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توليد األفكار

اختبار هناية الفصل الدراسي

عروض تعليمية إعالانت فوتوجرافية وحتليلها (تكوين ،إضاءة ،دالالت بصرية).

محاضرات

تمارين تطبيقية

15

منسق المادة:

منسق القسم العلمي:

مناقشات وعروض تعليمية

 -اإلعالن وأنواعه ووظيفته

د -4يقدم عروض تفاعليه
د-5يستخدم شبكة االنترنت

حل مشكالت

اعالم الطالب بتوصيف املقرر
د-3-يجمع البيانات وكتابة التقارير

مشاريع تطبيقية

سيادة الصورة الفوتوجرافية لإلعالن

د 2-يستخدم تكنولوجيا املعلومات .

إجراء بحوث

أنواع املستهلكني واحباث السوق وعالقتها ابملخرجات البصرية لإلعالن.

د .املهارات العامة والقابلة للنقل:
د -1يعمل فى فريق وتوزيع املهام واتخاذ القرار.

تجارب معملية

قنوات اإلعالن املختلفة وعالقتها ابإلعالن الفوتوجراىف.

ج .3يصمم عناصرومكونات الصورة املرئية فى تصميمات فنية وداللية متنوعة تخدم
الرسالة املستهدفة فى الصورة اإلعالنية.

زيارات ميدانية

تعريفه ونشأته ومشاهريه

ج - 2يتقن استخدم مصادر اإلضاءة املختلفة بالكيفية التى تتالءم مع فكرة اإلعالن
ودالالته.

التعلم التعاوني

تطبيقات علم الداللة ىف جمال اإلعالن التجارى الفوتوجراىف

جـ  -املهارات املهنية والعملية
ج -1يتقن استخدام الكاميرا الفوتوجرافية الرقمية بمختلف تطبيقاتها في مجال اإلعالن
التجاري .

التعلم اإللكتروني

العدسات وعمق امليدان وحدة الصورة ودورها ىف اإلعالن.

ب -5يبتكرتصميمات ناجحة فى انتاج الصورة اإلعالنية بناءا على ثقافة داللية وبصرية وتقنية.

إمتحان نظري

اختبار منتصف الفصل الدراسي

ب -3يجرب فاعليات العصف الذهنى الجماعى والذاتى.
ً
ب -4يحلل املعطيات البصرية فى اإلعالن التجاري دالليا.

العصف الذهني

التعريض واملدى الديناميكى و سرعة الغالق وتوظيفه ىف اإلعالن الفوتوجراىف

ب -2يقترح أفكارإعالنية تتناسب مع طبيعة املجتمع والفئة املوجه لها اإلعالن.

تكاليف ووجبات منزلية

اإلضاءة املستمرة

ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :

ً
ً
ً
ً
ب -1يميز مايحيط باإلعالن التجارى من عمليات خادمة لإلعالن فنيا وتسويقيا وإداريا واقتصاديا.

تقييم مشروعات تصميمية

تقنيات اإلضاءة املستمرة وتوظيفها ىف الصورة الفوتوجرافية اإلعالنية

أ - 5يحدد مختلف أنواع مصادراإلضاءة وملحقاتها واستخداماتها في اإلعالن التجاري.

اختبار شفوي

اإلضاءة اخلاطفة

أ - 3يعدد الدالالت البصرية داخل الصورة اإلعالنية.
أ - 4يذكر التطبيقات التقنية للتصوير الرقمى وتوظيفها فى اإلعالن التجاري.

مناقشات وتقييم أداء صفي

تقنيات اإلضاءة اخلاطفة وتوظيفها ىف الصورة الفوتوجرافية اإلعالنية

أ - 2يعدد العمليات التقنية والفنية واالقتصادية واالجتماعية والنفسية املؤثرة واملتأثرة بمجال اإلعالن.

المالحظة

التعرف على العصف الذهىن ودوره وممارسته

أ -املعرفة والفهم :
أ -1يعرف اإلعالن ويحدد عناصره.

استراتيجية
التعليم
المباشر

استراتيجية
التعليم
الغير
مباشر

استراتيجية
التعلم
الذاتي

استراتيجية
التعلم
التجريبي

استراتيجية التعليم
والتعلم التفاعلي

التقويم
الختامي
أو النهائي

اختبار عملي

الموضوعات في األسبوع
النتائج التعليمية المستهدفة من المقرر

استراتيجية وطرق التعليم والتعلم

أساليب وطرق التقييم
التقويم البنائي أو التكويني

المقابالت

كود 4128 /

ملف اإلنجاز

مصفوفة مقرر  /تك نظم فوتوغرايف جتاري داخلي

الفرقة ( الرابعة )

التقويم الشخصي للطالب

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس
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مصفوفة مقرر  /تك نظم فوتوغرايف جتاري داخلي
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منسق القسم العلمي:

الفرقة ( الرابعة )

