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 قادرًا على :  يصبحمن املتوقع بعد دراسة الطالب هلذا املقرر 

 . حتديد مفهوم التليفزيون التعليمي واملفاهيم املرتبطة به 

 . حتديد مفهوم اإلدراك وتصميم الرسالة يف الربامج التليفزيونية التعليمية 

 .حتديد خصائص الصورة املرئية 

 والتليفزيون  التعليمية. وبرامج الفيدي جري الفنية والرتبوية إلنتااإلملام  باملعاي 

 . اإلملام مبكونات أستديو الربامج التليفزيونية التعليمية 

 حتديد أنواع كامريات التصوير التليفزيوني وخصائصها.نواع الكامرياتأ 

  .حتديد أنظمة البث للتليفزيون التعليمي 



 مي بطريقة صحيحة.كتابة السيناريو الربنامج التعلي 

 .استخدام كامريا التصوير التليفزيوني بصورة صحيحة 

 عمل املونتاج االلكرتوني . 

 .تقييم برامج الفيديو والتليفزيون التعليمية 
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