انهيئخ انقىييخ نضًبٌ جىدح انتؼهيى واالػتًبد

ًَىرد ()23
عبيؼخ  /أكبدًٛٚخٔ :صاسح انزؼهٛى انؼبنٙ
كهٛخ  /يؼٓذ :انًؼٓذ انؼبن ٙنهفٌُٕ انزطجٛمٛخ -انزغًغ انخبيس
لسى :انضخشفـــخ

تىصيف يقشس دساسي يًتذ طىل انؼبو انذساسي  -نهؼبو انجبيؼي ()3122/3122
 -1ثٛبَبد انًمشس
انشيض انكٕد٘2106 :
انزخظض :انضخشفخ

اسى انًمشس  :رظًٛى رظٕٚش لظظٗ

انفشلخ  /انًسزٕ٘ :انضبَٛخ

ػذد انٕؽذاد انذساسٛخ َ ( )2( :ظش٘ ( ) --

ػًه))2 ( ٙ

معالجة الصياغة التشكيمية لمموضوعات االدبية واختيار األسلمو التصلميم
ْ -2ذف انًمشس  :لها وتحقيق التكامل بلي الموحلة المرسلومة والقصلة المكتوبلة باسلتخدا تقنيلات
التصمي التنفيذي المرتبطة باالخراج الفن لعناصر القصة.
 -3انًسزٓذف يٍ رذسٚس انًمشس :أٌ ٚكٌٕ انطبنت فٗ َٓبٚخ رذسٚس انًمشس لبدساً ػهٗ أٌ:
أ -انفٓى ٔانًؼشفخ:

أٚ )1ؼذد أسبنٛت انزظٕٚش انمظظٗ.
أٚ )2ؾذد ػُبطش انمظخ ٔانٓذف ٔانفكشح.

ة -انًٓبساد انزُْٛخ:

ةٚ )1ظٛغ انجُبء انزشكٛه ٙألؽذاس انمظخ ٔشخظٛبرٓب ٔيشبْذْب انًظٕسح .
ةٚ )2شثظ ث ٍٛانسٛبق األدث ٙانمظظٔ ٙانجُبء انزشكٛه ٙنهمظخ انًظًًخ.

ط -انًٓبساد انًُٓٛخ
انخبطخ ثبنًمشس:
د – انًٓبساد انؼبيخ:

طٚ )1ظًى يشبْذ انمظخ ثأسبنٛت رظًًٛٛخ يجزكشح .
طٚ )2طجك انزمُٛبد انؾذٚضخ فٗ إخشاط انؼًم انمظظ. ٙ
دٚ )1سزخذو انزمُٛبد انًؼبطشح فٗ اإلخشاط انفُٗ.
دٚ )2ؾهم ُٔٚمذ أػًبنّ ٔأػًبل صيالئّ.
دٚ )3سزخذو اإلَزشَذ فٗ انجؾش.
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األسجىع

ػذد انسبػبد

1

ػشع رًٓٛذٖ نهطهجخ نزٕضٛؼ أسبسٛبد انًبدح ٔانخطخ انضيُٛخ
ٔانًطهٕة انُٓبئٗ

2

2

2

رؾذٚذ ٔإخزٛبس انًؾزٕٖ األدثٗ نهمظخ يٍ خالل ػشع أيضهخ نهًٕاضٛغ
انًزبؽخ.

2

2

3

ششػ طشق يخزهفخ نغًغ انذساسبد يضم انشسى انًجبشش أٔ يٍ اإلَزشَذ
نهُطبق انًخزبس نكم طبنت.

2

2

4

رؾذٚذ انمظخ ٔطٛبغزٓب ٔرؾذٚذ انًفشداد انًطهٕثخ نزظًٛى انًشبْذ.

2

2

5

دساسخ انًفشداد انًسزخذيخ فٗ انمظخ نٛزًكٍ انطبنت يٍ انزؼجٛش ػٍ
كم يفشدح.

2

2

6

رمٛٛى ٔرٕع ّٛنهطبنت نزؾس ٍٛاألداء فٗ رُبٔل انذساسخ ٔسثطٓب ثبنًؾزٕٖ
األدثٗ.

2

2

7

رؾذٚذ إَٔاع انًشبْذ انًطهٕثخ نكم طبنت يٍ  6انٗ  8يشبْذ ف ٙانمظخ
ٔثذأ ػًم انزظًٛى نهًشبْذ.

2

2

8

رمٛٛى ٔإخزجبس نهًشاؽم انسبثمخ (رمٛٛى يُزظف انفظم انذساسٗ األٔل)

2

2

9

ششػ أسس إسزخذاو انًُظٕس فٗ انًشٓذ ٔػاللخ انؼًبسح ثبنشخظٛخ أٔ
انشخظٛبد فٗ انًشٓذ

2

2

َمم انزظًًٛبد انٗ انؾبست رًٓٛذا نهزهٕٔ ٍٚانزؾس ٍٛانشلًٗ

4

2

12

انزؼذٚم ػهٗ انزهٕ ٍٚفٗ انزظًًٛبد ٔػشع لٛى انهٌٕ انًطهٕثخ فٗ
انزظٕٚش انمظظٗ

2

2

13

ششػ أسبنٛت انزهٕ ٍٚثبنؾبست اٜنٗ (األنٛسزشارٕس كجشَبيظ نهزهٕ)ٍٚ

2

2

14

انًشاعؼخ ٔانزؼذٚم انُٓبئٗ ػهٗ انزظًًٛبد ثذٌٔ أنٕاٌ نإلَزمبل انٗ
يشؽهخ انزهٍٕٚ

2

2

15

رمٛٛى َٓبٚخ انفظم انذساسٗ األٔل

2

2

17 - 16

ششػ انزطجٛك نهزهٕ ٍٚانشلًٗ (انٛسزشارٕس) ٔاسزخذاو انًبسؼ انضٕئٗ

4

2

19 - 18

اسزخذاو األدٔاد األسبسٛخ فٗ ثشَبيظ انٛسزشارٕس نهزهٕ ٍٚانشلًٗ

4

2

21 - 20

ششػ خٕاص انمظخ انًطجٕػخ ٔؽذٔد انطجبػخ نهُسخ ٔاسزخذاو انزطجٛك
انجشيغٗ نًَٕزبط انمظخ

4

2

22

يشاعؼخ يُزغبد انطهجخ ػهٗ انؾبست اٜنٗ ٔظجظ انًمبسبد

2

2

23

رمٛٛى نًب رى اَغبصِ

2

2

25 - 24

ششػ اسبنٛت اسزخذاو انكزبثخ يغ يشبْذ انمظخ ٔاخزٛبس َٕع انخظ
انًالئى

4

2

26

اخزٛبس يشٓذ نهزهٕ ٍٚانٛذٖٔ ٔرؾذٚذ َٕع انخبيخ انًسزخذيخ نهزهٍٕٚ

2

2

انزهٕ ٍٚثخبيبد انٕاٌ انًٛبِ أ انغٕاش أ انخشت

4

2

29

يشاعؼخ ٔرؼذٚم َٓبئٗ ػهٗ انمظخ ٔانًشبْذ انًهَٕخ

2

2

30

رمٛٛى َٓبئٗ ( يٍ خالل نغُخ صالصٛخ )

2

2

11 -10

28 - 27

 - 5أسبنٛت انزؼهٛى
ٔانزؼهى

يحبضشح

انًىضىع

تذسيت ػًهى

 -4يؾزٕٖ انًمشس:








يحبضشاد
يُبقشبد وػشوض تؼهيًيخ
تًبسيٍ تطجيقيخ
حم يشكالد
يشبسيغ تطجيقيخ
إجشاء ثحىث

☒
☒
☒
☐
☐
☐
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 - 6أسبنٛت انزؼهٛى
ٔانزؼهى نهطالة رٖٔ
انمذساد انًؾذٔدح






تجبسة يؼًهيخ
صيبساد ييذاَيخ
انتؼهى انتؼبوَي
انتؼهى اإلنكتشوَي



انؼصف انزهُي
 يحبضشاد
 يُبقشبد وػشوض تؼهيًيخ
 تًبسيٍ تطجيقيخ
 حم يشكالد
 يشبسيغ تطجيقيخ
 إجشاء ثحىث
 تجبسة يؼًهيخ
 صيبساد ييذاَيخ
 انتؼهى انتؼبوَي
 انتؼهى اإلنكتشوَي



☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐

انؼصف انزهُي

 – 7رمٕٚى انطالة
أ -األسبنٛت انًسزخذيخ

إيزؾبٌ َظش٘
رمٛٛى يششٔػبد رظًًٛٛخ
ركبنٛف ٔٔاعجبد يُضنٛخ
يُبلشبد ٔرمٛٛى أداء طفٙ
اخزجبس شفٕ٘
اخزجبس ػًهٙ
انًالؽظخ
انًمبثالد
انزمٕٚى انشخظ ٙنهطبنت
يهف اإلَغبص

☐
☒
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☐

يُبقشبد وأداء صفي ويالحظخ  :أسجىػيب
تقييى يُتصف انفصم انذساسي األول  :األسجىع انخبيٍ

ة -انزٕلٛذ

تقييى انفصم انذساسي األول  :األسجىع انخبيس ػشش
تقييى يُتصف انفصم انذساسي انخبَي  :األسجىع انخبنج وانؼششوٌ
تقييى َهبيخ انؼبو (نجُخ حالحيخ)  :األسجىع انخالحىٌ

ط -رٕصٚغ انذسعبد

انتقييى انُهبئي  %211ويقسى ػهي انُحى انتبني:
 40%خبصخ ثأستبر انًبدح ويتى تقسيًهب ثُبءاً ػهى اآلتي  ( :يُبقشبد واداء صفي  /يالحظخ
( )%31تقييى يششوػبد يىصػخ ػهى يذاس انؼبو انذساسي ) %31
%2
انًتبثؼخ وانحضىس
%2
انذساسبد
%2
االثتكبس واألصبنخ
%2
انذقخ وانجىدح
%2
اإلظهبس واإلخشاد
 60%خبصخ ثهجُخ انحكى (نجُخ حالحيخ نتقييى انًششوػبد انتصًيًيخ َهبيخ انؼبو انذساسي) ويتى
تقسيًهب ثُبءاً ػهى األتي:
%21
انذساسبد
%21
االثتكبس واألصبنخ
%21
انذقخ وانجىدح
اإلظهبس واإلخشاد %21
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 – 8لبئًخ انكزت انذساسٛخ ٔانًشاعغ :
أ – يزكشاد

ة -كزت يهضيخ

و

انكتبة

انكىد

1

Design Basics

H/14

2

َظشٚبد انهٌٕ فٗ انطجبػخ

H/a53

 يؾًذ ػضد سؼذ يؾًٕد ػضد :خٕاطش ف ٙانفٍ ٔانزظًٛى ؽٕل آٚبد يٍ انمشآٌ انكشٚى.يشكض انُششَ.مبثخ يظًً ٙانفٌُٕ انزطجٛمٛخ.2002 .

عـ  -كزت يمزشؽخ

 -2كزبة كهٛهخ ٔديُخ  ،رؼشٚت :ػجذ هللا ثٍ انًمفغ  ،إطذاساد انٓٛئخ انؼبيخ نهكزبة يكزجخ
االسشح  ،انمبْشح2000 ،
 -3لظض ػبنًٛخ ٔػشثٛخ  ،انًغهس انٕطُ ٙنهضمبفخ ٔانؼهٕو ٔاالداة  ،انكٕٚذ . 2014 ،

د -دٔسٚبد ػهًٛخ
أٔ َششاد  ...انخ
أسزبر انًبدح  :و.د /ػًشٔ يؾًذ إَٔس عبد

1) www.pinterest.com
2) dr-amrgad.blogspot.com
3) http://www.deviantart.com
4) http://www.artyfactory.com
انمبئى ثأػًبل سئٛس يغهس انمسى انؼهًٗ  :أ.و.د /سبيٛخ فٕص٘ ػهٙ

