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 سينما داخلي

الفرقة  /المستوي :الرابعة /
الفصل الدراسي األول

عدد الوحدات الدراسية ساعتين :نظري ( ) --

عملي ( )2

اإللمااااا بالمفااااهيم وافساااس الفنياااة الخا اااة بتوزياااع مصاااادر اإلةاااا ة
السااينماةية سااوا افرةااية أو ماان قاابكة معلقااة بالسااقت و تو ياات فنيااات
وتقنيات التصوير السينماةي واإلةا ة للتعبير عن دراما الفيلم.

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

أ )1يحدد عنا ر لغة اإلةا ة السينماةية.
أ )2يحدد توزيع الضوةي للقطات القريبة والمتوسطة واللقطة العامة لنفس
المشهد.
أ )3يحدد مشاكل التوزيع الضوةي في المشهد ومعالجتها بإكسسوار
اإلةا ة.
أ )4يو ت مشاهد الفيلم السينماةي الدرامي من خالل لغة اإلةا ة
السينماةية.
أ )5يشرح كيفية التوزيع الضوةي وعنا ر تصميم المشهد علي المسقط
اففقي لمكان التصوير.

ب -المهارات الذهنية:

ب )1يحلل بنا السيناريو السينماةي الدرامي للو ل إلي حلول ابتكارية
في وةع تصورات اإلةا ة.
ب )2يحلل لغة اإلةا ة السينماةية لألفالا السينماةية.
ب )3يبحث عن حلول ابتكارية لتحقيق اإلةا ة المناسبة للدراما الفيلم.
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ب )4يحلل المشكالت الخا ة الفنية التوزيع الضوةي للمشاهد السينماةية.
ج -المهارات المهنية الخا ة ج )1يصمم اإلةا ة علي مسقط أفقي لمكان التصوير.
بالمقرر:

ج )2يبتكر طرق غير تقليدية في توزيع مصادر اإلةا ة في للمشهد
المصور.
ج )3يحل مشكالت التعريض وكيفية توزيع مناطق التعريض في المشهد.
ج )4يتحكم في حركة الكاميرا عل الحامل بشكل جيد.
ج )5يعطي تكوينات للقطات الثابتة والمتحركة معبرة بطريقة جيدة.

د – المهارات العامة:

د )1يعمل في فريق وتوزيع المهاا.
د )2يعمل علي تحسين افدا عن طريق التقويم المستمر.
د )3يقدا عروض ففالا درامية.
د )4يجمع البيانات وكتابة التقارير.
د )5يستخدا قبكة افنترنت.
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أعالا الطالب بتو يت المقرر قرح لعنا ر الدراما للفيلم السينماةي وحرفيه بناةهوكيفيه قرا ة وتحليل اإلةا ة في الفيلم السينماةي

2

2

-

كيفية البنا الضوةي للفيلم  ,وعمل التأثيرات الضوةية

2

2

-

الجمل الضوةية و تحليل التوزيع الضوةي لمجموعة
من المشاهد ففالا درامية مصرية ,ونقد التوزيع
الضوةي

2

2

-

وةع تصورات اففكار الخا ة بالمشروع التطبيقي.

2

-

2

5

طرق التعامل مع قبكات اإلةا ة داخل االستديو
وتوزيع اإلةا ة علي عنا ر المنظر المصور +
(تقيم)

2

-

2

6

موا فات أجهزة العرض السينماةي للفيلم وطرق
تشغيلها

2

-

2

7

دراسة فساليب التوزيع الضوةي في مشاهد الفيلم
الرواةي.
من خالل التوزيع الضوةي علي مجموعة مساقط

2

-

2

8

معالجة السيناريوهات وةع التصميمات ومناقشة
الرؤية الضوةية ( .تقيم)

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

 13تنفيذ المشروع التطبيقي للمجموعة ()3

2

-

2

 14تنفيذ المشروع التطبيقي للمجموعة ()3

2

-

2

اختبار نهاية الفصل الدراسي (لجنة ثالثية)

2

-

2

محاضرات
مناقشات وعروض تعليمية
تمارين تطبيقية
حل مشكالت
مشاريع تطبيقية

☒
☒
☒
☒
☒

األسبوع

عدد الساعات

محاضرة

تدريب عملي

 -4محتوى المقرر:

1
2
3
4

9

الموةوع

15

 - 5أساليب التعليم
والتعلم
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 - 6أساليب التعليم
والتعلم للطالب ذوى
القدرات المحدودة







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 الطالب
أ -افساليب المستخدمة

امتحان نظري
تقييم مشروعات تصميمية
تكاليت ووجبات منزلية
في
مناقشات وتقييم أدا
اختبار قفوي
اختبار عملي
المالحظة
المقابالت
التقويم الشخصي للطالب
ملت اإلنجاز

☐
☒
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐

تكاليف وجبات منزلية :أسبوعيا ً

ب -التوقيت

مناقشات وتقييم أداء صفي :األسبوع)14( )12( )10( :
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

4

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

%15

الدقة والجودة

%15

اإلظهار واإلخراج

:  – قاةمة الكتب الدراسية والمراجع8
ال يوجد

أ – مذكرات

ال يوجد

 كتب ملزمة-ب

-Peter Ettedgui ," Cinematography (Screencraft Series) - Publisher:
Focal Press (August 30, 1999)
-Paul Wheeler,"Practical Cinematography. 2rd ed., Focal Press , 2005
-Harry C. Box, “Set Lighting Technician’s Handbook”, 3rd ed. , Focal
Press , 2003.
-David E. Elkins, S.O.C.,” The Camera Assistant’s Manual , 4rd ed.
Focal Press , 2005.
-KODAK MOTION PICTURE CAMERA” FILMS Cinematographer's
Field Guide” Thirteenth Edition, c Eastman Kodak Company, 2009.
-Peter Ward, “Picture Composition for Film and Television” 2rd ed ,
Focal Press , 2003
Blain Brown “MOTION PICTURE AND VIDEO LIGHTING” 2rd
ed, Focal Press , 2008.
-Rod ryan,“American Cinematographer Manual”, 7 rd ed, ASC Press
1993.
-JOHN ALTON “ P a i n t i n g _ WITH LIGHT “ , University of
California Press ,1995
-BRUCE BLOCK, “THE VISUAL STORY CREATING THE
VISUAL STRUCTURE OF FILM, TV AND DIGITAL MEDIA” , 2 rd
ed Focal Press 2008
-Dave Viera, Maria Viera , " Lighting for Film and Digital
Cinematography (with InfoTrac) (Wadsworth Series in Broadcast and
Production) Publisher: Cengage Learning; 2 edition (July 2, 2004(
- Mike Goodridge ," Cinematography (FilmCraft Series) - Publisher:
Ilex (January 1, 2012) (

 كتب مقترحة- جـ

 دوريات علمية-د

http://www.theasc.com/ac_society/index.php

 الخ... أو نشرات
رانيا قعبان ابو قنب/د. ا:القاةم بأعمال رةيس مجلس القسم العلمي
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ابر

 واةل عبد المنعم/د. أ: أستاذ المادة

