الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

نموذج ()12
جامعة  /أكاديمية :وزارة التعليم العالي
كلية  /معهد :المعهد العالي للفنون التطبيقية -التجمع الخامس
قسم :الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون

توصيف مقرر دراسي الفصل الدراسي األول  -للعام الجامعي ()2018/2017
 -1بيانات المقرر
الرمز الكودي4124 :
التخصص :الفوتوغرافيا
و السينما و التليفزيون

 -2هدف المقرر :

اسم المقرر :تصميم تليفزيون ( تجاري
 /رسوم )

الفرقة  /المستوي :الرابعة /
الفصل الدراسي األول

عدد الوحدات الدراسية ساعتين :نظري ( ) --

عملي ( )2

التعررف علري كمكانيرات التصروير التليفزيروني وتوظيفهرا فرإ كنترار برررام
كعالنيررة أو دعاةيررة واكتسرراة مهررارة اسررتخدام كرراميرات الفيررديو فرري تنفي ر
الرسوم المتحركة.

 -3المستهدف من تدريس المقرر :أن يكون الطالب في نهاية تدريس المقرر قادرا ً علإ أن:
أ -الفهم والمعرفة:

أ )1ي كر أسس وأدوات تصميم الشخصية بالورق و الصلصال.
أ )2يحدد متطلبات تقنيات التصوير الفيديو ألفالم الرسوم المتحركة
واألفالم الدعاةية.
أ )3يشرح آليات األوضاع الحركية للشخصية والتعبيرات المختلفة.
أ )4يصف أنماط من أساليب ونماذر التصميم للشخصيات في أفالم
التحريك.

ة -المهارات ال هنية:

ة )1يميز الفروق بين خطوط تصميم الشخصية في المدارس المختلفة.
ة )2يقارن بين األنماط المختلفة للرسوم المتحركة.
ة )3يميز بين أنماط من أساليب ونماذر التصميم للشخصيات في أفالم
التحريك.

ر -المهارات المهنية الخاصة ر )1يرسم نماذر للشخصيات المصممة وهيكل الشخصية الداخلي
بالمقرر:
بأساليب مختلفة.
ر )2يصور حركة شخصية ( ) cutoutبكاميرات الفيديو.
1
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ر )3يصور نماذر الصلصال ,موزعا ً اإلضاءة عليها.
د – المهارات العامة:

د )1يطور معارفه ومهاراته.
د )2يستخدم برام الحاسب اآللي في معالجة أفالم الرسوم.
د )3يعمل في مجموعات عمل.
د )4يجمع معلومات عن األداء من خالل المتابعة ورجع الصدى.

2

تحديد واختيار أفكار لعمل فواصل كعالنية لمناسبات

2

2

-

3

كتابة السيناريو وعمل القصة المرسومة للفكرة Story
. board

2

2

-

4

تحديد نمط األساليب ونماذر التصميم للشخصيات في
الفاصل اإلعالني ( الشخصيات الخطية ،شخصيات
الكتل ،شخصيات الصلصال ،العراةس)

2

-

2

األسبوع

عدد الساعات

محاضرة

1

كعالم الطالب بتوصيف المقرر

2

2

-

الموضوع

تدريب عملى

 -4محتوى المقرر:

5

رسم الشخصية األساسية المواظفة في الفواصل وتحديد
األوضاع الحركية لها (+تقيم)

2

-

2

6

رسم باقي الشخصيات المساعدة للشخصية األساسية

2

-

2

7

تحديد الخلفيات المستخدمة في الفاصل اإلعالني حسب
السيناريو.

2

-

2

8

اختبار منتصف الفصل الدراسي
(مشروع تطبيقي لتنفي نماذر ال )model sheet

2

-

2

2

-

2

 10تصميم شخصية بأسلوة الـ  cutoutوتحريكها

2

-

2

 11مشروع تطبيقي لتصوير الفاصل اإلعالني

2

-

2

 12تابع مشروع تطبيقي لتصوير الفاصل اإلعالني

2

-

2

 13عمل مونتار الفاصل اإلعالني.

2

-

2

 14تابع عمل مونتار الفاصل اإلعالني.

2

-

2

2

-

2

9

15

مشروع تطبيق لتحريك نموذر الوجه في األوضاع
المختلفة مع تغيير مالمحه حسب السيناريو

اختبار نهاية الفصل الدراسي (لجنة ثالثية)

2
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 - 5أساليب التعليم
والتعلم

 - 6أساليب التعليم
والتعلم للطالة ذوى
القدرات المحدودة












محاضرات
مناقشات وعروض تعليمية
تمارين تطبيقية
حل مشكالت
مشاريع تطبيقية
إجراء بحوث
تجارب معملية
زيارات ميدانية
التعلم التعاوني
التعلم اإللكتروني



العصف الذهني
محاضرات (تفعيل الساعات المكتبية)
مناقشات وعروض تعليمية (تفعيل الساعات المكتبية)
تمارين تطبيقية
حل مشكالت
مشاريع تطبيقية
إجراء بحوث
تجارب معملية
زيارات ميدانية
التعلم التعاوني (تقسيم الطالبة الي مجموعات صغيره).
التعلم اإللكتروني



العصف الذهني












☒
☒
☒
☐
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐

 – 7تقويم الطالة
أ -األساليب المستخدمة

امتحان نظري
تقييم مشروعات تصميمية
تكاليف ووجبات منزلية
مناقشات وتقييم أداء صفي
اختبار شفوي
اختبار عملي
المالحظة
المقابالت
التقويم الشخصي للطالب
ملف اإلنجاز

☐
☒
☒
☒
☐
☒
☐
☐
☐
☐

مناقشات وتقييم أداء صفي :أسبوعين

ة -التوقيت

تكاليف وجبات منزلية :األسبوع ( )7( ,)5( ,)3
تقييم مشروعات تصميمية :األسبوع( )8( ,)5منتصف الفصل الدراسي
تقييم مشروعات تصميمية :األسبوع ( )15نهاية العام
التقييم النهائي  %100ويقسم علي النحو التالي
 %40خاصة بأستاذ المادة وتقسيمها بناءا ً علي االتي:
(مناقشات وتقييم أداء صفي  - %20تكاليف وجبات منزلية )%20

ر -توزيع الدرجات

المتابعة والحضور

%8

الدراسات

%8

االبتكار واألصالة

%8
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الدقة والجودة

%8

اإلظهار و اإلخراج

%8

 %60خاصة بلجنة الحكم وتقيم وتقسيمها بناءا ً علي االتي:
(تقيم نهاية العام "لجنة ثالثية")
الدراسات

%15

االبتكار واألصالة

%15

الدقة والجودة

%15

اإلظهار واإلخراج

%15

4
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:  – قاةمة الكتب الدراسية والمراجع8
ال يوجد

أ – م كرات

ال يوجد

 كتب ملزمة-ة

 م2003 ,  مكتبة ابن سينا, ) كبراهيم مرزوق ( الرسوم المتحركة ترجمرة- " بارتون " كيف تحرك األشكال الكرتونية ألفالم الهرواة.ه. س.1962، دار الفكر العربي:سعيد عبد ربه؛ ـ القاهرة
 جون هاالس " كيف تعمرل الرسروم المتحركرة ألفرالم الهرواة " ؛ ترجمرة.1962، مطبعة العالم العربي:سعيد عبد المحسن؛ القاهرة
-Richard Williams " The Animator's Survival Kit,
Expanded Edition: A Manual of Methods, Principles
and Formulas for Classical, Computer, Games, Stop
Motion and Internet Animators " , 2009.
-John Halas OBE, Harold Whitaker and Tom Sito , "
timing for Animation, Second Edition" (Sep 3, 2009(
-Michael D. Mattesi , ' Force: Dynamic Life Drawing
for Animators, Second Edition " , (Sep 22, 2006)
-Walt Stanchfield , " Drawn to Life: 20 Golden Years of
Disney Master Classes: The Walt Stanchfield Lectures ,
2009.
-Susannah Shaw , " Stop Motion: Craft Skills for
Model Animation, Second Edition " Focal Press ,2008
-Tony White , "Animation from Pencils to Pixels:
Classical Techniques for the Digital Animator " , 2006
-Susannah Shaw , " Stop Motion: Craft Skills for Model
Animation " Focal Press; 2 edition (April 3, 2008(

ال يوجد

 كتب مقترحة- جـ

 دوريات علمية-د
 الخ... أو نشرات

رانيا شعبان ابو شنب/د. م:القاةم بأعمال رةيس مجلس القسم العلمي

5

 ليلي فخري عبد العزيز/د. أ: أستاذ المادة

