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التجمع الخامس

مصفوفة مقرر  /اقتصادايت تصميم فوتو -سينما

الفرقة  /الرابعة

كود 4147 /

الموضوعات في األسبوع

أساليب وطرق التقييم
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اعالم الطالب بتوصيف المقرر -
المصطلحات االولية.تحديد نظم اإلنتاج .

تقسيم العمل إلى وحدات .

كيفية تحديد الثابت والمتغير للتكاليف .

المعدالت النسبية لإلنتاج .

تحديد سعر السوق و تحديد هامش الربح .

دور المصمم في العملية اإلنتاجية .

اختبار منتصف الفصل الدراسي

دراسة التكاليف

اإلحتكار و المنافسة .

اإلعتبارات العلمية والعملية من مراحل الدراسة المسبقة (الرقابي –التسويقي -التمويلي ) .

عناصر التكاليف اإلنتاجية للفيلم و ازمة اإلنتاج في مصر .

التعلم التعاوني
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منسق المادة

منسق القسم العلمي:

التاريخ:

التعلم اإللكتروني

اختبار نهاية الفصل الدراسي

د -3يقدم عروض تفاعليه
د-4يستخدم شبكة االنترنت

إمتحان نظري

التبويب الوظيفي لعناصر تكاليف اإلنتاج .

د -2يعمل معارفه ومهاراته من خالل التعلم الذاتي املستمر من التجارب
والنماذج التطبيقية .

العصف الذهني

محاضرات

د .املهارات العامة والقابلة للنقل:
د -1يعمل مع املجتمع الخارجي بدراسة سوق العمل .

تكاليف ووجبات منزلية

تمارين تطبيقية

ج -3يقيم عناصر التكاليف اإلنتاجية للفيلم و أزمة اإلنتاج

تقييم مشروعات تصميمية

مناقشات وعروض تعليمية

جـ  -املهارات املهنية والعملية
ج -1يرسم املنحنيات اإلقتصادية الخاصة باملجال .
ج -2يقيم احتياجات السوق و نوعية اإلنتاج املطلوب .

اختبار شفوي

حل مشكالت

ب -2يميز بين اإلحتكار و املنافسة .
ب -3يقارن بين نظم االنتاج املختلفه

مناقشات وتقييم أداء صفي

مشاريع تطبيقية

ب -1يحلل املنحنيات التي تحدد الربح و السعرالسائد في السوق .

المالحظة

إجراء بحوث

أ -3يذكر نظم االنتاج و طرق التصميم
ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :

اختبار عملي

تجارب معملية

أ -2يحدد دور املصمم في نظم اإلنتاج املختلفة

المقابالت

زيارات ميدانية

أ -املعرفة والفهم :
أ -1يشرح املفاهيم اإلقتصادية اإلنتاجية .

ملف اإلنجاز

استراتيجية
التعلم الذاتي

التقويم
الختامي أو
النهائي

التقويم الشخصي للطالب

دراسة إحتياجات السوق نوعية اإلنتاج المطلوب

النتائج التعليمية المستهدفة من المقرر
استراتيجية
التعليم
المباشر

استراتيجية
التعليم الغير
مباشر

استراتيجية
التعلم
التجريبي

استراتيجية التعليم
والتعلم التفاعلي

التقويم البنائي أو التكويني

