المشروع الطالبي وحدة التعليم التفاعلي

جامعة أسيوط

نبذة عن المشروع
من نحن؟
فريق من طالب كلية الطب جامعة أسيوط مهتم
بالمشاركة اإليجابية في تطوير التعليم

ما فكرتنا؟
جعل الدراسة اكثر سهولة ومتعة  ،باستخدام التكنولوجيا الحديثة  ،عن طريق:
 .1تحوٌل االجزاء النظرٌة التً تحتاج إلى تخٌل فً المناهج الطبٌة إلى رسوم متحركة (.)Animations
 .2تصوٌر فٌدٌو عالً الجودة ( )HDلشرح األجزاء العملٌة من المناهج الطبٌة.
 .3تصوٌر فوتوغرافً لعٌنات العملً بجودة عالٌة.

ما الجديد في الفكرة ؟
تختلف منتجتنا عن مثيالتها المتداولة على شبكة اإلنترنت في كونها :
 .1مصممة خصٌصا للمناهج التً ندرسها
فً كلٌتنا،
 .2قام باختٌار المواضٌع و تحدٌد السٌنارٌو
طالب من الكلٌة وفقا لمعاٌٌر أهمها:
أ  -ندرة توفر فٌدٌوهات مشابهة
على شبكة اإلنترنت،
ب  -حاجة تلك المواضٌع للتخٌل ،
ت  -أهمٌتها بالنسبة لالمتحانات.
وذلك كله تحت إشراف أعضاء هٌئة التدرٌس
بأقسام الكلٌة.
وهذه المرة االولى في صعيد مصر التي يتم فيها إنتاج أفالم رسوم متحركة طبية لغرض التعليم.

هل كانت مهمة سهلة؟
لم يكن األمر كذلك ،وهذه طبيعة األهداف العظيمة ،فقد واجهتنا العديد من التحديات مثل:
 .1النظام الروتٌنً للمصالح الحكومٌة التً تعاملنا معها.
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 .2توصٌل أفكار المواضٌع الطبٌة الصعبة على طالب الطب انفسهم إلى مصممً رسوم متحركة
لٌس لدٌهم معرفة طبٌة أصال!
 .3طول فترة العمل على مدار  9أشهر ابتداء من ٌونٌو  ، 2012بما فً ذلك فترات االمتحانات.
لكن بفضل هللا تغلبنا على هذه العقبات وحققنا حلمنا.

ماذا حققنا؟
تقدمنا بالمشروع إلى وزارة التعلٌم
العالً من خالل برنامج دعم المشاركة
الطالبٌة فً مجال الجودة و تم اختٌارنا
من بٌن  67مشروعا على مستوى
الجمهورٌة للحصول على الدعم المادي
المطلوب.
نجحنا بفضل هللا في:
 .1إنتاج  70دقٌقة من أفالم الرسوم المتحركة بتقنٌات متنوعة (  3Dو  2Dو )Interactive films
بالشراكة مع فرٌق مصممٌن من كلٌة الحاسبات والمعلومات.
مثل :الدورة الدموٌة بٌن االم والجنٌن (  – ) Feto-maternal circulationتركٌب الحمض النووي ( DND
 – ) translationعملٌة التجلط الدموي ( .. ) Coagulationوغٌرها [ الروابط فً نهاٌة الملف]
.2

.3

.4
.5

تصوٌر  20فٌدٌو لشرح بعض
األجزاء العملٌة فً المناهج،
مثل أقسام  :التشرٌح –
الباثولوحً – أمراض النساء
والتولٌد  ..وغٌرها
توفٌر قاعة خاصة مجهزة
بأجهزة كمبٌوتر لعرض منتجاتنا
للطالب.
توفٌر معدات تصوٌر عالٌة
الجودة لدعم العملٌة التعلٌمٌة.
توفٌر أجهزة رسم لوحً
إلكترونً ( )Bamboo Pen
تستخدم فً المدرجات الكبرى بالكلٌة كوسٌلة توضٌحٌة بدٌلة لألسالٌب القدٌمة.
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كيف تستفيد من مشروعنا؟
ال تقتصر فوائد منتجاتنا على طالب كلٌة الطب البشري فقط  ،بل ٌستفٌد منها كذلك طالب كلٌات طب األسنان و الطب
البٌطري و الصٌدلة  ،حٌث ٌشتركون جمٌعا فً دراسة العلوم األساسٌة (.) Basic science
وٌستفٌد الطالب من منتجاتنا من خالل:

 .1حضور المحاضرات  :حٌث سنزود أعضاء هٌئة التدرٌس ببعض األفالم التً تساعدهم فً الشرح ،
وكذلك استخدام جهاز الرسم اللوحً ()Bamboo Pen
 .2زٌارة قاعة (وحدة التعلٌم التفاعلً) بالدور الخامس للمشاهدة جمٌع منتجاتنا
 .3زٌارة موقع التعلٌم اإللكترونً لجامعة أسٌوط  ، www.elcorsat.comوالذي من المقرر رفع
المنتجات علٌه خالل الفترة المقبلة.

هل نحتاج إلى الدعم؟
رغم أهمية ما حققناه إال أنه ال يزال خطوة أولى  ،ونحتاج المزيد من الدعم الستكمال باقي المواضيع التي لم
يتم تغطيتها في هذه المرحلة االولى من المشروع.

كيف تدعمنا؟
 طالب بالجامعة :ال تكتف بمشاهدة منتجاتنا  ،ولكن كن إٌجابٌا وانضم إلى فرٌق وحدة التعلٌم التفاعلً(
من خالل زٌارة قاعتنا بالدور
الخامس بكلٌة الطب).
 رجل أعمال :تستطٌع الحصول
على صفة (راعً) للمشروع
وتساهم فً تطوٌر التعلٌم الطبً
من خالل الدعم المادي أو
اللوجستً (راجع عروض
الرعاٌة بالتواصل معنا).
 إعالمي :تستطٌع زٌارتنا و توثٌق
ما أنجزناه ومساعدتنا فً نشر
ثقافة اإلٌجابٌة و التطوٌر وبث األمل والتفاؤل بالتغٌٌر إلى األفضل بٌن الشباب.
وأيا ما كان مكانك  ،تحدث مع من حولك عن مشروعنا وانشر رابط صفحتنا على الفيسبوك

كيف تتىاصل معنا؟
 تفضل بزيارة قاعة وحدة التعليم التفاعلي
 البريد اإللكترونيiluassiut@gmail.com :
 صفحة الفيسبوكwww.facebook.com\interactive.learning.unit :
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روابط تهمك  ..لمعرفة المزيد:
نماذج من أفالم الرسوم المتحركة التً أنتجناها:
http://goo.gl/Jlt8p
مطوٌة تعرٌفٌة
http://goo.gl/FlPP5
خبر صحفً بشبكة رصد
http://goo.gl/PD2Kw

برومو تعرٌفً
http://goo.gl/IBkSS
لقطات أثناء العمل
http://goo.gl/DaRpw
تقرٌر إخباري لشبكة رصد
فرٌق المشروع
http://goo.gl/mV103
كلمة المشرف وعمٌد الكلٌة
http://goo.gl/uIP1U

خبر صحفٌة بجرٌدة الٌوم السابع
http://goo.gl/j7IaZ
خبر صحفً بجرٌدة الشروق
http://goo.gl/ykzSL

خبر صحفً – بوابة األهرام
http://goo.gl/a2w52

جامعة أسٌوط – كلٌة الطب – الدور الخامس
e-mail: iluassiut@gmail.com
ت :مدٌر المشروع /أبو القاسم سامً 01129111180

