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الموضوعات في األسبوع

أساليب وطرق التقييم

استراتيجية وطرق التعليم والتعلم

1

2

3

وخطة التحسني

اتريخ ونشأة الصورة الصحفية اعالم الطالب بتوصيف املقرر و نتيجة تقومي الطالب للمقرر

التطور التقىن وأتثريه على الصورة الصحفية.

عناصر تقييم الصورة الصحفية :.التكوين والدالالت البصرية .والتعليق املكتوب

الصحفية املتداولة

أنواع الصورة الصحفية ودور النظم السياسية واملؤسسات املختلفة ىف نوع وكم الصورة

التوثيق الدرامى والصور املوضحة ألفكار

الصورة الصحفية والصحف اإللكرتونية ومصادر الصورة الصحفية.

التحرير واملعاجلة وتغيري احملتوى البصرى للصورة الصحفية.

امتحان منتف العام الدراسى

حترير الصورة والقوانني احلاكمة لتداول الصورة وأتثريها على الرسالة.

ىف الصورة الصحفية.

أخالقيات الصورة الصحفية  :نشأة قانون احلق ىف الصورة والتشويش والتزييف

مناقشات وتقييم اداء صفى

أخالقيات الصورة الصحفية واملواثيق العاملية والقوانني الدولية والعاملية.

املقالة املصورة.أنواعها وأساليب عرضها ودورها.

القصة املصورة .بناءها وأساليب عرضها ودورهاو .عناصر التحليل ومشاهدة

امتحان هناية
صور الفصل
وحتليلهاالدراسي

محاضرات

مناقشات وعروض تعليمية

حل مشكالت

تمارين تطبيقية

إجراء بحوث

تجارب معملية

التعلم التعاوني

زيارات ميدانية

العصف الذهني

التعلم اإللكتروني

إمتحان نظري

تقييم مشروعات تصميمية

مناقشات وتقييم اداء

تمارين وتكليفات منزلية

اختبار عملي

اختبار شفوي

المالحظة

المقابالت

التقويم الشخصي للطالب

التقويم
الختامي أو
النهائي

ملف اإلنجاز

4

د -2يعد حبث

5

د .املهارات العامة :
د .1يطور معارفه ومهاراته ابلتعليم املستمر

6

ج .3يستخدم الضوء الصناعى للحصول على صورة صحفية عالية اجلودة.
ج .4يصور صور صحفية هبا تكوينات ودالالت شكلية ولونية خلدمة الرسالة

7

الصورة الصحفية.
ج .2يوظف الضوء الطبيعى للحصول على صورة صحفية ذات جودة مرتفعة.

8

جـ  -املهارات املهنية والعملية
ج .1يستخدم تقنيات آلة التصوير للحصول على التطبيقات املختلفة ىف جمال

9

ب .3يقارن ما بني الكلمة والصورة ودور العقل ىف دجمهما لفهم الرسالة.

10

ب .1حيلل ويفسري الصورة الصحفية.
ب .2يشرح ما وراء الصورة الصحفية من نظم سياسية.

11

ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :

12

أ .6حيدد التقنيات املناسبة للموضوع ىف التصوير واإلضاءة.

13

أ .4يذكر الصحافة احمللية املصورة إجيابياهتا وسلبياهتا.
أ .5يصف القوانني الدولية واألعراف الدولية واحمللية احلاكمة للصورة الصحفية

14

أ .3يذكر عناصر جناح الصورة الصحفية ومعايري تقييمها.
أ.2يشرح حترير الصورة الصحفية وأمهيتها ىف التكوين وتوضيح الرسالة.

15

أ -املعرفة والفهم :
أ .1يشرح اتريخ نشأة الصورة الصحفية و أنواع الصور الصحفية وأهدافها.

مشاريع تطبيقية

النتائج التعليمية المستهدفة من المقرر
استراتيجية
التعليم
المباشر

استراتيجية
التعليم الغير
مباشر

استراتيجية
التعلم الذاتي

استراتيجية
التعلم
التجريبي

استراتيجية التعليم
والتعلم التفاعلي

التقويم البنائي أو التكويني
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د -3جييد إدارة الوقت بشكل يتناسب مع طبيعة العمل

أستاذ المادة  :أ.د/حنان محمد حسن
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