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 الكودي4120 :
التخصص :الفوتوغرافيا
و السينما و التليفزيون

 -2هدف المقرر :

اسم المقرر :تصميم تليفزيون داخلي

الفرقة  /المستوي :الرابعة /
الفصل الدراسي األول

عدد الوحدات الدراسية ساعتين :نظري ( ) --

عملي ( )2

اكتسااام مهااارة اسااتخدا آلالت التصااوير التليفزيااوني المحمولااة و علاا
الحوامل وتحريا الكااميرا لاماا وللخلا  Trackingداخال األساتوديو
وتوظيفها ف البرامج المختلفة واستخدا العدسات مختلفة األبعااد البارري
وحل مشكالت التركيز البرري مع حركة الكاميرا علي حامل أو الدولي.

 -3المستهدف من تدريس المقرر :أن يكون الطالب ف نهاية تدريس المقرر قادرا ً عل أن:
أ -الفهم والمعرفة:

أ )1يص مواصفات وخصائص األجهزة واألدوات والخامات الالزمة
لإلنتاج البرامج التليفزيونية الداخلي.
أ )2يحدد العناصر الفنية والتقنية التي يتم االعتماد عليها في التوزيع
الضوئي في البرامج التليفزيونية.
أ )3يذكر األساليب الفنية والتقنية للمونتاج واإلخراج والسيناريو والصوت
الموظفة في إنتاج البرامج واألفال التليفزيونية.
أ )4يشرح أثر العناصر الفنية لإلنتاج التليفزيوني علي درجة التأثير علي
تلقي المشاهد للرسالة.
أ )5يشرح طرق تركيب مصادر اإلضاءة وعالقته بالديكور داخل
االستديو التليفزيوني.

م -المهارات الذهنية:

م )1يخطط تصميمات موجهة فنيا ً ووظيفيا ً طبقا ً لنوع وطبيعة اإلنتاج
التليفزيوني.
م )2يحل المشكالت ابتكارية لصياغة تصميمات فنية لمشهد تليفزيوني
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درامي.
م )3يربط العناصر الفنية والتقنية للصوت بالصورة في إخراج المشهد
التليفزيوني.
م )4يحل المشكالت الفنية لإلضاءة وحركة الكاميرا والتركيز البرري
للمشهد التليفزيوني.
م )5يحلل فنيات التوزيع الضوئي وحركة الكاميرا في البرامج
التليفزيونية.
ج -المهارات المهنية الخاصة ج )1يصمم ويعد العمل التليفزيوني في صورته النهائية بالشكل
بالمقرر:
والمضمون المناسب.
ج )2يتحكم في حركة الكاميرا علي الحامل بحرفيه.
ج )3يوزع اإلضاءة للمشهد التليفزيوني ومناطق التعريض في المشهد
التليفزيوني.
ج )4يستخد التصوير الرقمي في تصميم وإنتاج البرامج التليفزيونية.
ج )5يردي التغيير البرري للعدسة مع تغيير التركيز البرري لتحقيق
فنيات الصورة المتحركة.
د – المهارات العامة:

د )1يعمل في فريق وتوزيع المها .
د )2يعمل علي تحسين األداء عن طريق التقويم المستمر.
د )3يقد العروض واألفال التليفزيونية.
د )4يستخد برامج الحاسب اآللي في مونتاج األفال التليفزيونية.
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األسبوع

1

 شرح إلضاءة البرامج والمشاهد التليفزيونية وكيفيهقراءة وتحليل اإلضاءة

2

2

2

-

كيفية التوزيع الضوئي للمشهد التليفزيوني وحل
مشاكله

2

2

-

حركة الكاميرا التليفزيونية في البرامج

2

-

2

مشكالت التركيز البرري مع حركة الكاميرا أو الدولي

2

-

2

وضع تصورات األفكار الخاصة بالمشروع التطبيقي
(+تقيم)

2

-

2

مجاالت

2

-

2

2

-

2

2

-

2

تنفيذ المشروع التطبيقي للمجموعة ()1

2

-

2

 10تنفيذ المشروع التطبيقي للمجموعة ()1

2

-

2

 11تنفيذ المشروع التطبيقي للمجموعة ()2

2

-

2

 12تنفيذ المشروع التطبيقي للمجموعة ()2

2

-

2

فحص ما تم تصويره ومراجعة السيناريوهات التنفيذية
 13والمناقشة حول مونتاج الفيلم

2

-

2

 14تابع عمل مونتاج الفيلم.

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

☒
☒
☒
☒
☒
☐
☐
☐

3
4
5

توظي
المختلفة

6

دراسة ألساليب التوزيع الضوئي في مختل
اإلنتاج التليفزيوني

7

معالجة السيناريوهات الخاصة بالمشاهد
اختبار منتص

8
9

15

 - 5أساليب التعليم
والتعلم

عدد الساعات

 -إعال الطالب بتوصي

المقرر

محاضرة

الموضوع

تدريب عملى

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




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 الطالم
أ -األساليب المستخدمة

إمتحان نظري
تقييم مشروعات تصميمية
تكالي ووجبات منزلية
مناقشات وتقييم أداء صفي
اختبار شفوي
اختبار عملي
المالحظة
المقابالت
التقويم الشخصي للطالب
مل اإلنجاز

☐
☒
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐

مناقشات وتقييم أداء صفي  :أسبوعيا

م -التوقيت

تكاليف ووجبات منزلية :األسبوع ()12( )11( )10( )9
تقييم مشروعات تصميمية :األسبوع( )15( )8( )5نهاية العام
التقييم النهائي  %100ويقسم علي النحو التالي
 %40خاصة بأستاذ المادة وتقسيمها بناءا ً علي االتي:
(مناقشات وتقييم أداء صفي  - %20تكاليف ووجبات منزلية )%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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:  – قائمة الكتب الدراسية والمراجع8
ال يوجد

أ – مذكرات

ال يوجد

 كتب ملزمة-م

-Gerald Millerson ,Jim Owens "Television Production,
Fourteenth Edition , Focal Press; 14 edition , 2009
-Herbert Zettl , "Television Production Handbook ":
Wadsworth Publishing; 10 edition, 2008
-Andrew Utterback , "Studio Television Production and
Directing: Studio-Based Television Production and
Directing " Focal Press; 1 edition , 2007
-Ivan Cury , " Directing and Producing for Television",
Fourth Edition: : Focal Press; 4 edition , 2010
-John Jackman , "Lighting for Digital Video and

 كتب مقترحة- جـ

Television " , Focal Press; 3 edition , 2010.

-Linda Essig , " Lighting and the Design Idea (with
InfoTrac) Wadsworth Publishing; 2 edition, 2004
-Dave Viera and Maria Viera , " Lighting for Film and
Digital Cinematography (with InfoTrac) (Wadsworth
Series in Broadcast and Production) , 2004

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

 دوريات علمية-د
 الخ... أو نشرات

رانيا شعبان/د. :القائم بأعمال رئيس مجلس القسم العلمي
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 صفوت عبد الحيلم/د.أ: أستاذ المادة

