جامعة  /أكاديمية  :وزارة التعليم العالي
كلية  /معهد  :المعهد العالي للفنون التطبيقية  -التجمع الخامس
قسم :اإلعالن

خطة تحسين برنامج اإلعالن عن العام الدراسي  2018-2017للعام الدراسي 2019-2018

) :(Aالمقرر (أهداف ،محتويات ،اسلوب تعليم)
م
-1

التطوير

) التحسين (

بعض المقررات الدراسية

توصيف التطوير

المسؤل

 -1تنوع التطبيقات العملية والتكاليف أستاذ المقرر
والواجبات المنزلية للتدريب بشكل
كاف على كل موضوعات المقرروفهم
أهدافه في مادة أساسيات تصميم
الفرقة األولى ومادة تصميم ملصقات
إعالنية الفرقة الثانية ومادة تصميم
مكاتبات وتقويمات الفرقة الرابعة
ومادة نظم اللون في اإلعالن الفرقة
الثانية ومادة سيكولوجية إعالن
الفرقة الثالثة .

 -2إستخدام ال  Data Showلعرض
المراحل المختلفة للتنفيذ بمادة
تكنولوجيا اإلعالن الفرقة الثانية و
إستخدام العصف الذهني .

التوقيت
العام الجامعي
2018-2017

 -3مادة معالجات جرافيكية للرسوم
المتحركة إستخدام أساليب التعلم
التعاوني والعصف الذهني .
 -4إجراء البحوث كأسلوب تعليم وتعلم
بشكل يسمح باستيعاب المقرر ،
وإستخدام اساليب العصف ذهني وحل
المشكالت لتفعيل المشاركة الفعالة
بين طالب في مادة سيكولوجية إعالن
الفرقة الثالثة.
للعروض
المحاضر
 -5استخدام
التفاعلية والحرص علي المشاركة
الفعالة للطالب واستخدام العصف
الذهني في مادة تكنولوجيا إعالن
الفرقة الثانية .
 -6يتم إجراء مراجعة للتوصيفات
الخاصة بالمواد المتشابهة بالمراحل
المختلفة إلزالة التكرار مادة تصميم
العالمات التجارية الفرقة األولى
والثانية وعلم الداللة الفرقة األولى
والثانية ومادة "تك إنتاج اإلعالن
الثابت" الفرقة األلى والثانية.

 -7تقسيم الطالب إلي مجموعات وتفعيل
اختبارات دورية لهم مقسمة علي
اسابيع الفصل الدراسي لتدريبهم
الطالب علي االسئلة مادة نظم اللون
في اإلعالن الفرقة الثانية .
 -8تقسيم الطالب الي مجموعات والعمل
كفريق إلثارة المنافسة وتشجيع روح
التعاون بينهم مادة أساسيات تصميم
الفرقة األولى .
 -9تضمين المقرر فصل خاص بتطبيقات
متنوعة لبعض اإلعالنات الثابتة
إلتاحة تدريب الطالب على
موضوعات المقرر بشكل كاف وتوافر
مجموعة من األسئلة تشمل المقرر
وتدريب الطالب عليها وإعالم الطالب
بنتائج اإلختبارات ونتائج التقييم مادة
نظم اللون في اإلعالن الفرقة األولى.
حل
اسلوب
إستخدام
-10
المشكالت مادة معالجات جرافيكية
للرسوم المتحركة الفرقة الثانية ومادة
تكنولوجيا اإلعالن المتحرك الفرقة
الرابعة .

-11مادة دراسات وعلوم بيئية الفرقة الثالثة
مراجعة أهداف المقرر مع محتواه ليتوافق مع
الئحة المعهد .
 -12ضرورة توفير الرسائل واألبحاث العلمية
الحديثة ألعضاء هيئة التدريس المرتبطين إدارة المعهد
بمجال الفن التطبيقي داخل مكتبة المعهد مادة
تصميم العالمات ونظم اإلرشاد الفرقة الرابعة.

 -13شراء العديد من المصادر التعليمية إدارة المعهد

الخاصة بمجال الرسوم لمتحركة من معارض
الكتب السنوية لتزويد الطالب بالمعارف
الخاصة بالمقرر مادة تصميم اإلعالن بالرسوم
المتحركة الفرقة الثالثة ومادة إقتصاديات
تصميم اإلعالن الفرقة الثانية .

):(Bالمحاضر والهيئة المعاونة
المسؤل

م

التطوير ) التحسين (

توصيف التطوير

1

الهيئة المعاونه

 -1يحتاج القسم عدد  12معيد ليتناسب إدارة المعهد
مع أعداد الطالب بالقسم .
أستاذ المقرر
 -2تدريب المحاضر للطالب على أسئلة
متنوعة بمادة معالجات جرافيكية للملصقات
الفرقة األولى .
أستاذ المقرر
 -3مادة معالجات جرافيكية للرسوم المتحركة
ربط المادة العلمية بمجاالت الحياة بإضافة
األحدث في مجال المعالجات الجرافيكية أستاذ المقرر
للرسوم المتحركة الفرقة الثانية .
إستخدام المحاضر لل Data Show
-4
بمادة تكنولوجيا اإلعالن الفرقة الثانية ومادة
تصميم اإلعالن بالرسوم المتحركة الفرقة
الثالثة ومادة إقتصاديات تصميم اإلعالن أستاذ المقرر
الفرقة الثانية .

التوقيت
العام الجامعي
2018-2017

 -5إعالم الطالب بنتائج اإلختبارات
ومناقشتهم في نتائج التقييم مادة نظم اللون
في اإلعالن الفرقة الثانية .
 -6يتم ربط المادة العلمية بمجاالت الحياة
بإضافة األحدث في مادة المعالجات الجرافيكية
للرسوم المتحركة .
-7مناقشة المحاضرللطالب في نتائج التقييم
بمواد التصميم لقسم اإلعالن .
 -8حصول الهيئة المعاونة على دورات إدارة المعهد
تدريبية خاصة بأساليب التعليم والتدريس .

) :(Cأساليب التقييم
م
-1

التطوير

) التحسين (

أساليب التقييم

توصيف التطوير
 -1تحديث طريقة التقييم بعرض
المشروعات وتقييم الطالب له
ومناقشة المحاضر لتقييم درجات
المتابعة للمشروع مادة نظم اللون
للتوجيه واإلرشاد الفرقة الثالثة .
 -2مناقشة درجات المتابعة الدورية مع
الطالب مادة تصميم اإلعالن بالرسوم
المتحركة الفرقة الثالثة .
 -3تحديث طريقة التقييم بإجراء
إختبارات دورية أسبوعيا ً مادة
إقتصاديات تصميم اإلعالن .
 -4تحديث طريقة التقييم بالتنوع في
تنفيذ مشروعات تصميمية إلعالنات
متحركة بإختالف أنواعها مادة
تصميم اإلعالن للوسائل المرئية
الفرقة الثانية.

المسؤل
أستاذ المقرر

التوقيت
العام الجامعي
2018-2017

 -5إجراءإختبارات تنفيذية للعناصر
المختلفة لإلعالنات المتحركة بشكل
نظري مادة تكنولوجيا إنتاج اإلعالن
المتحرك الفرقة الرابعة .
 -6إختبارات نظرية تحوي جوانب فكرية
وعملية لألنواع المختلفة للخطوط
وكيفية توظيفها في اإلعالنات
المختلفة األنواع مادة معالجات
جرافيكية للخطوط والعالمات الفرقة
الرابعة .

) :(Dالقاعات الدراسية والمعامل
م

التطوير

) التحسين (

-2

توافر أجهزة حاسب تتناسب مع أعداد الطالب بمعامل
القسم

-3

توافر جهاز حاسب آلي بالقسم العضاء هيئة التدريس
خاص بالعرض على الـ Data Show

-4

نقص بعدد الكراسي والمناضد

توصيف التطوير
زيادة أعداد أجهزة الحاسب اآللي
مطلوب عدد ( )20جهاز حاسب آلي
وعدد ( )20كرسي (معمل )1
عدد ( )1حاسب آلي ومواصفاته
كالتالي

المسؤل

التوقيت

إدارة المعهد

العام الجامعي
2018-2017

إدارة المعهد

العام الجامعي
2018-2017

 Dell XPS 8700 Desktop Intel Core i7 - 16GB RAM 2TB HDD - 2GB GPUWindows 8 .
وطابعة HP LaserJet Pro
 P1102داخل قسم االعالن (قاعة
)312
عدد ( )50كرسي خشب بظهر طويلة،
وعدد ( )50منضدة رسم بقسم
االعالن (قاعة . )312

إدارة المعهد

العام الجامعي
2018-2017

-5

تركيب فيش كهربائية بقسم اإلعالن

-6

تركيب ستائر للشبابيك لبعض القاعات الدراسية .

-7

تركيب مكيفات للقسم .

-8

إصالح المراوح المعطلة بالمرسم.

-9
-10

عمل صيانه ألرضيات المرسم والمعامل حيث يوجد
إسطوانات بالستيكيه باألرضيات بارزه.
صيانة الـ Data Showالخاصة بمرسم اإلعالن
والقسم.
تفعيل شبكة اإلنترنت بالمعامل.

-12

الصيانه بصفة دورية لألجهزه والماسحات الضوئية .

-13

صيانة المنضدة الضوئية وزيادة أعدادها بقسم اإلعالن .

-11

إدارة المعهد

العام الجامعي
2018-2017

مطلوب عدد  20فيشة بقاعة ()312
حتى تتناسب مع عدد الطالب لتسهيل
القيام بعمل التطبيقات الخاصة
بالمقررات الدراسية المختلفة على
الالب توب الخاص بهم وتصليح فيش
الكهرباء الخاصة بقاعة ()301
تركيب عدد ( )2ستارة بقسم اإلعالن
(قاعة ، )312وعدد ( )4ستارة
بمرسم اإلعالن ( قاعة .)301
عدد ( )1تكييف داخل قسم اإلعالن
(قاعة)312
مرسم إعالن (قاعة)301

إدارة المعهد

العام الجامعي
2018 -2017

إدارة المعهد

العام الجامعي
2018-2017
العام الجامعي
2018-2017
العام الجامعي
2018-2017
العام الجامعي
2018-2017
العام الجامعي
2018-2017
العام الجامعي
2018-2017
العام الجامعي
2018-2017

إدارة المعهد

مرسم إعالن (قاعة)301

إدارة المعهد

مرسم إعالن (قاعة)301
وقسم اإلعالن (قاعة)312
معامل جرافيك 3،2،1

إدارة المعهد
إدارة المعهد

معمل جرافيك 3،2،1

إدارة المعهد

مطلوب عدد ( )6مناضد ضوئية بقسم
اإلعالن (قاعة. )312

إدارة المعهد

-14

صيانة المعدات الخاصة بالطباعة الموجودة بقسم
اإلعالن.
توفير  ( Smart boardالسبورة التفاعلية )
لتسهيل تفاعل الطالب مع المقررات والتطبيق عليها .

-16

المكتبة

-15

قسم اإلعالن (قاعة)312

إدارة المعهد

داخل قاعات التدريس قسم اإلعالن
(قاعة  ، )312مرسم اإلعالن (قاعة
. )301
 -1إضافة عدد ( )6من الحاسبات
اآللية بالمكتبة وربطها بشبكة
اتصال بالمواقع البحثية
لمساعدة الطالب للوصول إلي
كل ما هو حديث.

إدارة المعهد

العام الجامعي
2018-2017
العام الجامعي
2018-2017

إدارة المعهد

العام الجامعي
2018-2017

 -2دعم المكتبة الرقمية ،ونشر
معلوماتها علي شبكة
اإلنترنت.
 - 3إنشاء قاعدة بيانات لمجالت
المجاالت المختلفة للطالب ،والبحوث
والدراسات والمؤتمرات الدولية
وإتاحتها للباحثين وأعضاء هيئة
التدريس.

 -4اختيار القائم بالمكتبة من ذوي
الخبرة خريج كليات آداب تخصص
المكتبات.
 - 5توفير مراجع ودوريات علمية تتسم
إستعاراتها
ويسهل
بالحداثة
وإستخدامها.
 -6مد فتره العمل بالمكتبة.

إعداد خطة التحسين :م.د /هبة أحمد عباس مصطفى

التوقيع /

القائم بأعمال مجلس القسم  :م.د /ابتهاج حافظ

التوقيع /

التاريخ 2018/2017

