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

ديكور سينما و تليفزيون  -الرقم الكودي 1207 :

 -2التخصص

الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون

 -3الفرقة  /المستوى

الفرقة األولي /الفصل الدراسي الثاني

 -4عدد الوحدات  /الساعات المعتمدة

عدد الوحدات  2ساعة  ) 1 ( :نظري

 -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 الملتحقين بالمقرر

43

 -عدد الطالب الذين أدوا االمتحان

42

 -نتيجة االمتحان

 النسبة المئوية  %للناجحين طبقــا ًللتقديرات الحاصلين عليها

العدد الناجحين
42

عدد
%

%
%100
جيد جدا ً
ممتاز
11
6
%26.19 %14.28

عدد الراسبين
--

%
--

مقبول
جيد
11
14
%26.19 %33.33

 -2تدريس المقرر :
عدد
الساعات

محاضرة

1

التحضير من خالل تقسيم الحركة – التصميم للشخصيات –
العصر .

2

2

2

المسقط األفقي للمناظر -منظور عين الطائر – الرسم
األيزومتري

2

2

3

إسكتشات التتابع  -story boardالمعالجة  -دليل األلوان –
البحوث – خطوات العمل

2

4

زيارة وتصوير أحد األماكن األثرية ودراسة أسلوبها
المعماري واإلضاءة

2

-

إعادة التشكيل ومكمالت األماكن الفعلية .

2

2

-

ألوان األماكن الفعلية – الزوايا العكسية .

2

2

-

7

معالجة الحيز من خالل التكوين واإلضاءة وزوايا
التصوير علي مسقط أفقي

2

9

النماذج المجسمة والمنظور و بناء مناظر للزوايا العكسية

األسبوع

الموضوع

5
6

-

2

2

2

-

إعادة بناء األماكن الفعلية في االستديو

10

2

-

11

دراسة توزيع الحوائط واألجسام والكتل في فراغ االستديو
زيارة ميدانية ألحد األستديوهات

11

2

12

تنسيق المنظر السينمائي المنظر واإلضاءة المواد و النسيج
و اللون

12

2

تطبيقات علي تنسيق المنظر

13

2

-

إعادة استخدام المناظر داخل األستديو

14

2

2

13
14

 مدى التزام القائمينبالتدريس

-

-

2

10

  %لما تم تدريسه منالمحتوى األساسي للمقرر

تدريب عملى

 الموضوعات التي تمتدريسها

2

% 100
< 60

84 – 60

> 85

بمحتوى المقرر
 مدى تغطية االمتحانلموضوعات المقرر

< 60

 -أساليب التعليم والتعلم

محاضرات

مناقشات وعروض تعليمية

أجراء بحوث

التعلم التعاوني

زيارات ميدانية

العصف الذهني

84 – 60

> 85

 -طريقة تقويم الطــالب

امتحان نظري

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

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

ال يوجد

المحاور اسم المحور
A

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

D

القاعات الدراسية
والمعامل

B
C

العدد

موافق جدا

غير
موافق جدا

عدم
استجابة

موافق

30

%10.95 %14.76 %46.67 %25.24

%2.3

30

%24

%16.33 %50.33

%5.33

%4

30

%20

%10.56 %53.89

%7.78

%7.78

30

%15

%25.56

غير
موافق

%15

%17.78 %26.67

 -6مقترحات تحسين
المقرر

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

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

B

المحاضر والهيئة
المعاونة

C

أساليب التقييم

D

القاعات الدراسية
والمعامل

 -7مالحظات المراجعين الخارجيين

التعليق

مقترحات التحسين

حاز على نسبة رضا استخدام أساليب تعليم و تعلم ومنها
(حل مشكالت)
 %71.91وهى
نسبة تحتاج إلى
تحسين جزئي
حاز على نسبة رضا  -أن يستخدم المحاضر وسائل
تعليمية (جهاز الداتا شو ،
 %74.33وهى
بروجيكتور  ،أفالم تعليمية ...الخ)
نسبة تحتاج إلى
تحسين جزئي
حاز على نسبة رضا يتم اعالم الطالب بمواعيد
االختبارات قبلها بوقت كافي.
%73.89وهى
نسبة تحتاج الى
تحسين جزئي
حاز على نسبة رضا -توفير مراجع ودوريات يومية تتسم
بالحداثة بمكتبة المعهد ويسهل
 %40.56وهى
استعاراتها أو استخدامها.
نسبة تحتاج الى
 توفير قاعة مناسبة للعدد من حيثتحسين جذري
المساحة و التهوية

ال يوجد

(إن وجدت)
 -8ما تم تنفيذه من مقترحات التطـوير فى
العام السابق

 -9ما لم يتم تنفيذه من مقترحات
(وما هي األسباب)

 استخدام أساليب تعليم و تعلم ومنها (تعليم تعاوني – أجراء بحوث ) زيارات ميدانية لمواقع حقيقية للتصوير. استخدام طريقة المناقشة وتحليل المشاهد وطريقة حل المشكالت (تغيير أستاذالمادة)
 استخدام( تكاليف وواجبات منزلية – مناقشات وتقيم أداء صفي) كأسلوب منأساليب التقييم متنوعة
 توفير مراجع ودوريات علمية تتسم بالحداثة فى مكتبة المعهد .يتم شراء كتبومراجع بمكتب المعهد سنويا لتغطية كل الموضوعات العلمية المطلوبة فى
المقررات وخارجها بشكل متوالى
 توفير هيئة معاونة كافية يتم تعيين معيدين لتغطية العجز بناء على خطةإلدارة المعهد.

 -10خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
مجاالت التطوير
A

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

توصيف التطوير
استخدام أساليب تعليم وتعلم ( حل
مشكالت)

توقيت التطوير

المسئول عن التنفيذ

2019/2018

القائم بالتدريس

B

المحاضر والهيئة المعاونة

استخدام (افالم تعليمية) كوسيلة
تعليمية

2019/2018

إدارة المعهد

C

أساليب التقييم

يتم اعالم الطالب بمواعيد
االختبارات قبلها بوقت كافي.

2019/2018

القائم بالتدريس

D

القاعات الدراسية
والمعامل

توفير عدد  4مراجع ودورياتيومية تتسم بالحداثة بمكتبة المعهد
ويسهل استعاراتها أو استخدامها.

2019/2018

إدارة المعهد

توفير قاعة مناسبة للعدد من حيث
المساحة و التهوية .

اسم منسق المادة  :أ.د /مصطفي سلطان
منسق القسم العلمى  :د /رانيا شعبان أبو شنب

التوقيع :

