الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  -أغسطس 9002

أ – 2يددد طزق إهخاج صىر ألاشخاص وجىظيفها في مجاالث الخصىيز املخخلفت.
أ -3يىضح ألاوطاع والخكىيىاث الخاصت بخصىيز ألاشخاص .
أ -4يشزح طزق معالجت أهىاع الىحىة املخخلفت باإلطاءة أو بخصائص العدضاث أو املكياج .

ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكزية) :
ب -1يكىن جكىيىاث مخخلفت لصىر ألاشخاص من خيث ألاوطاع وألافكار.
ب -2يميز أوطاع إلاطاءة املخخلفت علي ألاشخاص .
ب -3يفاطل بين طبيعت و هىع مصادر إلاطاءة املىاضبت لخصىيز ألاشخاص .
ب -4يدلل ويىلد صىر ألاشخاص للىصىل إلي الحلىل املبخكزة لحل املشاكل.

جـ  -املهارات املهنية والعملية
ج -1يطخخدم إلاطاءة املطخمزة و الخاطفت في جصىيز ألاشخاص .
ج -2يظبط في جىسيع وطب إلاطاءة علي الشخص والخلفيت .
ج -3يخجىب العيىب الىاججت عن الخىسيع الظىئي الخاطئ .
ج -4يىفذ أخد ألافكار الفىيت لخصىيز ألاشخاص ومعالجت كل عىاصز الصىرة
لخدليم ألاضلىب الفني الذي يدلم الفكزة بشكل حيد.
د .املهارات العامة والقابلة للنقل:
د -1يطىر معارفه ومهاراجه
د -2يدل املشكالث في مكان العمل و العمل الخعاووي للطالب

الخدريب علي جىسيع إلاطاءة علي الىحىة ومطميتها وجأثيرها في الشكل الفني

الخدريب علي كيفيت كياص الخعزيع لخصىيز ألاشخاص لإلطاءة املطخمزة والخاطفت .

الخدريب علي جىفيذ طبلت إلاطاءة العاليت واملىخفظت وكيفيت جىفيذها علي صىر ألاشخاص

الخدريب علي جدديد أهىاع الىحىة املخخلفت وكيفيت معالجتها من خالل حشزيذ الىحت وجىسيع إلاطاءة
وساويت الخصىيز والعدضت

جطبيم عملي داخل ألاضخديى

جطبيم عملي داخل ألاضخديى

جطبيم عملي داخل ألاضخديى

تقييم مشروعات تصميمية

عزض بعع ألافالم الخعليميت لخىسيع إلاطاءة وألاوطاع الخاصت بخصىيز ألاشخاص

الخدريب علي اضخخدام مصدر طىء واخد ( مصدر طىء أضاس ي)

جطبيم عملي داخل ألاضخديى

جطبيم عملي داخل ألاضخديى

جطبيم عملي داخل ألاضخديى
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تقييم مشروعات تصميمية

إعالم الطالب بتوصيف المقرر
الخدريب علي اضخخدام أحهشة إلاطاءة الخاطفت واملطخمزة في جصىيز ألاشخاص

أ -المعرفة والفهم :
أ – 1يشزح مىاصفاث مصادر إلاطاءة املطخمزة و الخاطفت الحديثت وخصائصها .

الفرقة الثانية

جىفيذ الىىاكص من الخدريباث خالل للخطبيلاث العمليت في ألاضخديى

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية-التجمع الخامس
مصفوفة مقرر  /تصميم فوتوغرافي اشخاص داخمي
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وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية-التجمع الخامس
مصفوفة مقرر  /تصميم فوتوغرافي اشخاص داخمي
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الفرقة الثانية

د -3يطخخدم رحع الصدي لخدطين ألاداء
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الخدريب علي جىسيع ألاربع مصادر ألاضاضيت في جصىيز ألاشخاص

جطبيم عملي داخل ألاضخديى

جطبيم عملي داخل ألاضخديى

جطبيم عملي داخل ألاضخديى

عزض فيديى ومىاكشت عن كيفيت جىظيف جصىيز ألاشخاص في ألاغزاض الدعايت إلاعالهيت

ألاضلىب الفني من أوطاع ألاشخاص وجىسيع إلاطاءة وإلاكططىاراث واملكياج والخلفياث

مشزوع جطبيلي

تقييم مشروعات تصميمية

مشزوع جطبيلي

مشزوع جطبيلي

مشزوع جطبيلي

مشزوع جطبيلي

مشزوع جطبيلي
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مشزوع جطبيلي

الخدريب علي جصميم املطلط علي بزهامج الفىجىشىب وجىسيع إلاطاءة عليه

أ -المعرفة والفهم :
أ – 1يشزح مىاصفاث مصادر إلاطاءة املطخمزة و الخاطفت الحديثت وخصائصها .

الفرقة الثانية

(لجنة ثالثية) تقييم مشروعات تصميمية

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية-التجمع الخامس
مصفوفة مقرر  /تصميم فوتوغرافي اشخاص داخمي
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وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية-التجمع الخامس
مصفوفة مقرر  /تصميم فوتوغرافي اشخاص داخمي
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الفرقة الثانية

د -3يطخخدم رحع الصدي لخدطين ألاداء

أ.د /سلمى يوسف كامل

(الفصل الدراسي الثانى)

منسق القسم العلمي  :م.د /رانيا شعبان ربيع ابو شنب

