وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

مصفوفة العالقة بين نواتج التعلم المستهدفة من برنامج الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون واهداف البرنامج

جٌ.14عمل خعاباث الخيالُف اإلابذئُت للعملُت الخصمُمُت والخىفُزًت.

جً.15شبط الخصمُم باالججاهاث الاكخصادًت والثلافُت والاجخماعُت في املجخمع.

جً .16جمع اإلاعلىماث لخدذًذ اإلاخطلباث إلا شاخل الدشغُل املخخلفت .

جٌ .17شاسن فى وطع خطط العمل و بشامج الدشغُل .

جً.18دلل ألاشياٌ واإلاىخجاث إلى عىاصشها ألاولُت .

جً19ىعف ألاجهضة واإلاعذاث لالبخياس و ؤلابذاع فى جصمُم و إهخاج الصىسة الثابخت واإلاخدشهت

جً.20خشج الخصمُم اإلاطلىب طبلا للىعائف وألاداء اإلاخىكع.

جً.21طبم أظالُب الفدص وهغم الجىدة للهذف اإلاطلىب ووطع اإلاىاصفاث الخىفُزًت.

أً.13خعشف على اللىاهين الذولُت واملحلُت وألاعشاف املجخمعُت الخاصت بخذاوٌ الصىسة الثابخت واإلاخدشهت

أً.14خعشف على اإلاصطلحاث الخاصت بالخخصص والفىىن بشيل عام بلغت أجىبُت (اللغت ؤلاهجليزًت).

أاً.دذد مفاهُم و مصطلحاث أظاظُاث الخصمُم فى مجاالث الفىجىغشافُا والعِىما والخلُفضٍىن.

أً.2صف مىاصفاث وخصائص ألاجهضة وألادواث والخاماث الالصمت لإلهخاج الفُلمى والشكمى فى مجاٌ الصىسة الثابخت واإلاخدشهت.

أً.3زهشأهىاع وأظالُب إهخاج الخصىٍشالعلمى فى مجاالث الصىسة الثابخت واإلاخدشهت.

أً.4خعشف علي خصائص ؤلاطاءة الصىاعُت والطبُعُت واظخخذامتها وطشق جىعُفها في الصىسة الثابخت واإلاخدشهت

أٌ.5عذد العىاصشؤلاوشائُت لالظخىدًىهاث واإلاعامل الفىجىجشافُت والعِىمائُت والخلُفضٍىهُت.

أً.6زهشألاظالُب الفىُت والخلىُت لفً اإلاىهخاج وؤلاخشاج والعِىاسٍى والصىث العِىمائى والخلُفضٍىوى.

أٌ.7ششح وعُفت آلاالث اإلاىظُلُت واإلالطىعاث اإلاىظُلُت واإلاؤزشاث الصىجُت وجىعُفها مع الصىسة الثابخت واإلاخدشهت.

أً.8زهشالىغشٍاث والخصائص الفيزًائُت والىفعُت والذاللُت للظىء واللىن.

أً.9زهشألاظغ الفىُت والعلمُت فى جاسٍخ الصىسة الثابخت واإلاخدشهت.

أً.10دذد أظالُب إهخاج الصىسة ألابُع وألاظىد واإلالىهت باإلاعمل الفىجىغشافى والعِىمائى.

أٌ .11ششح عىاصشالاجصاٌ اإلاشئى وأزشها على املجخمع.

أً .12خعشف على جاسٍخ الفىىن وجطىسها عبرالعصىس والحظاساث املخخلفت.

أ -المهارات المعرفية

أً.15خعشف علي أظغ جصمُم الذًىىس العِىمائي والخلُفضٍىوي وعالكخه بالخصىٍشوؤلاطاءة .

أٌ .16ششح مفاهُم و مفشداث البِئت وأهمُت الحفاظ عليها.

أً.17خعشف علي أظغ ؤلاهخاج واإلاىاصفاث اإلاشجبطت باإلاىخج وهغم الجىدة

أً .18زهشمبادئ علىم اداسة عملُاث الخصمُم حعىٍله واكخصادًاجه .

أٌ .19ششح ألاظلىب العلمي في الخفىيروالخخطُط وخل اإلاشاول.

أً.20خعشف على الىغشٍاث العُىىلىجُت وعلم الىفغ وأزشهم على اإلاماسظاث الخصمُمُت واإلاخللي.

بً.3فشق بين أظالُب الخعبيراإلاشئُت فى مجاالث الخصىٍشاملخخلفت.
بً.2ىعف الخىىىلىجُا والخلىُاث الحذًثت فى جصمُم واهخاج الصىسة الفىجىغشافُت وافالم العِىما والخلُفضٍىن للحصىٌ على صىسة راث
جىدة عالُت
بً.1شبط العىاصشالفىُت والخلىُت للمىظُلى واإلاؤزشاث الصىجُت بالصىسة الثابخت واإلاخدشهت.

بً.6لاسن بين مشاخل الخطىس الخاسٍخى الفنى والخلنى للصىسة الفىجىجشافُت والعِىمائُت والخلُفضٍىهُت.
ً
بً.5بخىشأعماال فىُت باظخخذام العىاصشالبصشٍت والخلىُت الحذًثت فى مجاالث الصىسة الثابخت واإلاخدشهت.
ً
ً
بً.4خطط جصمُماث للصىسة الثابخت واإلاخدشهت مىجهت فىُا ووعُفُا لالخخُاجاث الخطبُلُت.

بً.7دلل اإلاشاول الخصمُمُت لخدذًذ الخُاساث التي جخفم مع مخطلباث إهخاج الصىسة الثابخت واإلاخدشهت

بً .8دلل اإلاشاهذ اإلاصىسة الخخُاس أوعبها.

بً .9خخاس ما بين البذائل للىصىٌ الفظل الحلىٌ.

ب -المهارات الذهنية

بٌ.10عخيخج اإلاشاول البُئُت ودوس اإلاصمم في خذمت املجخمع .

بً. 11طبم اظلىب الخفىيرالعلمي اإلادعلعل في عشض اإلاشاول وجدلُلها وخلها.

بً.12لُم العالكت بين الىعائف والخصائص اإلاطلىبت وعالكتهم بالخصمُم.

بً.13شبط هغم ؤلاهخاج والىغشٍاث بالعلىم الخىىىلىجُت والخطبُلُت املخخلفت اسجباطا بالخىاص

بً.14دلل اإلاىاصفاث الفىُت والخىفُزًت.

جٌ.1عخخذم الخىىىلىجُا والخلىُاث الحذًثت فى جصمُم واهخاج الصىسة الفىجىغشافُت والخلُفضٍىهُت والعِىمائُت .

جٌ. 2عخخذم وظائل وأظالُب جدشًٍ الياميراث املخخلفت بدشفُت عالُت فى جصىٍشألاعماٌ العِىمائُت والخلُفضٍىهُت.

جً. 4طبم جىىىلىجُا الخصىٍشالشكمى فى جصمُم و إهخاج الصىسة الثابخت واإلاخدشهت في مخخلف مجاالث الخطبُم .
ً
ً
جٌ.3عخخذام ؤلاطاءة فىُا وجلىُا فى مىكع الخصىٍشالخاسجى والذاخلى فى مخخلف مجاالث جىعُف الصىسة الثابخت واإلاخدشهت.

جً. 5طبم هغام جصحُذ وإداسة اللىن فى الىغام الشكمى فى الصىسة الثابخت واإلاخدشهت.

جٌ. 6عخخذم وظائل وأدواث الخدىم فى الجىدة الفُلمُت العالبت واإلاىجبت فى اإلاعمل الفىجىغشافى .

جً . 7شظم عىاصشالطبُعت الصامخت والحُت بأدواث مخعذدة.

جٌ.8عخخذم بشامج الحاظب آلالى اإلاخخصصت و وألاجهضة واإلااهُىاث.الخادمت لعملُت إهخاج الصىسة الثابخت واإلاخدشهت.

جٌ. 9عخخذم أجهضة كُاط الخعشٍع الظىئي واللىوي املخخلفت.

جٌ. 10عخخذم الخلىُت الحذًثت اإلاشجبطت بالخصىٍشالثابذ واإلاخدشن لُدلم الشيل واإلاظمىن اإلاىاظب.

جً. 11ىعف الذساظاث الىغشٍت في الخعشف على خصائص وملىماث البِئت .

جً.12طبم اإلاىاصفاث اللُاظُت للمىخج والخاماث .

جً .13شظم إظىدشاث ًذوٍت ظشَعت لخىطُذ الفىشة.

10/1

دً 1-طىس معاسفه ومهاساجه بالخعلُم الذائم اإلاعخمش

9/1

دٌ 2-عمل في فشٍم

8/1

دٌ 3-عذ البدىر املخخلفت .

7/1

دً 4-لذم عشوض فعالت

6/1

دً 5-لتزم بخعلُماث الدشغُل واشتراطاث الامان والعالمت .

5/1

دٌ 6-عذ الخلاسٍشالالصمت للمشاخل املخخلفت.

4/1

دً 7-جُذ اداسة الىكذ و اعذاد الجذاوٌ الضمىُت وجطبُلها .

3/1

دً 8-جُذ اخذي اللغاث الاجىبُت الشئِعُت.

2/1

دٌ 9-عخخذم جىىىلىجُا اإلاعلىماث.

1/1

دٌ 10-عخخذم الخغزًت اإلاشججعت لخدعين ألاداء .

اهداف البرنامج

ج -المهارات المهنية و العملية

المهارات العامة والمنقولة
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