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المعهد العالى للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

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

قياسات ضوئية فوتومتري 1201 -

 -2التخصص

الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون

 -3الفرقة  /المستوى

الفرقة األولى  /الفصل الدراسي األول
عدد الوحدات 2ساعة ) 1 ( :نظرى  ) 1 ( +عملى

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة
 -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

58

 -عدد الطالب الذين أدوا اإلمتحان

55

 -نتيجة اإلمتحان

 النسبة المئوية  %للناجحين طبقــا ًللتقديرات الحاصلين عليها

العدد الناجحين

%

عدد الراسبين

%

31

%100

-

-

ممتاز

جيد جدا ً

جيد

مقبول

عدد

10

4

7

10

%

%32.3

%12.9

%23.3

%3.3
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 -2تدريس المقرر :
 الموضوعات التى تم تدريسها  %لما تم تدريسه من المحتوىاألساسى للمقرر
 -مدى إلتزام القائمين بالتدريس

%100

< 60

> 85

84 – 60

بمحتوى المقرر
 مدى تغطية اإلمتحانلموضوعات المقرر

< 60

 -أساليب التعليم والتعلم

محاضرات نظرية

> 85

84 – 60

مناقشات وعروض تعليمية
إجراء بحوث

تمارين تطبيقية
التعلم التعاوني
امتحان نظري

 -طريقة تقويم الطــالب

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

 -المستلزمات والخامات

متوفرة

متوافرة بدرجة محدودة

غير متوفرة

ال يوجد

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

B
C

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

العدد

موافق جدا

22
22
22

موافق

غير
موافق

غير
موافق
جدا

عدم
استجابة

11.04

%27.9

%28.6

%31.2

%1.3

%20.9

%34.1

%16.4

%27.3

%1.4

%18.2

%33.3

%19.7

%26.5

%2.3
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D

القاعات الدراسية
والمعامل

 -6مقترحات تحسين المقرر

22

%3.0

%28.8

%45.5

%15.91

%6.8

بناءا على نتائج االستبيانات للعام الجامعي 2018 /2017
المحاور

اسم المحور

A

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

حازت على نسبة رضا
 %3809تحتاج إلى
تغيير جذري

B

المحاضر والهيئة
المعاونة

حازت على نسبة رضا
 %55تحتاج إلى تغيير
جذرى

C

أساليب التقييم

حازت على نسبة رضا
 %51.5تحتاج إلى
تغيير جذري

D

القاعات الدراسية
والمعامل

حازت على نسبة رضا
 %31.8تحتاج إلى
تغيير جذري

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

التعليق

مقترحات التحسين
استخدام أساليب تعليم وتعلم
متنوعة
توفير مصادر تعليمية
وتطبيقات علمية حديثة
لمحتوي المقرر
توفير هيئة معاونة .يشجع المحاضر الطالبعلى التعليم الذاتي
 استخدام وسائل تعليمية(عروض دتا شو -افالم
تعليمية
استخدام أساليب تقييم متنوعة

توفير معدات وأدوات كافيةوتتسم بالحداثة.
توافر مراجع ودورياتعلمية بمكتبة المعهد تتسم
بالحداثة .

اليوجد
ال يوجد
ال يوجد

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير

توصيف التطوير

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

 Aالمقرر(أهداف  ،محتويات ،
أسلوب تعليم )

 استخدام ( التعليم التعاوني وإجراء البحوث )كأسلوب من أساليب التعليم والتعلم
 يوفر المحاضر وسائل تعليمية (أفالم تعليمية) للمادة
 يشجع المحاضر الطالب على التعليم الذاتيبعمل ابحاث عن موضوعات المقرر

2019/2018

القائم بالتدريس

 Bالمحاضر والهيئة المعاونة

2019/2018

القائم بالتدريس
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 Cأساليب التقييم

استخدام أساليب للتقييم متنوعة ( تكاليفووجبات منزلية)

2019/2018

القائم بالتدريس

 Dالقاعات الدراسية والمعامل

توفير  4مرشحات متنوعة لالضاءة وعدد 2مقياس ضوء

2019/2018

إدارة المعهد

توفير بمكتبة المعهد عدد  4مراجع لمادةقياس ضوئية فوتوميتري

إسم منسق المادة  :أ.د .كمال احمد شريف
منسق القسم العلمى :م.د /رانيا شعبان ابوشنب

التوقيع :

