وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس
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خصائص ومواصفات الصورة التعليمية .

أ
-التعريف علي مفهوم الصورة الفوتوغرافية التعليمية واهميتها

دراسات في الصورة التعليمية

توظيف عناصر تصميم الصورة في إنتاج الصورة الفوتوغرافية التعليمية .

مشاهدة وتحليل فني مجموعة من الصورة المستخدمة في وسائط التعليم .

أ
مشاهدة وتقييم اساليب اإلنتاج المستخدمة في توصيل الفكرة التعليمية .

أ
البحث عن الفكار وصياغتها لتحقيق الهدف التعليمي .

اختبار منتصف الفصل الدراسي
أ
مناقشة مقترحات المعالجة المرئية لالفكار (تقيم)

تصميم العناصر المرئية وفق طبيعة الرسالة والوسيط الناقل والمرسل .

تصوير التصميمات والتكوينات التي تعبر عن فكرة الصورة التعليمية .

تصوير التصميمات والتكوينات التي تعبر عن فكرة الصورة التعليمية .

اختيار عناصر اإلنتاج التي تحقق الهدف من الصورة التعليمية .

حل مشكالت التصوير بإضاءة المكان المتاح .

آ
تدريبات علي معالجة وإخراج الصور ببرامج الحاسب ال لي ليتناسب مع الوسيط التعليمي

محاضرات

اختبار نهاية الفصل الدراسي (لجنة ثالثية)

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

5

د .املهارات العامة والقابلة للنقل:

6

ج )5يخرج الصورة الفوتوغرافية التعليمية وفق لطبيعة الوسيط التعليمي .

7

ج )4يطبق معالجات جرافيكية من خالل برامج الحاسب اآللي علي الصورة
الفوتوغرافية التعليمية .

8

ج )2يعد ويخطط مجموعة من التصميمات لألفكار التعليمية .
ج )3يستخدم تقنيات التصوير واإلضاءة في تصوير الصورة التعليمية .

9

جـ  -املهارات املهنية والعملية
ج )1يستخدم فنيات التصوير الفوتوغرافي في عرض املوضوع التعليمي .

10

ب )5يربط بين تصميم الصورة التعليمة وخصائص الوسيط التعليمي .

11

ب )3يحل مشكالت اإلضاءة والتصوير الخاصة بإنتاج الصورة التعليمية
ب )4يختار نظم اإلنتاج التي تحقق الهدف من موضوع الصورة التعليمة ووفق
لطبيعة املتعلم .

12

ب )2يحلل عناصر الصورة الفنية والتقنية املستخدمة في تصوير وإخراج
الصورة الفوتوغرافية التعليمية .

13

ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :
ب )1يبحث عن الصياغات املرئية املعبرة عن األفكار التعليمية .

14

أ)4يوضح عناصر تصميم الصورة في إنتاج الصورة الفوتوغرافية التعليمية .

15

أ )2يذكر خصائص ومواصفات الصورة التعليمية .
أ )3يشرح أهمية ودور الصورة التعليمية في نقل املعلومات .

المالحظة

-اعالم الطالب بتوصيف المقرر

أ -املعرفة والفهم :
أ )1يحدد مفهوم الصورة الفوتوغرافية التعليمية وأهميتها

استراتيجية التعليم
والتعلم التفاعلي

اختبار عملي

النتائج التعليمية المستهدفة من المقرر

استراتيجية
التعليم
المباشر

استراتيجية
التعليم الغير
مباشر

استراتيجية
التعلم الذاتي

التقويم
الختامي أو
النهائي

المقابالت

الموضوعات في األسبوع

استراتيجية وطرق التعليم والتعلم
استراتيجية
التعلم
التجريبي

أساليب وطرق التقييم
التقويم البنائي أو التكويني

ملف اإلنجاز

الرمز الكودي 4108 :

التقويم الشخصي للطالب

مصفوفة مقرر  /تصميم فوتوغرافي تعليمي

الفرقة  :الرابعة
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الرمز الكودي 4108 :

الفرقة  :الرابعة

د )1يقوم بعرض مجموعة الصورة الفوتوغرافية التعليمية .
د )2يستخدم برامج الحاسب اآللي في إخراج الصورة التعليمية .
د )3يحلل البيانات ٕواعداد البحوث املختلفة للموضوع التعليمي .
د )4يستخدم رجع الصدى لتحسين األداء .
د -)5يقدم عروض تفاعليه

منسق المادة:

منسق القسم العلمي:

تاريخ2018/2017:

