الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد أغسطس 9002

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية-التجمع الخامس

أ.2يشرح تحرير الصورة اإلعالمية وأهميته فى تحديد التكوين وتوضيح الرسالة.
أ .3يذكر عناصر نجاح الصورة ومعايير تقييمها طبقاً للهدف والرسالة.
أ .4يوضح اإلعالم المرئى المحلي إيجابيات وسلبيات.
أ .5يذكر أهم مواقع وجمعيات اإلعالم المرئى.
أ .6يذكر القوانين الدولية واألعراف الدولية والمحلية الحاكمة للصورة.
ب -المهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :

ب .1يحلل ويفسر الصورة.
ب .2يستقصى ما وراء الصورة من نظم سياسية.
ب .3يقارن بين الكلمة والصورة واالرتباط بينهما فى مجال اإلعالم المرئى.
ب .4يحلل الدالالت البصرية فى األعمال اإلعالمية المرئية.
جـ  -المهارات المهنية والعملية

ج .1يستخدم تقنيات آلة التصوير للحصول على التطبيقات المختلفة فى مجال الصورة.
ج.2يستخدم الضوء الطبيعى للحصول على صورة ذات جودة مرتفعة.
ج .3يستخدم الضوء الصناعى للحصول على صورة عالية الجودة.
ج .4ينظم ويدير ذاته لمجابهة ظروف التصوير المختلفة والمتعددة المتطلبات.
ج .5ينتقى التكوين والدالالت الشكلية واللونية لخدمة الرسالة المحتواة داخل الصورة.
د .المهارات العامة والقابلة للنقل:

د -1يحلل بيانات الصور .
د -2يستخدم برامج الحاسب في معالجة الصور .

أساسيات الصورة اإلعالمية

أساسيات الصورة اإلعالمية

استخدام أدوات وأجهزة التصوير للغرض اإلعالمي

استخدام أدوات وأجهزة التصوير للغرض اإلعالمي

استخدام أدوات وأجهزة التصوير للغرض اإلعالمي

المواصفات الفنية للصورة اإلعالمية

المواصفات الفنية للصورة اإلعالمية

المواصفات الفنية للصورة اإلعالمية

تقييم مشروعات تصميمية

تحليل مجموعة من الصور اإلعالمية

تحليل مجموعة من الصور اإلعالمية

تصوير أحد الموضوعات اإلعالمية

تصوير أحد الموضوعات اإلعالمية

تصوير أحد الموضوعات اإلعالمية

تقييم مشروعات تصميمية

إعالم الطالب بتوصيف المقرر

أ -المعرفة والفهم :
أ .1يصف أنواع الصور اإلعالمية وأهدافها.
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تصوير أحد الموضوعات اإلعالمية

مصفوفة مقرر  /تصميم فوتوغرافي إعالمي

الكود /

الفرقة  :الثانية
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مصفوفة مقرر  /تصميم فوتوغرافي إعالمي

الكود /
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الفرقة  :الثانية

د -3يحسن األداء من خالل المتابعة ورجع الصدي .
د – 4يطور معارفه ومهاراته والتعلم الذاتي .

أستاذ المادة  :أ.د /صفوت عبد الحليم علي
التاريخ:

منسق القسم العلمي  :م.د /رانيا شعبان ابو شنب
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أ .4يوضح اإلعالم المرئى المحلي إيجابيات وسلبيات.
أ .5يذكر أهم مواقع وجمعيات اإلعالم المرئى.
أ .6يذكر القوانين الدولية واألعراف الدولية والمحلية الحاكمة للصورة.
ب -المهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :

ب .1يحلل ويفسر الصورة.
ب .2يستقصى ما وراء الصورة من نظم سياسية.
ب .3يقارن بين الكلمة والصورة واالرتباط بينهما فى مجال اإلعالم المرئى.
ب .4يحلل الدالالت البصرية فى األعمال اإلعالمية المرئية.
جـ  -المهارات المهنية والعملية

ج .1يستخدم تقنيات آلة التصوير للحصول على التطبيقات المختلفة فى مجال الصورة.
ج.2يستخدم الضوء الطبيعى للحصول على صورة ذات جودة مرتفعة.
ج .3يستخدم الضوء الصناعى للحصول على صورة عالية الجودة.
ج .4ينظم ويدير ذاته لمجابهة ظروف التصوير المختلفة والمتعددة المتطلبات.
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د .المهارات العامة والقابلة للنقل:

د-1يحلل بيانات الصور .
د -2يستخدم برامج الحاسب في معالجة الصور .

التعرف على أنواع الصورة إلاعالمية وثوظيفاتها.

التعرف على أنواع الصورة إلاعالمية وثوظيفاتها.

التعرف على أنواع الصورة إلاعالمية وثوظيفاتها.

التعرف على القوانين وألاعراف الحاكمة للصورة.

التعرف على القوانين وألاعراف الحاكمة للصورة.

التعرف على القوانين وألاعراف الحاكمة للصورة.

التعرف على القوانين وألاعراف الحاكمة للصورة

تقييم مشروعات تصميمية

التعرف على القوانين وألاعراف الحاكمة للصورة.

التكوين والدالالت فى الصورة.

التكوين والدالالت فى الصورة.

التكوين والدالالت فى الصورة.

ثطبيقات للتكوينات والدالالت في الصورة

إلاعالمية
ثطبيقات للتكوينات والدالالت في الصورة

التعرف على أنواع الصورة إلاعالمية وثوظيفاتها.
أ -المعرفة والفهم :
أ .1يصف أنواع الصور اإلعالمية وأهدافها.
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إلاعالمية(لجنة ثالثية)
تقييم مشروعات تصميمية
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الفرقة  :الثانية
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