انهٍئخ انقىيٍخ نضًبٌ جىدح انزؼهٍى واالػزًبد

ًَىرط ()23
خبيؼخ  /أكبدًٛٚخٔ :صاسح انزؼهٛى انؼبنٙ
كهٛخ  /يؼٓذ :انًؼٓذ انؼبن ٙنهفٌُٕ انزطجٛقٛخ -انزدًغ انخبيس
قسى :انضخشفـــخ

رىصٍف يقشس دساسً انفصم انذساسً األول  -نهؼبو انجبيؼً ()3122/3122
 -1ثٛبَبد انًقشس
انشيض انكٕد٘2112 :

انزخصص :انضخشفخ

اسى انًقشس :رك يُبظش ٔخهفٛبد

انفشقخ  /انًسزٕ٘:األولى

ػذد انٕحذاد انذساسٛخ  )2(:سبػبد ( َظش٘ ( ) 1

ػًه))1 ( ٙ

اكسبة انطبنت رقٍُبد إَزبط انًُبظش وانخهفٍبد ورقٍُبد انًشبهذ انضبثزخ وانًزحشكخ وػشوض انًهشجبَبد ( انزشفٍهٍخوانذسايٍخ

ْ -2ذف انًقشس :

وانًؤصشاد انخبصخ) ورقٍُبد انخبيبد انًسزخذيخ فً إػذاد انًُبظش وانخهفٍبد فً أغشاض يزُىػخ وػالقزهب ثُظبو رأصٍش
انًشهذ ويزطهجبد انزقٍُبد انًالئًخ نهًشبهذ واإلضبءح وانزصىٌش

 -3انًسزٓذف يٍ رذسٚس انًقشس:أٌ ٚكٌٕ انطبنت فٗ َٓبٚخ رذسٚس انًقشس قبدساً ػهٗ أٌ:
أ -انفٓى ٔانًؼشفخ:

أ )1يعدد بدائل الخامات المستخدمة داخل األستوديو
أ )2يحدد أساسيات بناء الديكور الداخمى فى األستوديو
أ )3يوضح التكنولوجيات الخاصة ببناء ديكور الخمفيات التاريخية والمعاصرة

ة -انًٓبساد انزُْٛخ:

ة )1يكتسب القيم المونية والمممسية لتنفيذ الخمفيات.
ة )2يطبق بدائل الخامات الفعمية في صورة ماكيت.
ة )3يطبق بدائل الخامات الفعمية في صورة ماكيت.

ج -انًٓبساد انًُٓٛخ انخبصخ
ثبنًقشس:

ج )1يطبق األساليب المونية والضوئية المالئمة لمخمفيات
ج )2ينمي مهارات عمل التشغيالت المختمفة لنوعية البرامج

ج )3يحل المشكالت االقتصادية فى تنفيذ المناظر والخمفيات

د – انًٓبساد انؼبيخ:

د )1يستخدم وسائل االتصال الكنولوجية داخل االستوديو
د )2يحل المشكالت المتعمقة باالستوديو.
د )3يعمل كفريق في ورشة عمل.
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1

انزؼشف ثبنًقشس ٔاْذافّ ٔيزطهجبرّ

2

1

1

2

إَاع انجشايح انزهٛفضَٕٛٚخ ٔيب ٚشًهّ يٍ اكسسسٕاساد ٔاضبءح

2

1

1

3

إَاع انجشايح انزهٛفضَٕٛٚخ ٔيب ٚشًهّ يٍ اكسسسٕاساد ٔاضبءح  -ششذ
ردٓٛضاد انجالرِٕ ٔدٔس انًُبظش انًٕخٕدح ف ٙخهفٛخ انجشايح

2

1

1

4

ششذ ردٓٛضاد انجالرِٕ ٔدٔس انًُبظش انًٕخٕدح ف ٙخهفٛخ انجشايح

2

1

1

5

دٔس االضبءح ف ٙانجشايح ٔأثشح ػه ٙانخهفٛبد يٍ خالل انًشبْذ انثبثزخ ٔانًزحشكخ
يغ اخشاء رهْٕ ٍٚزح انًُبظش ثبالنٕاٌ انضٕئٛخ ػه ٙخهفٛخ انجشايح انًخزهفخ

2

1

1

6

دٔس االضبءح ف ٙانجشايح ٔأثشح ػه ٙانخهفٛبد يٍ خالل انًشبْذ انثبثزخ ٔانًزحشكخ
يغ اخشاء رهْٕ ٍٚزح انًُبظش ثبالنٕاٌ انضٕئٛخ ػه ٙخهفٛخ انجشايح انًخزهفخ

2

1

1

7

دٔس االضبءح ف ٙانجشايح ٔأثشح ػه ٙانخهفٛبد يٍ خالل انًشبْذ انثبثزخ ٔانًزحشكخ
يغ اخشاء رهْٕ ٍٚزح انًُبظش ثبالنٕاٌ انضٕئٛخ ػه ٙخهفٛخ انجشايح انًخزهفخ

2

1

1

8

ايزحبٌ يُزصف انفص انذساس ٙاالٔل

2

1

1

9

اخزٛبس ثؼض انًُبظش ٔانزذسٚت ػه ٙانزهٕ ٍٚثأسهٕة االضبءح

2

1

1

11

اخزٛبس ثؼض انًُبظش ٔانزذسٚت ػه ٙانزهٕ ٍٚثأسهٕة االضبءح

2

1

1

11

اخزٛبس ثؼض انًُبظش ٔانزذسٚت ػه ٙانزهٕ ٍٚثأسهٕة االضبءح

2

1

1

12

رُفٛز ًَٕرج يدسى إلحذ٘ انجشايح انزهٛفضَٕٛٚخ

2

1

1
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رُفٛز ًَٕرج يدسى إلحذ٘ انجشايح انزهٛفضَٕٛٚخ

2

1

1

14

رُفٛز ًَٕرج يدسى إلحذ٘ انجشايح انزهٛفضَٕٛٚخ  +رقٛٛى

2

1

1

15

اخزجبس َٓبٚخ انفصم انذساسٙ

2

1

1

األسجىع

ػذد انسبػبد

يحبضشح

 - 5أسبنٛت انزؼهٛى
ٔانزؼهى

انًٕضٕع

رذسٌت ػًهى

 -4يحزٕٖ انًقشس:












يحبضشاد
يُبقشبد وػشوض رؼهًٍٍخ
رًبسٌٍ رطجٍقٍخ
حم يشكالد
يشبسٌغ رطجٍقٍخ
إجشاء ثحىس
رجبسة يؼًهٍخ
صٌبساد يٍذاٍَخ
انزؼهى انزؼبوًَ
انزؼهى اإلنكزشوًَ



انؼصف انزهًُ
رًبسٌٍ رطجٍقٍخ
 يحبضشاد( سبػبد يكزجٍخ)
 يُبقشبد وػشوض رؼهًٍٍخ
 رًبسٌٍ رطجٍقٍخ



 - 6أسبنٛت انزؼهٛى
ٔانزؼهى نهطالة رٖٔ

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
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انقذساد انًحذٔدح









حم يشكالد
يشبسٌغ رطجٍقٍخ
إجشاء ثحىس
رجبسة يؼًهٍخ
صٌبساد يٍذاٍَخ
انزؼهى انزؼبوًَ
انزؼهى اإلنكزشوًَ



انؼصف انزهًُ
رًبسٌٍ رطجٍقٍخ



☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

 – 7رقٕٚى انطالة
أ -األسبنٛت انًسزخذيخ

إيزحبٌ َظش٘
رقٛٛى يششٔػبد رصًًٛٛخ
ركبنٛف ٔٔخجبد يُضنٛخ
يُبقشبد ٔرقٛٛى أداء صفٙ
اخزجبس شفٕ٘
اخزجبس ػًهٙ
انًالحظخ
انًقبثالد
انزقٕٚى انشخص ٙنهطبنت
يهف اإلَدبص

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

رقىٌى شخصً وايزحبٌ َظشي( يُزصف انفصم انذساسً )  :األسجىع انضبيٍ

ة -انزٕقٛذ

رقٍٍى يششوػبد رصًًٍٍخ  :االسجىع 24
ركبنٍف وواججبد يُضنٍخ  :أسجىػٍب
اخزجبس َهبٌخ انؼبو  :األسجىع انخبيس ػشش

ج -رٕصٚغ انذسخبد

إيزحبٌ َظشٖ
رقٛٛى يششٔػبد رصًًٛٛخ
ركبنٛف ٔٔخجبد يُضنٛخ
انزقٕٚى انشخص ٙنهطبنت
 .1انًدًٕع انكهٗ

%61
%21
%11
%11
%111
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: خ ٔانًشاخغٛ – قبئًخ انكزت انذساس8
أ – يزكشاد
Young German design – Dom publishers 2008

ئخٛ انجٙخ يؤثشح فٛح انجصش٘ كؼُبصش خًبنٛ يفشداد انُس: ذ يحًذ انغًش٘ ثشكبدٛٔن
2119 . ٌخ – خبيؼخ حهٕاٛقٛخ انفٌُٕ انزطجٛ كه، ِ سسبنخ دكزٕسا. خَٛانًكب

 كزت يهضيخ-ة
-

 كزت يقزشحخ- خـ

http://www.theaterinfo.gr\theatre\rami
http://www.aawsat.com
http://www.en.wikipedia.org
http://www.artfordevelopment.org
http://www.aawsat.com

خًٛبد ػهٚ دٔس-د

http://www.sabahalanbari.com\panto-essays\snowshow.htm

 انخ... أٔ َششاد

 يذحذ انكبشف – انًسشح واالَسبٌ وانهٍئخ انًصشٌخ نهكزبة-د
Michael rush – video art . thames & Hudson . printed in china 2007 .
Christiane paol , digital art , thames & Hudson , printed in Singapore
2008 .
http://arab.web-day.net

ٙخ فٕص٘ ػهٛ سبي/د.و. أ: ًٗس يدهس انقسى انؼهٛانقبئى ثأػًبل سئ

ٙ شهجًٙٓبو حهٚ س/ د: أسزبر انًبدح

