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 إجراءات مدير المشروع بعد البرنامج

 

 :تقييم الطالب

التقييم خالل  يجرييجب أن . مشترككل تنسيق وتصوير التقييم مع أن يقوم بباستخدام أسئلة المقابالت، يجب على مدير المشروع 

 .الجلستين اآلخرتين من البرنامج

 :ترجمة األفالم النهائية

  ألفالم اآلتيةاأن يترجم  ألساسيايجب أن يؤكد مدير المشروع على المعلم: 
 .لجميع األفالم األخيرة مونتاجينأفضل  .1
 .أفضل فيلم من كل تمرين .2

  محرك بين يجب أن تحفظ األفالم على(pin drive) والالب توب. 
 

 :يتحمل مدير المشروع والمعلم األساسي المسؤولية عن إرسال ما يلي

 .المترجمةكل األفالم  .1
 .األجهزة الخلوية خالل ورشة العملكل اللقطات المصورة على  .2
 .خالل ورشة العمل التي قام الطلبة بإجراء مونتاج لهاكل األفالم  .3
جميع ملفات ولقطات المشروع المستخدمة يجب أن تحفظ . )كل ملفات مشروع الطالب وكل اللقطات المتعلقة بهذه المشاريع .4

 .(في المجلد نفسه
 .طالبكل ملفات الموسيقى المستخدمة من قبل ال .5
 .كل الملفات الصورية المستخدمة من قبل الطالب .6
 .النهائي العرضصور من ورشة العمل ومن  .7
 .كل المقابالت مع الطالب .8
 (.ان كانت بواسطة المعلمين أو صناع أفالم آخرين)كل اللقطات المصورة لورشات العمل  .9

 

وأن عرض النطاق المنخفض أو ضعف اتصال االنترنت . في التحميل الملفات ذات الحجم الكبير سوف تأخذ وقتا  : الرجاء مالحظة

 .وقت التحميل في عين االعتبار األساسيمن المهم أن يأخذ مدير المشروع أو المعلم . سوف يزيد من هذا الوقت

 

 :المواد التي يجب إرسالها بواسطة البريد االلكتروني

 :اإللكتروني يتحمل مدير المشروع المسؤولية عن إرسال ما يلي بواسطة البريد

 :تقارير المعلمين لما بعد ورشات العمل .1
 .إذا كان ضروريا ، فإن مدير المشروع مسؤول عن ترجمتها إلى اللغة اإلنجليزية ( أ

 .تقارير مدير المشروع لما بعد ورشات العمل .2
 .فواتير المعلمين ومدير المشروع مع كل التفاصيل البنكية ذات الصلة .3
 .مينجميع العقود الموقعة مع المعل .4
 .جميع نماذج اإلذن للطالب .5
 .فواتير المعلمين ومدير المشروع مرفقة مع اإليصاالت .6
 .ورقة االتصال من العرض النهائي .7

 :أغراض إضافية تبقى محفوظة في ملف الدولة
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 .ملفات الفيديو الموزعة على الطالب/  DVDنسخة عن  .1
 .لتي تم تصوريها من قبل المعلمين أو غيرهم من صناع األفالمأشرطة عن اللقطات والمقابالت ا .2

 

 :نسخ المواد إلى الالب توب

 :يجب أن يتأكد مدير المشروع أن المعلم األساسي ينسخ اآلتي إلى الالب توب

 .كل اللقطات المصورة على األجهزة الخلوية خالل ورشة العمل .1
 .كل األفالم التي من صنع الطالب خالل ورشة العمل .2
 (.في نفس المجلد)كل ملفات المشروع واللقطات المتعلقة بذلك المشروع  .3
 .كل األفالم المزودة بترجمة انجليزية .4
 .النهائي العرضكل الصور الملتقطة خالل ورشة العمل أو  .5

 

 :األدوات إعادة

  .المناسب مكانها إلى أعيدت األدوات جميع أن من المشروع مدير يتأكد أن يجب

 :نظمة المشاركةتقارير إلى الم

 :يتحمل مدير المشروع المسؤولية عن تحضير وتسليم اآلتي إلى جميع الشركاء والممولين المحليين

 :عن اللقطات من خلف الكواليس ولقطات تقييم الطالب( دقائق 3-2)فيلم قصير  .1
عن تسليم الفيلم اليهم كما يتحمل مدير المشروع المسؤولية . سوف يقوم محرر محترف محلي بعمل مونتاج لهذا الفيلم . أ

 .واستالم الفيلم النهائي منهم
 :يصف ورشة العمل ونتائجها( صفحة 2-1)تقرير  .2

 .وصف األفالم التي قام الطالب بصنعها . أ
 .استخدام اقتباسات المعلمين والطالب حيثما يكون ذلك مناسبا   . ب

 .صفحة غالف تضم صورا  من ورشة العمل، وشعارك، وشعار المنظمة المشاركة .3
 :ملف فيديو يحتوي على(/ DVD)ص فيديو مرئي قر .4

 .عرض األفالم على الشاشة . أ
ر . ب  .فيلم خلف الكواليس للمحرَّ
 .مجموعة مختارة من الصور . ت

 


