ما تم انجازه من خطة تحسين العام الجامعى 6102-6102
وقد تم تنفيذه فى العام الجامعى 6102-6102

 – 1مقررات التصميم :
م

- Aاملقرر (.....أهداف  ،حمتوايت  ،أسلوب تعليم )

التطوير (التحسين)

التطبيق الضملي داخل المحاضره تحت
إشراف هيئة التدريس و الهيئة المضاونة
في مواد :
-1

توصيف التطوير




المسؤو فترة التنفيذ
ل عن
التطوير

تطوير سساليا الضر و التدريس.
التضاون بين األقسام الضلمية باستغالل الموارد
المتاحة فى تصوير المشاريع.

سستاذ
المقرر

تصميم تليفزيون (داخلى )(رابضة)
تصميم تليفزيون ( تضلمي ) ( ثالثة ).
تصميم سينمائي (تضلمي ) ( ثالثة )

ما تم انجازه

تم تطووير سسواليا الضور
و التدريس.
وتم التضاون بين األقسام
الضام الدراسي الضلمية باستغالل الموارد
-1027
المتاحة فى تصوير
1028
المشاريع من ديكورات
ومضلقات وتصوير داخل
االقسام

 – 2المقررات التكنولوجية :
م
التطوير (التحسين)

1

مادة تذوق موسيقي (سولى)

توصيف التطوير

 استخدام وسائل تضليمية (جهاز الداتا شو –شرائط موسيقية بهامقطوعات سماعية ).

المسؤو
ل عن
التطوير

فترة
التنفيذ

استاذ
المقرر

الضام
الدراسي
-1027

ما تم انجازه

تم استخدام وسائل تضليمية (شرائط
كاسيت عليها مقطوعات ويتم تشغيلها
سماعى للطلبة )

1028

2

استخدام اساليا تضليم وتضلم متنوعة
فى مادة ديكور سينما (سولى) -سيناريو
وإخراج (االولى ) -تكنولوجيا نظم سينما
اعالمى(الثانية ) -موسيقى افالم (الثانية
) -هندسة استوديوهات (رابضة ) تكنولوجيا
نظم سينما (تضليمي  /علمي ) (ثالثة )

 مت استخدام أساليب تعليم و تعلم ومنها

 استخدام أساليب تعليم و تعلم ومنها (طريقة املناقشة وحتليل
املشاهد وطريقة حل املشكالت -تعليم تعاوىن – اجراء حبوث

استخدام اسلوب مناقشات وعروض تعليمية -متارين و تطبيقات
متنوعة على موضوعات املقرر

استاذ
المقرر

الضام
الدراسي
-1027
1028

3

تعليمية -متارين و تطبيقات متنوعة على

موضوعات املقرر

زايرات ميدانية ملعمل مدينة السينما.

 تدريب الطالب علي أنظمة العمل ومراحل تشغيل الفيلم -توفري مصادر تعليمية وتطبيقات علمية حديثة حملتوي املقرر

استخدام اسلوب مناقشات وعروض

علي التفكري الفعال.

زايرات ميدانية ملعمل مدينة السينما.

تضديل محتوى مادة مضمل سينما (الفرقة
الرابضة )

املشكالت -تعليم تعاوىن – اجراء حبوث

تغري اساليب التعليم و التعلم املستخدمه لتساعد

تغري اساليب التعليم و التعلم املستخدمه لتساعد علي التفكري الفعال.

السينمائي حيت العرض السينمائي.

(طريقة املناقشة وحتليل املشاهد وطريقة حل

سستاذ
المقرر

الضام
الدراسي
-1027
1028

 تدريب الطالب علي أنظمة العمل ومراحلتشغيل الفيلم السينمائي حيت العرض السينمائي.
 -توفري مصادر تعليمية وتطبيقات علمية حديثة

 -عمل عروض وتطبيقات تفاعليه

حملتوي املقرر

 -مناقشات االحباث و املعلومات اليت مت جتمعها

 عمل عروض وتطبيقات تفاعليه -مناقشات االحباث و املعلومات اليت مت جتمعها

قياسات ضوئية فوتومتري ( سولى ).
4




مضمل الفوتوغرافيا  /ملون (ثانية ).



تدريس الجزء الخاص باألفالم بصفة انها تاريخ
.
ويتم تدريس الوسيط الحساس وسسلوا الطبع
الحديث كإضافة جديدة فوق منهج التدريس.
التدريا علي استخدام سجهزه القياس (شدة

سستاذ
المقرر

الضام
الدراسي
-1027
1028

تم تدريس الجزء الخاص باألفالم بصفة
انها تاريخ .
وتم تدريس الوسيط الحساس وسسلوا
الطبع الحديث كإضافة جديدة فوق منهج
التدريس.



والتدريا علي استخدام سجهزه القياس
(شدة اإلضاءة واأللوان ).
استخدام وسائل تضليمية متنوعة

اإلضاءه واأللوان ).
استخدام وسائل تضليمية متنوعة .

تكنولوجيا نظم فوتوغرافيا (فنى/اشخاص)(سولى )

مواصفات األجهزة وخواص مواد سينما(ثانية ).

تك نظم تليفزيون (إعالمي  /تسجيلي )
5

(ثانية ).
علوم إضاءة (ثانية ).
تكنولوجيا نظم سينما (تضليمي  /علمي )
(ثالثة )
تكنولوجيا نظم فوتوغرافيا تضليمي/
علمى(ثالثة )

* استخدام اساليا تضليم وتضلم متنوعة منها ( التضليم
بالضصف الذهني -استخدام طريقة التضليم الجماعى-استخدام
طريقة حل المشكالت وتحليل المشكالت -ومناقشتها
وعر األفكار لحلها).

سستاذ
المقرر

الضام
الدراسي
-1027
1028

*تم استخدام اساليا تضليم وتضلم
متنوعة منها ( التضليم بالضصف الذهني -
استخدام طريقة التضليم الجماعى-استخدام
طريقة حل المشكالت وتحليل المشكالت-
ومناقشتها وعر األفكار لحلها).
وتم تطوير محتوى مادة تكنولوجيا نظم
فوتوغرافيا تضليمي /علمى(ثالثة ) بنسبة
اقل من %12

-Bاحملاضر واهليئة املعاونة
م

1

التطوير (التحسين)

توفير هيئة مضاونة لمقررات التصميم مواد
التصميم

توصيف التطوير

توفير عدد  2مضيد لكل مقرر تصميم فى
التخصص

المسؤول عن
التطوير

ادارة المضهد

فترة التنفيذ

الضام الدراسي
1028-1027

مادة قياسات ضوئية فوتوميتري
3

يشجع المحاضر الطالا على التضليمالذاتي

سستاذ المقرر

الضام الدراسي
1028-1027

ما تم انجازه

تم تضيين مضيد فى
القسم وتوزيع
عدد  1مضيد فى
مواد التصميم
يتم تشجع
المحاضر الطالا
على التضليم
الذاتي بطلا
ابحاث من
الطالا

-Cأساليب التقييم
م

التطوير (التحسين)

 1لتحقيق الموضوعية والضدالة فى تقييم
مقررات التصميم

توصيف التطوير

المسؤول عن
التطوير

تغري اسلوب التقييم بتقسيم الدرجة النهائية ملواد املناقشات

مجلس المضهد و
مجالس االقسام
الضلمية

حيث اهنا ال حتتوي على درجات اعمال سنة وليتم العدالة
ىف التقييم .

تصميم فوتوغرافيا تعليمى – تصميم
فوتوغرافيا علمى -اساسيات تصميم –تصميم
فوتوغرافيا فنى-تصميم فوتوغرافيا اشخاص
خارجى  -تصميم فوتوغرافيا اشخاص
خارجي -المشروع -تصميم فوتوغرافيا
تجاري /خارجي تصميم فوتوغرافيا تجاري/
داخلى-تصميم سينما اعالمي-تصميم سينما
داخلى – تصميم سينما تعليمي – تصميم
تليفزيون داخلى  -تصميم تليفزيون تعليمي-
تصميم سينما رسوم متحركة – تصميم

التقييمات النهائية  %111ويتم تقسيمها بناء على اآليت :
 %01خاصة بلجنة التحكيم على ان تكون مقسمة على
املعايري التقيم اآلتية :
الدراسات

%15

ما تم انجازه

فترة التنفيذ

الضام الدراسي تغري اسلوب التقييم بتقسيم الدرجة

-1027
1028

النهائية ملواد املناقشات حيث اهنا
ال حتتوي على درجات اعمال سنة
وليتم العدالة ىف التقييم .
التقييمات النهائية  %111ويتم
تقسيمها بناء على اآليت :
 %01خاصة بلجنة التحكيم على
ان تكون مقسمة على املعايري التقيم

األبتكار واألصالة

%15

اآلتية :

الدقة واجلودة

%15

الدراسات

%15

تليفزيون رسوم متحركة_

األظهار واإلخراج %15

األبتكار واألصالة

%15

تصميم فوتوغرافيا اعالمى .....الخ.

 %41خاص أبستاذ املادة تقيم على اآليت:

الدقة واجلودة

%15

املتابعة واحلضور
الدراسات

%8
%8

األبتكار واألصالة

%8

الدقة واجلودة

%8

األظهار واإلخراج

%8

األظهار واإلخراج %15
 %41خاص أبستاذ املادة تقيم
على اآليت:
املتابعة واحلضور
الدراسات

%8
%8

األبتكار واألصالة

%8

الدقة واجلودة

%8

األظهار واإلخراج

%8

-Dالقاعات الدراسية والمعامل
م

التطوير (التحسين)

1

توفير بالتوه للتصوير الفوتوغرافى

2

تركيا فيش كهربائية.

3

عجز في عدد الكراسي نظر لزيادة نسبة عدد
الطالا.

4

توفير ديكورات متحركة.

ما تم انجازه

توصيف التطوير

المسؤل عن
التطوير

فترة التنفيذ

تكسير مضمل التحمي الفوتوغرافى
وتحويله الى بالتوه للتصوير الفوتوغرافى

إدارة المضهد

الضام الدراسي
1028-1027

 -توفير صيانة دورية بالتوه (.) 3 , 1 , 2

إدارة المضهد

الضام الدراسي
1028-1027

توفير  21كرسي.

إدارة المضهد

الضام الدراسي
1028-1027

تم توفير 21
كرسي

تحويل الحوائط الثابتة الخاصة بأستوديو ()1
الي حوائط متحركة.

إدارة المضهد

الضام الدراسي
1028-1027

تم عمل حائط
متحرك بأستوديو
()1

تم تكسير مضمل
التحمي
الفوتوغرافى
وتحويله الى
بالتوه للتصوير
الفوتوغرافى
وتجهيزه من
ارضيات وإضاءة
وتكييف
تم توفير صيانة
لبالتوه ()3 , 1 , 2

وتركيا فيش
كهربائية

5

توفير إضاءة مناسبة للقاعات لتسهيل الضمليه
التضليمية.

0

توفير صيانة للتكييفات

منسق القسم العلمي م.د /رانيا شعبان ربيع ابوشنب

صيانة وحدات اإلضاءة و زيادة عددها.

إدارة المضهد

الضام الدراسي
1028-1027

توفير صيانة دورية لتكييفات بالتوه (, 2
.) 3 , 1

إدارة المضهد

الضام الدراسي
1028-1027

التاريخ 1028-1027 :

تم صيانة وحدات
اإلضاءة و زيادة
عددها

تم عمل صيانة
لتكييفات بالتوه
() 3 , 1 , 2
واصالح ما بها
.من اعطال

