نموذج رقم ()16
تقرير مقرر دراسي
جامعة  /أكاديمية  :وزارة التعليم العالي
كلية  /معهد  :المعهد العالي للفنون التطبيقية -التجمع الخامس
قسم  :الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون
أ -معلومات أساسية
 -1اسم المقرر ورمزه الكودي

تك نظم فوتوغرافية إعالمي/صحفي  -الرقم الكودي 1126 :

 -2التخصص

الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون

 -3الفرقة  /المستوى

الفرقة األولي  /الفصل الدراسي الثانى
عدد الوحدات  2ساعة  ) 1 ( :نظري

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة
 -5النظام المتبع الختيار لجنة االمتحان

متوافر

غير متوافر

 -6نظام المراجعة الخارجية لالمتحان

متوافر

غير متوافر

 -7عدد القائمين بالتدريس

 ) 1 ( +عملي

( )1

ب -معلومات متخصصة
 -1اإلحصائيات :
 عدد الطالب الملتحقينبالمقرر

56

 عدد الطالب الذين أدوااالمتحان

54

 -نتيجة االمتحان

 النسبة المئوية  %للناجحينطبقــا ً للتقديرات الحاصلين
عليها

%
العدد الناجحين
%88.89
48

عدد
%

ممتاز
6
%12.5

%
عدد الراسبين
%11.11
6
جيد جدا ً
8
%16.67

جيد
10
%20.83

مقبول
24
%50

 -2تدريس المقرر :

1

إعالم الطالب بتوصيف المقرر و نتيجة تقويم الطالب
للمقرر وخطة التحسين +تاريخ ونشأة الصورة
الصحفية.

2

2

-

2

التطور التقنى وتأثيره على الصورة الصحفية.

2

2

-

3

عناصر تقييم الصورة الصحفية :.التكوين والدالالت
البصرية .والتعليق المكتوب

2

4

أنواع الصورة الصحفية ودور النظم السياسية
والمؤسسات المختلفة فى نوع وكم الصورة الصحفية
المتداولة (صور األخبار العامة -.صور األشخاص
والرياضة والمقالة المصورة والقصة المصورة.

2

األسبوع

عدد
الساعات

محاضرة

  %لما تم تدريسه منالمحتوى األساسي للمقرر

تدريب
عملى

 الموضوعات التي تمتدريسها

الموضوع

2
2

-

5

التوثيق الدرامى والصور الموضحة ألفكار

2

2

-

6

الصورة الصحفية والصحف اإللكترونية ومصادر
الصورة الصحفية.

2

2

-

7

التحرير والمعالجة وتغيير المحتوى البصرى للصورة
الصحفية.

2

-

2

9

تحرير الصورة والقوانين الحاكمة لتداول الصورة
وتأثيرها على الرسالة.

2

2

-

10

أخالقيات الصورة الصحفية  :نشأة قانون الحق في
الصورة والتشويش والتزييف في الصورة الصحفية.
وتقييم

2

-

2

11

مناقشة وتقييم أداء صفى

2

2

-

12

أخالقيات الصورة الصحفية والمواثيق العالمية
والقوانين الدولية والعالمية.

2

2

-

13

المقالة المصورة .أنواعها وأساليب عرضها ودورها.

2

-

2

14

القصة المصورة .بناءها وأساليب عرضها ودورها .و
عناصر التحليل ومشاهدة صور وتحليلها

2

-

2

% 100

 مدى التزام القائمينبالتدريس بمحتوى المقرر

< 60

84 – 60

> 85

 مدى تغطية االمتحانلموضوعات المقرر

< 60

84 – 60

> 85

 -أساليب التعليم والتعلم

محاضرات

مناقشات وعروض تعليمية

تمارين تطبيقية

إجراء بحوث

التعلم التعاوني
 -طريقة تقويم الطــالب

تقييم مشروعات تصميمية

امتحان نظري
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

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

 -6مقترحات تحسين المقرر

ال يوجد
المحاور

العدد

المقرر(أهداف ،
محتويات ،
أساليب تعليم)
المحاضر والهيئة
المعاونة
أساليب التقييم
القاعات الدراسية
والمعامل

27

غير
موافق جدا موافق
موافق
%16.4 %46.03 %34.39

عدم
غير
موافق جدا استجابة
%1.06 %2.12

%2.96 %11.11 %48.15

%2.96

27

%34.8

27
27

%0 %0.62 %10.49 %50.62 %38.27
%19.75 %18.52 %21.6 %35.19 %4.94

بناء على نتائج االستبيانات للعام الجامعي 2018/2017
المحاور اسم المحور
A

B

C

التعليق

حاز على نسبة رضا
المقرر
 %80.42وهذه النسبة
(.....أهداف ،
عالية تحتاج إلى
محتويات ،
تحسين جزئ
أسلوب تعليم )
المحاضر والهيئة حاز على نسبة رضا
 %82.96وهذه النسبة
المعاونة
عالية تحتاج إلى تحسين
جزئ
حاز على نسبة رضا
أساليب التقييم
 %88.89وهذه النسبة
عالية تحتاج إلى
تحسين جزئ

مقترحات التحسين
 -استخدام أساليب تعليم متنوعة

 تشجيع الطالب علي التعليم الذاتيوتوضيح كيفية الحصول علي مصادر
المعلومات
 استخدام أساليب التقييم تميز الفروقالفردية بين الطالب

D

القاعات الدراسية
والمعامل

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين

حاز على نسبة رضا
 %35.18وهذه النسبة
متدنية تحتاج إلى تغير
جزري

 توفير أدوات ومعدات كافية توفير مراجع ودوريات تتسمبالحداثة بمكتبة المعهد ويسهل
استعاراتها أو استخدامها.

 -ال يوجد

(إن وجدت)
 استخدام أساليب تعليم متنوعة (تعليم تعاوني – أجراء بحوث). توفير مصادر تعليمية وتطبيقات علمية حديثة. تدريب المحاضر الطلبة على أسئلة االختبار ويعلنهم بها ويناقشهمفيها
 -توافر بمكتبة المعهد مراجع ودوريات علمية تتسم بالحداثة .

 -8ما تم تنفيذه من مقترحات التطـوير فى
العام السابق
 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات
(وما هى األسباب)
 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
A

المقرر (.....أهداف ،
محتويات  ،أسلوب تعليم
)
المحاضر والهيئة
المعاونة

C

اساليب التقييم

D

القاعات الدراسية
والمعامل

B

توصيف التطوير
 استخدام أساليب تعليم متنوعة (عصفذهني)
 تشجيع الطالب علي التعليم الذاتيوتوضيح كيفية الحصول علي مصادر
المعلومات (اجراء بحوث ومناقشات)
 استخدام أساليب التقييم تميز الفروقالفردية بين الطالب ( تكاليف وواجبات
منزلية )
 توفير أدوات ومعدات كافية (شبكةانترنت – صيانة البروجيكتور )
توفير  3مراجع بمكتبة المعهد ويسهلاستعاراتها أو استخدامها.

أسم منسق المادة  :أ.د  /حنان محمد حسن
منسق القسم العلمي :د /رانيا شعبان أبو شنب

التوقيع :

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

2019/2018

القائم بالتدريس

2019/2018

القائم بالتدريس

2019/2018

القائم بالتدريس

2019/2018

إدارة المعهد

