوق السينمائي والتليفزيذوين.

أ ٣ر-ر طبيعة مصادق اإلضاءة الصناعية وأنذواعها وكيفية تذوظيفها.
أ - ٤املبادئ األساسية لفن التصذوير الدقامير.

أ ٥ر-راتقيخر صناعة السينما ،التلفزيذون ،الفذوتذوغرافيا .ر
أ-6رمفاهي و مصطلحات اسس التصمي واإلنتا .
أ-7ررمفاهي و مفردات البيئة وأمهية احلفاظ عليها .

أ-8ررنظرايت التصنيع واإلنتا واملذواصفات املرتبطة ابملنتج ونظ اجلذودة ر.
أ-9ررمبادئ علذوم اداقة عمليات التصمي وامتصادايتهر.
أ-01رنظرايت اللذون و سيكذولذوجيته وتطبيقاته .

أ-00راألسلذوب واملنهج العلمي يف التفكري والتخطيط وحل املشاكل .
أ-01رالقذوانني والتشريعات املرتبطة بطبيعة العمل .
أ-01رالقذواعد التكنذولذوجية لعمليات اإلنتا .
أ-01رطبيعة وخذواص املذواد ومذواصفاهتا .
أ01ر-مبادئ علذوم اإلنتا والتسذويق .

أ-06راستيعاب العلذوم والثقافات املختلفة والتفاعل معها والربط بينها .

أ 07ر-التعرف على النظرايت السيكذولذوجية وعل النفس وأثره على املماقسات التصميمية

واملتلقي.ر
املهاقاترالذهنية:

جيب أنريكتسب خريج برانمج الفذوتذوغرافيا والسينما والتليفزيذون القدقة على:

ب-0ررتذوظيف التكنذولذوجيا لتصمي ٕوانتا األفالم السينمائية والربامج التلفزيذونية.
ب-1ر تذوظيف التقنيات احلديثة إلنتا الصذوقة الفذوتذوغرافية،و التلفزيذونية ورالسينمائية.
ب-1ر حتليل املشاهد املصذوقة و اختياق أنسبها.

ب -1الربط بني العلذوم املختلفة للحصذول على منتج جيد.ر

ب-1ررحتليل وتقيي املشاكل التصميمية لتحديد اخلياقات اليت تتفق مع املتطلبات .
ب6ر-راالختياق ما بني البدائل للذوصذول ألفضل احللذول .

ب-7ررابتكاق تصميمات مابلة للتطبيق حتمل الصفات اجلمالية والذوظيفية .
ب-8ررحتديد املشاكل البيئية ودوق املصم يف خدمة اجملتمع ر.

ب9ر-رالتفكري العلمي املتسلسل يف عرض املشاكل وحتليلها وحلها .

ب-01رحتديد العالمة بني الذوظائف واخلصائص املطلذوبة والتكاليف وعالمته ابلتصمي .

ب -00رقبط نظ اإلنتا و النظرايت ابلعلذوم التكنذولذوجية و التطبيقية املختلفة اقتباطا
ابخلذواص املطلذوبة ابملنتجات واحتياجات املستهلك.

ب01-رحتليل املذواصفات الفنية والتنفيذية .ر

ب01-رمنامشة ونقد األعمال الفنية والتصميمية.

-راملهاقاتراملهنيةر:

جيب أن يكتسب خريج برانمج الفذوتذوغرافيا والسينما والتليفزيذون القدقة على:
١ر -استخدام اإلضاءة املناسبة للتعبري عن املذوامف الدقامية املختلفة.
٢ر -استخدام أجهزة مياس التعريض الضذوئي املختلفة.

- ٣اجلمع بني األساليب التكنذولذوجية للتعبري عن األحداثرالدقامية املطلذوبة.

- ٤تصمي ٕروإعداد العمل الفذوتذوغرايف والسينمائي والتلفزيذوين يف صذوقتهرالنهائية ابلشكل
واملضمذون املناسب.ر
1ر-تطبيق التكنذولذوجيا املناسبة يف جمال التصمي واإلنتا  .ر

6ر-تذوظيف الدقاسات النظرية يف التعرف على خصائص ومقذومات البيئة .

-7راستخدام املذواصفات القياسية للمنتج .

8ر-وضع إسكتشات يدوية سريعة لتذوضيح الفكرة .ر

-9رعمل حساابت التكاليف املبدئية للعملية التصميمية والتنفيذية.

-01رالتعامل مع الكمبيذوتر والربامج املتخصصة واألجهزة واملاكينات .

-00رقبط التصمي ابالجتاهات االمتصادية والثقافية واالجتماعية يف اجملتمع .

01ر-استقصاء املعلذومات و حتليلها وحتديد املتطلبات ملراحل التشغيل املختلفة .

-01راملشاقكة ىف وضع خطط العمل و برامج التشغيلر.
 01-حتليل األشكال واملنتجات إىل عناصرها األوليةر.ر

-01رتطبيق أساليب الفحص ونظ اجلذودة.

 -06إخرا رالتصمي املطلذوب طبقا للذوظائف واألداء املتذومع.
07رر-وضع املذواصفات التنفيذية.

08ر-رتقنيةرعملرالنماج ركمحاكاةرللتصمي رواملنتجاتر

-راملهاقاترالعامةر:

جيب أن يكذون خريج مطاع الفنذون التطبيقية مادقا علي:

د0-رالتعل الدائ املستمر و تطذوير معاقفه و مهاقاتهر.
د1-رالعمل يف فريق و تذوزيع املهام واختاج القراقر.
د1-رحتليل البياانت ٕواعداد البحذوث املختلفةر.
د1-رالعرض الفعال والتذواصلر.

د1-راإللتزامربتعليمات التشغيل واشرتاطات االمان والسالمةر.
د6-راعداد التقاقير الالزمة للمراحل املختلفة .

د7-راجادة اداقة الذومتروراعداد اجلداول الزمنية وتطبيقهار.
د8-رإجادة احدي اللغات االجنبية الرئيسية .
د9-راستخدام تكنذولذوجيا املعلذومات .

د01-راستخدام التغذية املرجتعة لتحسني األداءررر
رطرقردع رالطالبر(جوىرالقدقاتر برنامج البكالوريوس للفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون باملعهد العاليللفنون التطبيقية يدعم عدة نظم لدعم الطالب بالبرنامج منها :
احملدودةرواملتميزين)ر:ر
رالدع راألكادمييرر: ريت رتقدمي راإلقشاد راألكادميي رللتعرف رعلي ربرانمج رالفذوتذوغرافيا روالسينماروالتليفزيذونرمنرخاللرمقرقرتكنذولذوجيارختصصاترلطالبرالفرمةراإلعدادير.
 ر يت رحتديدرساعاترمكتبية رريقذومرفيهارأعضاءرهيئةرالتدقيسربعقدرلقاءاترمعرالطالبر.رررر
رتنظي ردوقاترتدقيبيةرورتدقيبرميداينرللطلبةرللتعرفرعليرجماالترالتخصصر.ر رالطلب راملستمر رمن رإداقة راملعهد رلتذوفري راألجهزة راخلاصة رمبجال رالتخصصرإلمكانيةرالعملرهبار.
رتذوفريرالكتبرواملراجعروراليتررتسهلرالعمليةرالبحثيةرورالتعرفرعليرالتكنذولذوجيارروراألساليبراملعرفيةراحلديثةريفرجماالترالفذوتذوغرافيارورالسينمارورالتليفزيذونر

يت رإضافةرأساليبرتعلي روتعل رىفركلرمقرقرلذوىرالقدقاتراحملدودة.ررالدع راملاديرواالجتماعير:رتنظي رعملرإجراءرالبحذوثراإلجتماعيةرللطالبرالغريرمادقينرلتذوفريرالدع رالعلميرواملايلر
رتقدميرالدع راملاديرالكاىفرللطالبراملتفذومنيرأورغريرالقادقينر.ريقذومرمعهدرالفنذونرالتطبيقيةربتذوزيعرشهاداترالتفذوقرللطالبرالعشرراألوائلرابملعهدر.
رالدع رالثقايفر:رإمامةراملؤمتراترورالندواتراملختلفةراليترتتناولرجمالرالتخصصروعالمتهرابجملتمعرعملراملعاقضراملختلفةرملشاقيعرالطلبةررداخلراملعهدروخاقجهرلتحفيزه رعليرالعملرورإعطاءرشهادةرمشاقكةرلكلرالطالبراملشاقكذونرورشهادةرتفذوقرللمميزينر
منه رر.
رتنظي راألنشطةرالرايضيةروالثقافيةروراملسابقاتريفرجمالرالتخصصرلتفعيلردوقراملعهدريفرقفعركفاءةرالطالبر.
رتذوفريرأماكنرالتدقيبراملختلفةرللطالبرمعرإمكانيةراحلصذولرعلىرجانبرمادىر-رمعايريرالقياسراملرجعيةرللربانمجر:رر

منرهذهراألماكنرللطالبراملتميزينر.ر
ال ينطبق

-ردليلرالربانمجر:ر

رررررررررمتذوافررررررررررررررررررغريرمتذوافرررررر
رر

-رنظامراملراجعةرالدوقيةرللربانمجر:ر

ررررررررررمتذوافررررررررررررررررررغريرمتذوافرررررررررررررر
ررررررررررسنذوىررررررررررررررررررأكثررمنرالسنةر

رمدىرتذوافقراهليكلراألكادميىرللربانمجرمعراملستهدفرمنرالتعلي ر:ر

حيتذوىراهليكلراألكادميىرعلىرجممذوعةرمتميزةرمنرأعضاءرهيئةرالتدقيسرومعاونيه رر
أعضاء هيئة التدقيس بربانمجرالفذوتذوغرافياروالسينمار

الوظيفة

والتليفزيذونر(رمعينني)

-1
-5
-3
-4

أ.د  /خالد على عويس
أ.د /سلمى يوسف كامل
م.د /رانيا شعبان ابوشنب
أ.م.د/تهامى محمود تهتامى

ميد املعهد العالى للفنون التطبيقية

وكيل املعهد لشئون البيئة
قائم بأعمال رئاسة القسم
استاذ مساعد

أعضاء هيئة التدقيس بربانمجرالفذوتذوغرافياروالسينمار

والتليفزيذونر(رمنتدبنير)

-1أ.د /كمال احمد الشريف
 -5أ.د /صفوت عبد الحليم
 -3أ.د /ليلى عبد العزيزفخري
-4أ.د /وائل عبد املنعم صابر
-5أ.د /تماضرنجيب طه
-6أ.د/حنان دمحم حسن
-8أ.د  /دمحم عصام عبد العزيز
-2أ.د /مصطفى سلطان
-10أ.د/وائل دمحم عنانى
 -11أ.م.د /ايمان مصطفي
-19أ.م.د/سوسن عزت عامر

-13م.د/شريف ابراهيم عبد الفتاح

-راملعذوماتراإلداقيةروالتنظيميةرر

ر

-14م.د/عبدالناصر ابوبكر الجهينى
 -15م.د/محمود صالح

الريذوجد.ر
ر

أستاذ متفرغ فوتوغرافيا وسينما وتليفزيون

أستاذ تليفزيون
أستاذ رسوم متحركة
أستاذ سينما
أستاذ مونتاج
أستاذ فوتوغرافيا
أستاذ موسيقي
استاذ تصميم داخلى وأثاث
استاذ تليفزيون
استاذ مساعد فوتوغرافيا وسينما وتليفزيون
استاذ مساعد فوتوغرافيا وسينما وتليفزيون

مدرس
مدرس

ر

-9رتقذوميرالطالبرلقياسرمدىرإكتسابراملستهدفرمنرالتعلي ر:ر
-رأدواترالتقيي ر:ر

 مناقشات وتقييم أداء صفي لتقييم قدرة الطالب على تكويناملعرفة العلمية والتطبيقية فى موضوعات املقررات املتعلقة
بالبرنامج من خالل اختيارالطالب ملوضوع وعرضه على بقية
الزمالء ومناقشتهم فيه وتبادل املعلومات بين الطالب والتفاعل
من خالل املحاضرة و جزء من التقييم على حضور املحاضرات.
 تكاليف ووجبات منزلية يتم تقييم قدرة الطالب على تنفيذ تلكالتكاليف سواء كانت تطبيقات على قواعد تطلب او تنفيذ
لوحات او حل واجبات على مسائل تطلب او اعداد تقاريرأو
أبحاث وذلك للتحقق من اكتساب الطالب نواتج التعلم الذهنية
والعملية والعامة ليهم.
 (تقييم مشروعات تصميمية )تقييم أعمال فنية مثل (صورفوتوغرافية -أفالم فيديو وسينما-سيناريوهات – رسومات -مشاريع (
فردية أو جماعية )
 -إمتحان نصفى .

 -إمتحان نهاية الفصل الدراس ى .رر

ر-راملذواعيدر:ر

إمتحانرنصفىراألسبذوعرالثامنرمنربدايةرالدقاسةر.رر
إمتحانرالنهائىرىفرهنايةرالفصلرالدقاسىر.رر
اسبذوعيارر

-رمالحظاتراملراجعراخلاقجىر:ر

تتطابقراألهدافرالعامةررللربانمجرمعراملعايريراالكادمييةرر

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

األهدافرالعامةرواضحةروجاترعالمةروثيقةرابلتخصصروتتذواكبر

(إنروجدت)ر

نذواتجرالتعل رمعرالتطذوقاترالتكنذولذوجيةراحلديثةرر
عدمروجذودرمصفذوفةرمذواصفاتراخلريجرالقطاعرمعراهدافرالربانمجر
ومذواصفاتراخلريجرمعرنذواتجرتعل رالربانمج

-10راإلمكاانترالتعليميةر:ر
رمدىرمالءمةرختصصاترأعضاءرهيئةرالتدقيسروتذوزيعراألعباءرعليه ر
طبقارإلحتياجاترالربانمجر:رر

عدد اعضاء
هيئة التدريس

15

مناسب

الفرقة األولى

26

الفرقة الثانية

الفرقة
الثالثة

47

33

إلى حد ما

الفرقة الرابعة

33

المجموع

نسبة
اعضاء
هيئة
التدريس
للطالب

166

14:1

غير مناسب

ر

يتميزراعضاءرهيئةرالتدقيسرربتخصصاترمتباينةرتغطىراإلحتياجاتر
الفعليةرابلربانمجروعلىرإطالعردوقىرأبه رالنظ رواملستحداثتر
العلميةرمبجاالترالتخصصراملتنذوعةرمبارحيققرراملستهدفرمنرالعمليةر
التعليميةروتذوزعرعليه راألعباءرطبقرالحتياجاترالربانمج.
-راملكتبةر:رر

مناسب

إلى حد ما

غير مناسب

وجلكرألنراملكتبةرينقصهاربعضراملراجعررللتخصصروحالياريت رتذوفريراملراجعر
العلميةرراحلديثةرابلتذواىلرسنذوايرخبطةرحيكمهارميزانيةراملعهدر.ر

-راملعاملر:ر

مناسب

إلى حد ما

غير مناسب

-رحتتا راملعاملراىلرزايدةراملذوادراخلامرالالزمةرواألدواتراملستخدمةروصيانةرر

لألجهزةررواألدواتراملستخدمة .

-راحلاسبراآلىلر:ر

مناسب

إلى حد ما

غير مناسب

مناسبراىلرحدرماررولكنرحيتا راىلرتطذويررللربامجروتذوفريربرامجرخاصةر

ابلتخصص.

رمدىرالتعاونرمعرجهاتراألعمـالر منرخاللرالربانمجروالدقاسةرابلقس ريت رالربطربنيرمس رالفذوتذوغرافياروالسينمارىفرتـذوفريرفرصرالتدقيبرللطالبر:ر والتليفزيذونررالقنذواترالتليفزيذونيةراخلاصةرومنذواترالتليفزيذونراحلكذومىربعملر
تدقيبرصيفىرللطلبةرهناكرر.رر

كمارمترعملربرتذوكذولرتعاونربنيرالقس رومعهدرالتليفزيذونر روجاقىرعملرالعديدر

منربروتذوكذوالترالتعاونربنيرالقس روبعضرالقنذواتراخلاصةررورتدقيبرالطالبر

ىفرالقنذواتراخلاصةروشركاترالدعايةروالصحفروتصذويرراملالبسرىفرشركاتر

املالبسروالذهبروغريها.ر

-رأىرمتطلباترأخرىرللربانمجر:ر

-رحيتذوىرالقس رعلىرأستذوديذوررحيتذويرعلىر()1ربالتذوهرخاصرابلتصذويرر

الفذوتذوغراىفروالسينمائىرروالتليفزيذونرجمهزةرلعمليةراإلنتا رالفعلىرولكنرحيتا ر

إىلرصيانةروحتديثروحيتا رإىلررانشاءربالتذوهراثلثرلتغطيةرالزايدةرىفرأعدادر
الطالب.رمباريالئ رمتطلباترالعمليةرالتعليميةر

رإعادةررجتهيزرورصيانةراحلاقةراملصريةرامللحقةرابألستذوديذوررلتستخدمرىفرالتصذويرر

والرس ر.رر
-11رإداقةراجلذودةروالتطذويرر:ر
-رنظامراملتابعةرجلذوانبرالقصذوقر:ر

ررررررفعالررررررررررررررررررإىلرحدرماررررررررررغريرفعالر(ملاجا؟)ر
 نشررثقافةراجلذودةرعلىرمستذوىرالربانمجرواملعهدرمعرتفعيلرنظامرالثذوابروالعقابر
 اعالمرالطالبرىفراولرحماضرةرألىرمقرقرربتذوصيفراملقرقرورتقاقيرراملقرقرونتيجةراالستبياانترالىترمتترعلىراملقرقاتر
واإلجراءاترالتصحيحيةرالىترمتترنتيجةررهذهراالستبياانتر
 وجذودرنظامرتقذوميرومراجعةرداخليةروخاقجيةربصذوقةردوقيةرللربانمجر,ركماريت رتقذوميرومراجعةرالربانمجركلرمخسرسنذواتر
وميكنرالتغريرىفراخلطةرالبحثيهرللقس رروعملرتطذويررللخطةررر
البحثيةرسنذواير.ر
-وجذودردليلرللطالبرللتعريفرابلقس رواملذوادرالىترتدقسرفيهر

-إجراءاترتطبيقرلذوائحرومذواننير

ررررررمناسبررررررررررررررررإىلرحدرماررررررررررغريرمناسبر(ملاجا؟)ر
 -يت رتطبيقراللذوائحراخلاصةربنسبرحضذوقرالطالبرىفر

الكليةرواجلامعة:ر

املقرقاترالدقاسيةر.ر
 يلتزمربعضرأعضاءرهيئةرالتدقيسربتسلي رتقايرراملقرقاترشاملةرخططرالتحسنيروالتطذويرر.رر
-رمدىرفاعليةرنظـامراملراجعةر

يت راملراجعةرالدوقيةرسنذوايرعلىرتذوصيفاترومصفذوفاتروتقاقيرر

الداخليـةرىفرتطذويررالربانمجر:ر

املقرقاتروالربانمجرومنرمثريت روضعرخططرالتطذويرروالتحسنيرر

مالحظاتراملراجعنيراخلاقجينيرفيمار خمرجاترالربانمجرمتسقةرمعراملعايريررألكادمييةراملرجعيةرالقياسيةر
خيصرخمرجاترالربانمجرومعايرير

لقطاعرالفنذونرتطبيقيةرومتفقرمعرالتطذوقرالعلمىرىفرجمالرالتخصصرر

القياس:ر

ورحتققرخمرجاترالتعل راملستهدفةرابملقرقاترورتتذوافقرمعرمذواصفاتر
اخلريجرللربانمجريفرركلرمنراجملالراملعريفر رواملهاقاترالتطبيقيةرواملهنيةرور
املهاقاترالذهنيةر رواملهاقاترالعامةروتذواكبراحتياجاترسذوقر
العمل.ولكنرحتتا رادلةرأبخذراقاءراخلرجينيرواملستفدين.
ر

-13خطة تطوير البرنامجر
هيكل البرنامج ( المقررات  /الساعات)

الريذوجدر

مقررات جديدة

الريذوجدر

التدريب والمهارات

 وضع تدريب ميدانى للطالب الفرقة االولى والثانية والثالثة لرفع المهاراتالعملية لدى الطالب فى التخصص ولكي يتواكب مع سوق العمل.

-وضع خطة بحثية لربط البحوث بقطاعات اإلنتاج.

ر
مقترحات قطاع األعمال لتطوير البرنامج

الريذوجدر

المسئول عن التنفيذ:

القس رالعلمىر

توقيت التنفيذ:

العامراجلامعىر1019-1018ر

ر
املسئذولرعنرالربانمجر:ررررررررررررررررررررررررررررالتذوميعر:رررررررررررررررررررررررررالتاقيحر:ر1018-1017ر
م.د/رانيا شعبان ربيع ابوشنب

