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 الكودي4122 :
التخصص :الفوتوغرافيا
و السينما و التليفزيون

 -2هدف المقرر :

اسم المقرر :تصميم تليفزيون تعليمي

الفرقة  /المستوي :الرابعة /
الفصل الدراسي األول

عدد الوحدات الدراسية ساعتين :نظري ( ) --

عملي ( )2

اإللمام بالمفاهيم واألسس الخاصة باستخدام تكنولوجيا اإلنتاج التليفزيوني
في عمل فيلم تعليمي وتوظيف عناصر اإلنتاج التليفزيوني في إنتااج الفايلم
أو البرنامج التعليمي.

 -3المستهدف من تدريس المقرر :أن يكون الطالب فى نهاية تدريس المقرر قادرا ً على أن:
أ -الفهم والمعرفة:

أ )1يحدد مواصفات الفيلم التليفزيوني التعليمي طبقا لفئة معينة من
الجمهور.
أ )2يحدد األساليب الفنية و التكنولوجية الموظفة في إنتاج الفيلم التعليمي.
أ )3يحدد خطوات إعداد الفيلم التليفزيوني التعليمي.

ب -المهارات الذهنية:

ب )1يميز بين الموضوعات المختلفة التي تصلح لعمل فيلم تعليمي.
ب )2يفرق تأثير كل عنصر من عناصر الفيلم التعليمي في التعبير عن
الهدف.
ب )3يخطط تصميمات للصورة المتحركة للغرض التعليمية.
ب )4يربط بين متطلبات وعناصر اإلنتاج للفيلم التليفزيوني اإلعالمي
وطبيعة والفئة المستهدفة.
ب )5يوظف التكنولوجيا والتقنيات الرقمية في إنتاج الفيلم التعليمي.
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ج -المهارات المهنية الخاصة ج )1يستخدم أساليب اإلنتاج التليفزيوني المالئم للهدف التعليمي.
بالمقرر:
ج )2يصمم فيلم تعليمي بداية من كتابة السيناريو حتي العرض.
ج )3يتحكم في حركات الكاميرا علي حامل أو الكتف أو علي منصة
متحركة علي عجل (دول).
د – المهارات العامة:

د )1يعمل علي تطوير المعارف والمهارات.
د )2يجمع معلومات من خالل المتابعة المستمرة.
د )3يعمل في فريق.
د )4يقدم عروض ألفالم تعليمية.
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التدريس بواسطة التلفزيون التعليمي

2

2

-

3

اإلعداد لفيلم تعليمي وتحديد متطلباته الفنية والتقنية.

2

2

-

4

دراسة أساليب أفالم تعليمية( .مشاهدة(

2

-

2

5

األساليب الفنية والتكنولوجية المستخدمة في عرض
الفيلم (عرض وتحليل أفالم تعليمية) (+تقيم)

2

-

2

6

المعالجة وكتابة المرئية للفيلم التعليمي

2

-

2

7

دراسة وبحث في موضع الفيلم من حيث الرسالة
والفئة المستهدفة

2

-

2

اختبار منتصف الفصل الدراسي
(مشروع تطبيقي تقيم)

2

-

2

تقييم عناصر التكوين المحققة لمضمون موضوع الفيلم

2

-

2

 10تحديد أساليب وتقنيات التصوير طبقا ً لنوع الفيلم

2

-

2

 11كتابة السيناريو التنفيذي وطرق اإلخراج المناسبة.

2

-

2

 12التصوير للفيلم التعليمي

2

-

2

 13فحص ومشاهدة وتحديد مشاكل التصميم لتعديلها.

2

-

2

المونتاج وتركيب اللقطات والمشاهد توضيح عرض
 14الفيلم

2

-

2

اختبار نهاية الفصل الدراسي (لجنة ثالثية)

2

-

2












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



العصف الذهني

☒
☒
☒
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☒

األسبوع

عدد الساعات

محاضرة

إعالم الطالب بتوصيف المقرر

2

2

-

1
2

الموضوع

8
9

15

 - 5أساليب التعليم
والتعلم

3

تدريب عملى

 -4محتوى المقرر:
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 - 6أساليب التعليم
والتعلم للطالب ذوى
القدرات المحدودة












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
تمارين تطبيقية



☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐

 – 7تقويم الطالب
أ -األساليب المستخدمة

إمتحان 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

ب -التوقيت

☐
☒
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐

صفي :أسبوعين

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  - %20تقييم مشروعات تصميمية )%20

ج -توزيع الدرجات

المتابعة والحضور

%8

الدراسات

%8

االبتكار واألصالة

%8

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
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 – 8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
أ – مذكرات

ال يوجد

ب -كتب ملزمة

ال يوجد

جـ  -كتب مقترحة

 كارم شالبي ) اإلنتااج التلفزياوني وفناون االخاراج (الناشار  :دار الجيال. 2005,
 بشااير عبااد الاارحيم كلااوب ( التليفزيااون التعليمااي ) ’ دار إحياااء العلااوم .1992م .
 فاروق عبد الرحمن عمر  " ,التليفزيون فى الجمهورية العربية المتحادةوالعالم  :القاهرة :الدار القومية للطباعة والنشر1964 ،
 رمضان مسعد بدوى  ",معمل تكنولوجيا التعليم وانتاج الماواد التعليمياة" ـ طنطا :كلية التربية:قسم المناهج وطرق التدريس.1991 ،
 محمد كامل عبد الصمد  ",التليفزياون باين الهادم والينااء"  ,االساكندرية:دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع1985 ،
 بشاااير عبااادالرحيم  " ,التلفزياااون التعليماااي تصاااميم و إنتااااج البااارامج واألفالم التعليمية "  ,الناشر :دار إحياء العلوم ,بيروت 1992 ,
 ملكااه حسااين صااابر  " ,بحااوخ فااي اسااتخدام التلفزيااون التعليمااي "  ,دارالمجتمع 2001 ,
 عبااد الاارحمن ابااراهيم الشاااعر  " ,إنتاااج باارامج التلفزيااون التعليميااة " ,ط ,2الكويت ,مكتبة الفالح . 1996 ,
"- Gerald Millerson ,Jim Owens "Television Production
, Fourteenth Edition , Focal Press; 14 edition , 2009
- Herbert Zettl , " Television Production Handbook" ,
Publisher: Wadsworth Publishing; 10 edition, 2008

د -دوريات علمية

http://www.cybercollege.com/tvp_ind.htm

أو نشرات  ...الخ
أستاذ المادة  :أ.م.د /سوسن عزت عامر

القائم بأعمال رئيس مجلس القسم العلمي :م.د/رانيا شعبان

5

