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جامعة/أكاديمية :وزارة التعليم العالي
كلية /معهد :المعهد العالي للفنون التطبيقية  -التجمع الخامس
قسم :الطباعة والنشر والتغليف

توصيف مقرر دراسي ()2018-2017
 - ١بيانات المقرر
إسم المقرر :تك إنتاج الوسائط التعليمية

الرمز الكودى2١26 :

والمصغرات الفيلمية .

التخصص :الطباعة والنشر والتغليف

 - 2هدف المقرر:

الفرقة/المستوى:

إتقان الطالب

عدد الوحدات 3 :

الدراسي الثانى

نظري

2

درس

الهاالاراو لالهرالارل الةابالل سالطسالاتع الير وهوالل لتروخفاالا للصالات

الثانية  / /الفصل

١
الطسالوع الير وهالي مالا إت الاس ماالاراو

إتقان اليصهوم لاإلنياج الطباعي ل طساتع لالهصغواو الفو هول ما اسيةدام الحاسب اآللي في ذلك.

- 3المستهدف من تدريس المقرر :فى ناايل الهقور يجب أن يكطن الطالب قاد اًر ع ى أن:
أ -المعلومات

والمفاهيم

أ -)1-يذكو مفاهوم أنطاع الطساتع الير وهول لالهصغواو الفو هول .

أ -)2-يشوح القطاعد اليكنطلطجول النياج كب من  :الطسوع الير وهى لالهوكولفو م.
أ - )3-يذكو أههول اسيةدام الطساتع الير وهول لالهصغواو الفو هول.
 - )1يح ل الهشاتل اليصهوهل لالطباعول الةابل سالطساتع الير وهول . -)2-يوبع نظم انياج الطساتع الير وهول لالهصغواو الفو هول سالةطاص الهط طبل سالهنيجاو لاحيواجاو

ب -المهارات الذهنية

اله يا ك.
 -)3-ي ينيج الح طل لهشاتل إنياج لاسيةدام الطساتع الير وهول لالهصغواو الفو هول من لبل تطبوق

األس ط الر هي الهي

ل.

ج -)1-ي يةدم الكهبوطتو لالبوامج الهيةصصل في انياج الطساتع الير وهول.
جـ -المهارات المهنية

ج -)2-يضا الهطابفاو الينفوذيل النياج الطساتك الير وهول .

الخاصة بالمقرر

ج -)3-يح ل الهر طماو حطل االسالوب اله يةدمل ليةزخن لتالدالل الطسالاتع الير وهوالل لالهصالغواو الفو هوالل
لميط باو اليشغول.
د - )1-ي يةدم تكنطلطجوا الهر طماو .

د -المهارات العامة

د )2-يرد االسحاث.
د )3-يرهل في فوخق.

الهطض ال الالطع

عدد
ال اعاو

محاضوة

درلس

التعريففب فالمقرر واهدافففو وامففلط البففلئ تففا
استبيان تقييم المقرر للعاط الماضف  /تروخال الطسالاتع
الير وهول لتصنوفاتاا

3

2

1

3

2

1

الطسوع الير وهى لالهوكولفو م

3

2

1

أسالوب لنظم اليصهوم اإلنياج ل طساتع الير وهول

12

8

4

3

2

1

3

2

1

6

4

2

3

2

1

13

مناقشل أسحاث لتقارخو

3

2

1

14

لرق ال الالل سحثو ال الالل ع ال الالن الطس ال الالاتع الير وهو ال الالل لالهص ال الالغواو
الفو هول ( االنياج – االسيةدام ) .

3

2

1

15

اميحان ناايل الفصل الدراسي

األسبطع
1

أههول اسيةدام الطساتع الير وهول

2

لصات

3
7-4

 -4محتوى المقرر

8

اميحان تحوخوي منيصف الفصل الدراسي
أنطاع الهصغواو الفو هول .

9
11-10

طال ال الالوا االنيال ال الالاج ال الحف ال ال ال  -اليال ال الالدالل  -االسال ال الاليوجاع
ل هصغواو الفو هول
اسيةدام الحاسباو اآللول .

12

 -5أساليب التعليم

والتعلم

– محاضواو
– مناقشاو لعولض تر وهول
– اجواء سحطث

 -6أساليب التعليم

والتعلم للطالب ذوى

محاضرات خالل الساعات المكتبية

االحتياجات الخاصة
 -7تقويم الطالب:
أ -األساليب
المستخدمة:

 .1امتحان نظري م تصب الفصل الدراس
 .2مناقشاو للاجباو منزلول
 .3امتحان نظري ناايل الفصل الدراسي

 .1تقييم ( : )1االسبطع 8
 .2تقييم (:)2االسبطع 13

ب -التوقيت:

 .3تقييم ( :)3االسبطع 15
 .1امتحان نظري م تصب الفصل الدراس %20 :
جـ -توزيع الدرجات:

 .2مناقشاو للاجباو منزلول

%20:

 .3امتحان نظري ناايل الفصل الدراسي

%60 :

الهجهطع

%100

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع:

أ -مذكرات

ب -كتب /ملزمة

الراا تطزع ع ي الطب

ال يوجد

 مجالالدح ح الالون النحوالالف ة رسالالالل ماج الاليوو رخيشالالارد إح مالالايو ة تروخالالب  :لو الالى النال الالى ة الير الالومجـ -كتب مقترحة

د -دوريات علمية أو
نشرات ..........إلخ

سالطساتع الهيرددة ة (مكيبل الربوكان ة الهه كل الروبول ال رطديل ة ط1ة .)2001
 محهطد ي وح أحهد  -تكنطلطجوا انياج الطساتع الهطبطع لإلتصال الجهاهووح.2011- د /شيماء يوسف صوفي -المصغرات الفيلمية-http://www.fayoum.edu.eg/SpecificEducation/EducationalTechnology/pdf/%D8%A7%D
9%84%D9%85%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%81
2011 -2010-%D9%8A%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A91.pdf

أستاذ المادة :م.د /ل طد لالد

رئيس مجلس القسم العلمي  :أ.د /رمضان عبد الوحهن

