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الموضوعات في األسبوع

أساليب وطرق التقييم

استراتيجية وطرق التعليم والتعلم

النتائج التعليمية المستهدفة من المقرر
1

2
الصور اآلنية ،تصوير األشخاص

املقالة والقصة املصورة

تطبيقات تقنيات آلة التصوير الفوتوجرافى فى الصورة الصحفية

عمق امليدان وتوظيفاته

توظيف أحجام اللقطات

سرعة الغالق وتوظيفاته

تقنيات العدسات وتوظيفها

شرح تطبيقى باستخدام برنامج الفوتوشوب على تحرير الصورة
الصحفية

إجراء تحرير على الفوتوشوب

تطبيقات الطالب على تحرير الصورة ومناقشتها.

تطبيقات الطالب على تحرير الصورة ومناقشتها.

تطبيقات الطالب على تحرير الصورة ومناقشتها.

اختيار وإعداد الصور ووضعها فى صورتها النهائية للتقييم.

محاضرات

تسليم األعمال املختارة واملعدة للتقييم تسليم نهائي ملناقشتها
فى التوقيت املحدد بجدول املناقشات.

تمارين تطبيقية

مناقشات وعروض تعليمية

حل مشكالت

مشاريع تطبيقية

إجراء بحوث

تجارب معملية

زيارات ميدانية

التعلم التعاوني

التعلم اإللكتروني

إمتحان نظري

العصف الذهني

تكاليف ووجبات منزلية

تقييم مشروعات تصميمية

اختبار شفوي

مناقشات وتقييم أداء صفي

المالحظة

اختبار عملي

المقابالت

ملف اإلنجاز

3

د .1يطور معارفه ومهاراته .

4

د .املهارات العامة والقابلة للنقل:

5

ج .6يطبق التكوين والدالالت الشكلية واللونية لخدمة الرسالة املحتواة داخل الصورة الصحفية.
ً
ً
ً
ج .7ينتج صورة فوتوجرافية صحفية ذات جودة مرتفعة تقنيا ودالليا وتكوينا.

6

ج .4يستخدم البرامج الخاصة بمعالجة وتحرير الصورة الصحفية
ج .5ينتقى الحلول املناسبة ملعالجة ظروف ومواقف التصوير املختلفة واملتعددة املتطلبات.

7

ج .3يستخدم الضوء الصناعى للحصول على صورة صحفية عالية الجودة.

8

جـ  -املهارات املهنية والعملية
ج.1يستخدم تقنيات آلة التصوير للحصول على التطبيقات املختلفة فى مجال الصورة الصحفية.
ج .2يستخدم الضوء الطبيعى للحصول على صورة صحفية ذات جودة مرتفعة.

9

ب .3يوظف اإلضاءة الطبيعية والصناعية فى الصورة الصحفية
ب .4ينفذ أفكار تصميمية تخدم مقاالت وموضوعات صحفية باستخدام التوثيق الدرامي.

10

ب .1يحلل الصورة الصحفية.
ب2يختار زوايا التصوير بعناية طبقا للمعطيات البصرية فى موقع التصوير والرسالة املراد توصيلها.

11

ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :

12

أ .8يذكر مشاهير املصورين الصحفيين محليا وعامليا عبر التاريخ.

13

أ .6يذكر القوانين الخاصة بحق نشر الصورة الصحفية ومواثيق الشرف املحلية والعاملية فيما يخص نشر الصورة
الصحفية.
أ .7يعدد الوكاالت املحلية والعاملية لتداول ونشر الصورة الصحفية.

14

أ .3يحدد قواعد التكوين فى الصورة الصحفية وأسباب كسر القواعد لصالح املعنى.
أ .4يحدد األكواد الثقافية فى الحضارات املختلفة داخل الصورة الصحفية ،بما يمكنه من استخدامها كرموز وإشارات
فى صورته الصحفية وتفسيرها فى أعمال اآلخرين
أ .5يوضح أساليب عرض الصورة الصحفية فى الوسائط املختلفة (مجالت ،صحف،صحافة إلكترونية)

15

أ.2يذكر تقنية تحرير الصورة الصحفية وأهميته فى تحديد التكوين وتوضيح الرسالة

التقويم
الختامي أو
النهائي

التقويم الشخصي للطالب

أنواع الصورة الصحفية
أ -املعرفة والفهم :
أ .1يذكر أنواع الصور الصحفية وأهدافها

استراتيجية
التعليم
المباشر

استراتيجية
التعليم الغير
مباشر

استراتيجية
التعلم الذاتي

استراتيجية
التعلم
التجريبي

استراتيجية التعليم
والتعلم التفاعلي

التقويم البنائي أو التكويني

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

مصفوفة مقرر  /تصميم فوتوغرافي صحفي الكود 1109 /

الفرقة  /االولي

د .2يتواصل مع األخرين
د .3يستخدم تكنولوجيا املعلومات وبرامج الحاسب اآللي في معالجات خاصة بالصورة الفوتوجرافية.

أستاذ المادة  :أ.د/سلمى يوسف محمد كامل
التاريخ 2018-2017:

قائم بأعمال رئيس القسم العلمي :

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
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التجمع الخامس

الفرقة  /االولي

الموضوعات في األسبوع

أساليب وطرق التقييم

استراتيجية وطرق التعليم والتعلم

النتائج التعليمية المستهدفة من المقرر
1

2

3

التوثيق الدرامى بالصورة الفوتوجرافية

التوثيق باستخدام املوقع والضوء الطبيعى أو املزج مع الضوء الصناعى.

التوثيق باستخدام الضوء الصناعى

طرح ومناقشة موضوعات فى مجتمعنا لتنفيذها تحت عنوان التوثيق الدرامى

طرح ومناقشة موضوعات فى مجتمعنا لتنفيذها تحت عنوان التوثيق الدرامى

جدولة تصوير األفكار التى ستصور باالستوديو.

تصوير وتنفيذ األفكار داخل االستوديو.

تصوير وتنفيذ األفكار داخل االستوديو.

تصوير وتنفيذ األفكار داخل االستوديو.

تصوير وتنفيذ األفكار داخل االستوديو.

تصوير وتنفيذ األفكار داخل االستوديو.

تطبيقات الطالب ومناقشتها

تطبيقات الطالب ومناقشتها

تطبيقات الطالب ومناقشتها

محاضرات

تمارين تطبيقية

مناقشات وعروض تعليمية

حل مشكالت

مشاريع تطبيقية

إجراء بحوث

تجارب معملية

زيارات ميدانية

التعلم التعاوني

التعلم اإللكتروني

إمتحان نظري

العصف الذهني

تكاليف ووجبات منزلية

تقييم مشروعات تصميمية

اختبار شفوي

مناقشات وتقييم أداء صفي

المالحظة

اختبار عملي

المقابالت

ملف اإلنجاز

4

د .2يتواصل مع األخرين
د .3يستخدم تكنولوجيا املعلومات وبرامج الحاسب اآللي في معالجات خاصة بالصورة الفوتوجرافية.

5

د .1يطور معارفه ومهاراته .

6

د .املهارات العامة والقابلة للنقل:

7

ج .4ينتقى الحلول املناسبة ملعالجة ظروف ومواقف التصوير املختلفة واملتعددة املتطلبات.
ج .5يطبق التكوين والدالالت الشكلية واللونية لخدمة الرسالة املحتواة داخل الصورة الصحفية.
ً
ً
ً
ج .6ينتج صورة فوتوجرافية صحفية ذات جودة مرتفعة تقنيا ودالليا وتكوينا.

8

ج .2يستخدم الضوء الطبيعى للحصول على صورة صحفية ذات جودة مرتفعة.
ج .3يستخدم الضوء الصناعى للحصول على صورة صحفية عالية الجودة.

9

جـ  -املهارات املهنية والعملية
ج.1يستخدم تقنيات آلة التصوير للحصول على التطبيقات املختلفة فى مجال الصورة الصحفية.

10

ب .3يفسر األكواد الثقافية فى الحضارات املختلفة داخل الصورة الصحفية ،بما يمكنه من استخدامها
كرموز وإشارات فى صورته الصحفية وتفسيرها فى أعمال اآلخرين.

11

ب .1يحلل الصورة الصحفية.
ب .2يختارزوايا التصويربعناية طبقا للمعطيات البصرية فى موقع التصوير والرسالة املراد توصيلها.

12

ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :

13

أ .5يوضح أساليب عرض الصورة الصحفية فى الوسائط املختلفة (مجالت ،صحف،صحافة إلكترونية)

14

أ .3يحدد قواعد التكوين فى الصورة الصحفية وأسباب كسر القواعد لصالح املعنى.
أ .4يحدد األكواد الثقافية فى الحضارات املختلفة داخل الصورة الصحفية ،بما يمكنه من استخدامها
كرموز وإشارات فى صورته الصحفية وتفسيرها فى أعمال اآلخرين

15

أ.2يذكر تقنية تحرير الصورة الصحفية وأهميته فى تحديد التكوين وتوضيح الرسالة

التقويم
الختامي أو
النهائي

التقويم الشخصي للطالب

الصورة الصحفية (املوضحة ألفكار وطرق إنتاجها)

أ -املعرفة والفهم :
أ .1يذكر أنواع الصور الصحفية وأهدافها

استراتيجية
التعليم
المباشر

استراتيجية
التعليم الغير
مباشر

استراتيجية
التعلم الذاتي

استراتيجية
التعلم
التجريبي

استراتيجية التعليم
والتعلم التفاعلي

التقويم البنائي أو التكويني

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس
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