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الكود 4208 :
الموضوعات في األسبوع

أساليب وطرق التقييم

استراتيجية وطرق التعليم والتعلم

1

2

موصفات االستديو (مساحة -ارضيات -عزل)

نظام االستديو التليفزيوين (الكامريات – الكنرتول – االضاءه)

نظام االستديو التليفزيوين (الكامريات – الكنرتول – االضاءه)

أنواع الكامريات

أنواع الكامريات

اختبار منتصف الفصل الدراسي

مكوانت الكامريا هندسيه

عمل الكامريا – املسح  -احلدة

االضاءة

اتبع اإلضاءة وانواعها

حوامل الكامريات

اتبع اإلضاءة وانواعها

محاضرات

امتحان النظري النهائي الفصل الدراسي الثاين

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 -2يستخدم التكنولوجيا احلديثة يف اإلنتاج التليفزيوين

4

د .املهارات العامة والقابلة للنقل:
د -1يعمل ابلتعليمات اخلاصة ابلتشغيل واشرتاطات األمان ..

5

(.)CCU

6

ج -3يضبط أنظمة التحكم يف صورة الكامريا التليفزيونية .
ج-4يضبط الصورة املرئية ووسائل التحكم ابإلضاء بغرفة التحكم

7

ج -2يتحكم يف ضبط الصورة من خالل الكامريات واإلضاءة ابالستديو.

8

اخلاصة ابألستديو التليفزيوين .

9

ج -1يضبط أجهزة غرفة وحدة (التحكم يف الكامريات ) ()CCU

10

وتوزيع الشبكة الكهرابئية

جـ  -املهارات املهنية والعملية

11

ب -3مييز مهارة استخدام طرق تثبيت مصادر اإلضاءة يف األستوديو

12

ب -2يكتشف أسباب اخلطئ الناتج عن الصورة التليفزيونية .

13

ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :
ب -1يقارن بني اإلشارات التليفزيونية املختلفة الداخلية واخلارجية.

14

أ -3يشرح خصائص اإلشارة التليفزيونية و أنواعها .
أ -4يذكر أنواع الكامريات املستخدمة الداخلية واخلارجية

15

أ -2يشرح النظام الرقمي و الدوائر الرقمية التليفزيونية .

التقويم الشخصي للطالب

اعالم الطالب بتوصيف املقرر
أ -املعرفة والفهم :

أ -1يذكر مكوانت تركيب األستديو التليفزيوين و أجهزته

اإلضاءة وانواعها

النتائج التعليمية المستهدفة من المقرر
استراتيجية
التعليم
المباشر

استراتيجية
التعليم
الغير
مباشر

استراتيجية
التعلم
الذاتي

استراتيجية
التعلم
التجريبي

استراتيجية التعليم
والتعلم التفاعلي

التقويم
الختامي
أو النهائي

التقويم البنائي أو التكويني
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د-3يستخدم شبكة االنرتنت

منسق المادة:

منسق القسم العلمي:

التاريخ:

