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 -7التخصص

الزخرفة

 -8الفرقة  /المستوى

الثانية  /تيرم اول

 -9عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

 7ساعات ( (  ) 6نظرى ( +
متوافر

 -:النظام المتبع إلختيار لجنة اإلمتحان
; -نظام المراجعة الخارجية لإلمتحان

ينطبق

< -عدد القائمين بالتدريس

6

6

) عممى )

غير متوافر

ب -معمومات متخصصة
 -6اإلحصائيات :
 -عدد الطالب الممتحقين بالمقرر
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 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان
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 -نتيجة اإلمتحان

عدد
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عدد
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 النسبة المئوية  %لمناجحينطبقــاً لمتقديرات الحاصمين عمييا

عدد
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عدد
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عدد

 %>.:7مقبول

 -7تدريس المقرر :
 -الموضوعات التى

التعرف بالمقرر واىدافو ومتطمباتو

تم تدريسيا

انواع البرامج التميفزيونية وما يشممو من اكسسسوارات واضاءة
انواع البرامج التميفزيونية وما يشممو من اكسسسوارات واضاءة  -شرح تجييزات البالتوه ودور المناظر
الموجودة في خمفية البرامج
شرح تجييزات البالتوه ودور المناظر الموجودة في خمفية البرامج
دور االضاءة في البرامج وأثرة عمي الخمفيات من خالل المشاىد الثابتة والمتحركة مع اجراء تموين ىذة
المناظر بااللوان الضوئية عمي خمفية البرامج المختمفة
دور االضاءة في البرامج وأثرة عمي الخمفيات من خالل المشاىد الثابتة والمتحركة مع اجراء تموين ىذة
المناظر بااللوان الضوئية عمي خمفية البرامج المختمفة

دور االضاءة في البرامج وأثرة عمي الخمفيات من خالل المشاىد الثابتة والمتحركة مع اجراء تموين ىذة
المناظر بااللوان الضوئية عمي خمفية البرامج المختمفة
امتحان منتصف الفص الدراسي االول
اختيار بعض المناظر والتدريب عمي التموين بأسموب االضاءة
اختيار بعض المناظر والتدريب عمي التموين بأسموب االضاءة
اختيار بعض المناظر والتدريب عمي التموين بأسموب االضاءة
تنفيذ نموذج مجسم إلحدي البرامج التميفزيونية
تنفيذ نموذج مجسم إلحدي البرامج التميفزيونية
تنفيذ نموذج مجسم إلحدي البرامج التميفزيونية  +تقييم
اختبار نياية الفصل الدراسي

  %ما تم تدريسو منالمحتوى األساسى
لممقرر

%611

 -مدى إلتزام

<;1

القائمين بالتدريس

=9-;1

>=:



بمحتوى المقرر
 -مدى تغطية

<;1

اإلمتحان لموضوعات

=9-;1



>=:

المقرر
 -أساليب التعميم

والتعمم

 طريقة تقويمالطــالب

محاضرات

☑

مناقشات وعروض تعميمية

☑

تمارين تطبيقية

☑

حل مشكالت

☐

مشاريع تطبيقية

☑

إجراء بحوث

☐

تجارب معممية

☐

زيارات ميدانية

☐

التعمم التعاوني

☑

التعمم اإللكتروني

☐

العصف الذىني

☐

إمتحان نظري

☐

تقييم مشروعات تصميمية

☐

تكاليف ووجبات منزلية

☑

مناقشات وتقييم أداء صفي

☑

إمتحان نظري

☑

التقويم الشخصي لمطالب

☑

 -8اإلمكانيات المتاحة لمتدريس :
 -المراجــع العمميـة



متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -الوســائل المعينة



متوفرة

متواف ة بدرجة محدودة

غير متوفرة

 -المستمزمات



متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

والخامات

 -9قيود إدارية
وتنظيمية :



ال يوجد.

 -:نتيجة تقويم

الطالب لممقرر ()%

الحتوى

المقرر

البند
A

موافق

موافق

موافق

 Aالمقرر ( أىداف ،محتويات ،اسموب تعميم)

86

52.18

24.51

1.65

5

5.28

 Bالمحاضر والييئة المعاونة

86

38.24

34.72

1.8

2.18

5.54

 Cأس ليب التقييم

86

42.52

35.75

5.34

5.43

5.43

 Dالقاعات الدراسية والمعامل

86

27.26

36.22

25.64

2.52

1.24

:

; -مقترحات تحسين

العدد

موافق

إسم البند

التعميق

المقرر(أىداف ،حاز عمي
محتويات

جدا

غير

غير

عدم

مقترحات التحسين:


نسبو رضا

،أسموب تعميم)

عالية

المحاضر

حاز عمي

المعاونة

عالية

أساليب التقييم

حاز عمي

جدا

االستجابة

استخدام أساليب تعميم و تعمم متنوعة تعمل
عمي بناء تفكير فعال



العمل عمي وجود تناسب بين محتوي المقرر



إتاحة تمارين و تطبيقات متنوعة عمى

والمدد الزمنية المحددة

()>;.86

موضوعات المقرر.


توفير مصادر تعميمية و تطبيقية حديثة لمحتوى



االلتزام بالمواعيد تبعا لمجدول

المقرر(فيديوىات تعميمية
B

واليئية

نسبة رضا



استخدام وسائل تعميمية متعددة اثناء المحاضرة



اضافة أعضاء ىئية معاونة( عدد اثنين) لمتابعة



تقسيم الطالب عمي مجموعتين حتي يتم



تزويد اليئية المعاونة بالمعمومات والخبرات

الطالب .

(;)>:.6

االستفادة الكاممة لدي كل طالب.

المتعمقة بالمقرر من خالل ورش عمل.

C

 تغيير في أساليب التقييم الخاصة بالمقرر(ابحاث-

نسبة رضا

عروض ومناقشات ) والعمل تنوع تمك االساليب .

(<)>7.9

الموضوعات التي سيتم تدريسيا خالل الفصل الدراسي

عالية

 عمل جدول مسبق في بداية الدراسة لتسميم األعمال و متابعة األعمال و عمل تقييمات دورية لتمييز الفروقالفردية بين الطمبة والسماح بمناقشة نتائج التقييم مع

الطالب تبعا لمجدول المسبق المعمن عنو في بداية الفصل

الدراسي.

 االعالن عن مواعيد إجراء االختبارات قبميا بوقت كافي .
 تمايز أساليب التقييم المستخدمة في المقرر الفروق

الفردية بين الطالب ( ابحاث-عروض ومناقشات ).
D

القاعات

حاز عمي



الدراسية

نسبة رضا

لمدراسة بما يناسب طبيعة المادة و عدد الطالب

والمعامل

(= )=:.9و

من حيث المساحة و عناصر التاسيس من

يتطمب

تحسين

كراسي و مناضد


تطوير القاعات (تزويد باساليب تيوية مناسبة و



تحديث المكتبة بمراجع تفيد الطالب

جزئي.
< -مالحظات

المراجعين الخارجيين

= -ما تم تنفيذه من

مقترحات التطـوير فى

العام السابق
> -ما لم يتم تنفيذه

اعادة النظر و اعادة تييئتيا لتكون مالئمة



ال يوجد



تطوير القاعات .



تزويد القاعة بالكراسي

اضاءة كافية)

 -تزويد القاعة بأجزة كمبيوتر وأنترنت.

من مقترحات

 -المكتبة حيث ال توجد استعارة لمكتب بالنسبة لمطالب

 -61خطة التطوير لممقرر لمعام القادم :
مجاالت التطوير
A

توصيف التطوير


استخدام أساليب تعميم و تعمم متنوعة تعمل



العمل عمي وجود تناسب بين محتوي المقرر

المقرر (اىداف و
محتويات و اسموب

عمي بناء تفكير فعال

تعميم)

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

الفصل الدراسي األول لمعام

أستاذ المقرر

الجامعي =716>/716

والمدد الزمنية المحددة


إتاحة تمارين و تطبيقات متنوعة عمى

موضوعات المقرر.


توفير مصادر تعميمية و تطبيقية حديثة

لمحتوى المقرر(فيديوىات تعميمية
B
المحاضر و الييئة



االلتزام بالمواعيد تبعا لمجدول



استخدام وسائل تعميمية متعددة اثناء
المحاضرة

المعاونة


اضافة أعضاء ىئية معاونة( عدد اثنين)

لمتابعة الطالب .


تقسيم الطالب عمي مجموعتين حتي يتم

االستفادة الكاممة لدي كل طالب.


تزويد اليئية المعاونة بالمعمومات والخبرات

المتعمقة بالمقرر من خالل ورش عمل.

الفصل الدراسي األول لمعام

أستاذ المقرر و الييئة

الجامعي =716>/716

المعاونة

C
اساليب التقييم

 تغيير في أساليب التقييم الخاصة بالمقرر(ابحاث-
عروض ومناقشات ) والعمل تنوع تمك االساليب .

 -عمل جدول مسبق في بداية الدراسة لتسميم األعمال

الفصل الدراسي األول لمعام

أستاذ المقرر

الجامعي =716>/716

و الموضوعات التي سيتم تدريسيا خالل الفصل

الدراسي

 -متابعة األعمال و عمل تقييمات دورية لتمييز

الفروق الفردية بين الطمبة والسماح بمناقشة نتائج
التقييم مع الطالب تبعا لمجدول المسبق المعمن عنو
في بداية الفصل الدراسي.

 االعالن عن مواعيد إجراء االختبارات قبميا بوقت
كافي .

 تمايز أساليب التقييم المستخدمة في المقرر الفروق
الفردية بين الطالب ( ابحاث-عروض ومناقشات ).
D



القاعات الدراسية و

اعادة النظر و اعادة تييئتيا لتكون مالئمة
لمدراسة بما يناسب طبيعة المادة و عدد

الطالب من حيث المساحة و عناصر

المعامل

الفصل الدراسي األول لمعام
الجامعي =716>/716

التاسيس من كراسي و مناضد ( 71كرسي
–  71منضده )



تطوير قاعة ( 719تزويد باساليب تيوية



تحديث المكتبة بمراجع تفيد الطالب

مناسبة و اضاءة كافية)

اسم منسق المادة :أ .م.د  /رييام حممي شمبي
القائم بأعمال رئيس القسم  :د :سامية فوزي

التوقيع :

التوقيع :

إدراة المعيد

