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 الثاني  -للعام الجامعي ()2018/2017
 -1بيانات المقرر
الرمز الكودي4148 :
التخصص:الفوتوغرافيا
والسينما والتليفزيون

 -2هدف المقرر :

اسم المقرر  :مشروع البكالوريوس

الفرقة  /المستوي :الرابعة /
الفصل الدراسي الثاني

عدد الوحدات الدراسية  12ساعة :نظري ( ) --

عملي ( )12

اكتساب الثقة بالنفس عند ممارسةة التطبية فةي مجةا التخصةص ممةا يىعلة
من تحقي الذات و اكتشاف الجوانة السةلبية واجيجابيةة فةي كيفيةة مواجهةة
المشاكل أثناء التنفيذ المراجعة التكنولوجية لمتطلبات المشةروع التةي تسةاهم
ف توثي المعارف التكنولوجية لدى الطال .

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

أ )1يحدد فكرة وعناصر الصورة الثابتة والمتحركة للتعبير عن مضمون
ما .
أ )2يشرح كيفية استخدام وسائل وأسالي التصوير المختلفة في تنوع
أشكا التعبير بالصورة.
أ )3يشرح نظم التصوير ومدى االستفادة منها ف التعبير عن المضمون
للعمل الفني.
أ )4يشرح طرق وأسالي اجنتاج في تنفيذ المشروع.
أ )5يذكر األسلوب والمنهج والخطوات المتبعة في اجعداد والتنفيذ
واجخراج النهائي للمشروع.

ب -المهارات الذهنية:

ب )1يختار نظام التصوير المالئم لطبيعة كل موضوع.
ب )2يختار األجهزة واألدوات التي تحق نظام التصوير المناس .
ب )3يعبر فكرة ما من خال إمكانيات أجهزة وأدوات التصوير
واجضاءة.
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ب )4يوصي من خال خبرات التصوير المتنوعة في ترجمة المعاني
الحسية إل صورة معبرة.
ج -المهارات المهنية الخاصة ج )1يخرج النتيجة النهائية للصورة الثابتة والمتحركة وفقا ً لتوقعاته.
بالمقرر:

ج )2يستخدم األجهزة واألدوات المستخدمة ف مجاالت التصوير المختلفة
بحرفية عالية.
ج )3يقوم بحساب التكاليف الخاصة بعملية اجنتاج.

د – المهارات العامة:

د )1يعمل ف فري وتوزيع المهام واتخاذ القرار.
د )2يعمل عل تعليم نفسه ذاتيا ً.
د )3يستخدم تكنولوجيا المعلومات.
د )4يقدم عرض لمشروع التخرج
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 -4محتوى المقرر:
األسبوع

2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

متابعةةةة األفكةةةار واجسكتشةةةات
مناقشة عرض مشاريع سابقة.
عةةةةرض فكةةةةرة المشةةةةروع .فةةةةي
مجاالت:
المجةةةةةةةةةةةةا األو  :التصةةةةةةةةةةةةوير
التسجيلي لألشخاص Portrait
Documentary
المجةةةةةةةةا الثةةةةةةةةاني :التصةةةةةةةةوير
التجةةاري Commercial
Photography
المجةةةةا الثالةةةة  :اجبةةةةداع الفنةةةةي
الفوتوغرافي Creative Art
Photography

عرض فكرة المشروع
عرض فكرة المشروع

مناقشات و تحديد األفكار
مناقشات و تحديد األفكار
متابعة السيناريو
متابعة السيناريو  +تقيم
زيارات ميدانية

زيارات ميدانية
مناقشات وتحديد األفكةار وطةرق
التنفيذ
زيةةةةةارات ميدانيةةةةةة وبحةةةةة فةةةةةي
موضوع المشروع
 متابعة األفكار واجسكتشاتمراجعةةةة الصةةةور الفوتوغرافيةةةة
واالتفاق علي طريقة اجخراج
مناقشة عرض مشاريع سابقة
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 - 5أسالي التعليم
والتعلم

مناقشة عرض مشاريع سابقة

متابعة تصوير الفيلم
متابعة تصوير الفيلم
متابعة مونتاج الفيلم

متابعة مونتاج الفيلم

اختبار نهاية الفصل الدراسي (لجنه ثالثية)




محاضرات
مناقشات وعروض تعليمية

عدد الساعات

يعتمةةد مشةةروع البكةةالوريوس
علة طبيعةة المشةروع المقةدم
للطلبةةة فةةي كةةل عةةام ث حيةة
يىكلف الطال بدراسة وتحديةد
الفكةةرة التةةي يةةرى أنهةةا تحق ة
الهةةةةةةةةدف مةةةةةةةةن موضةةةةةةةةوع
المشروع ث مستخدما ً ف ذلة
كةةل مةةن خبراتةةه التكنولوجيةةة
والعمليةةةة السةةةابقة مةةةن أجةةةل
تصميم تكوينات مبتكرةث ذات
أفكةةةار مسةةةتوحاة مةةةن خةةةال
واقةةةةةةع طبيعةةةةةةة الموضةةةةةةوع
والمكان .والتةي تسةتنفر لةدى
المصةةةةةةور طاقةةةةةةةة اجبةةةةةةةداع
وأسالي التعبير الفوتوغرافي
عن المعن والمضةمونث إلة
جانةةةة التعبيةةةةر الحةةةةر عةةةةن
الجمةةةةةا المطلةةةةة المجةةةةةرد.
وأيةةاكن الموضةةوع الةةذى يةةتم
اختيارهث فهةو يتطلة تسةجيالً
فوتوغرافيا ً من خةال الرييةة
التعبيريةةةة والفنيةةةة للمصةةةورث
والتةةةةةةةي يجةةةةةةة أن يصةةةةةةةل
مضةةمونها لل ىمشةةاهد ,ومةةن ثةةم
تةةةةةةةتم العمليةةةةةةةة االبتكاريةةةةةةةة
والتعبيريةةةةةةةةةةة والتسةةةةةةةةةةجيلية
للتصةةةوير الفوتةةةوغرافي عةةةن
مشةةةةروع البكةةةةالوريوس مةةةةن
خةةةال المجةةةاالت الموضةةةحة
(خانة الموضوع)

1

عةةةةةرض فكةةةةةرة المشةةةةةروع فةةةةةي
مجاالت:
المجةةةةةةةةةةةةا األو  :التصةةةةةةةةةةةةوير
التسجيلي لألشخاص Portrait
Documentary
المجةةةةةةةا الثةةةةةةةاني :التصةةةةةةةوير
التجةةاري Commercial
Photography
المجةةةةا الثالةةةة  :اجبةةةةداع الفنةةةةي
الفوتوغرافي Creative Art
Photography
مناقشات و تحديد األفكار وطرق
التنفيذ.
زيةةةةةارات ميدانيةةةةةة وبحةةةةة فةةةةةي
موضوع المشروع

مناقشة عرض مشاريع سابقة

محاضرة

مشروع الفوتوغرافيا

مشروع السينما
والتليفزيون

تدريب عملي

الموضوع
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☒
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 - 6أسالي التعليم
والتعلم للطالب ذوى
القدرات المحدودة










تمارين تطبيقية
حل مشكالت
مشاريع تطبيقية
إجراء بحوث
تجارب معملية
زيارات ميدانية
التعلم التعاوني
التعلم اإللكتروني













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



العصف الذهني

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

 – 7تقويم الطالب
أ -األسالي المستخدمة

ب -التوقيت

ج -توزيع الدرجات

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

☐
☒
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐

مناقشات وتقييم أداء صفي :أسبوعين
تقييم مشروعات تصميمية :األسبوع ()15( )8
التقييم النهائي  %100ويقسم علي النحو التالي
 %40خاصة بأستاذ المادة وتقسيمها بناءا ً علي االتي:
(مناقشات وتقييم أداء صفي  - %20تقييم مشروعات تصميمية )%20
%8
المتابعة والحضور
%8
الدراسات
%8
االبتكار واألصالة
%8
الدقة والجودة
%8
اجظهار و اجخراج
 %60خاصة بلجنة الحكم وتقيم وتقسيمها بناءا ً علي االتي( :تقيم نهاية العام "لجنة ثالثية")
%15
الدراسات
%15
االبتكار واألصالة
%15
الدقة والجودة
%15
اجظهار واجخراج
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 – 8قائمة الكت الدراسية والمراجع :
أ – مذكرات
ب -كت ملزمة
جـ  -كت مقترحة
د -دوريات علمية

عرض توضيحي  - Data Showمناقشات
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

أو نشرات  ...الخ
أستاذ المادة :

القائم بأعما رئيس مجلس القسم العلم  :م.د/رانيا شعبان ربيع

