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 الكودي4140 :
التخصص:الفوتوغرافيا
والسينما والتليفزيون

 -2هدف المقرر :

اسم المقرر  :معمل سينما

الفرقة  /المستوي :الرابعة /
الفصل الدراسي الثاني

عدد الوحدات الدراسية  3ساعات :نظري ( ) 2

عملي ()1

اإللمام بأساسيات المعمل السينمائي من أجهزة وخامات وأجهزة رقابة على
جودة اإلنتاج المعملي في مجاالت التصوير السينمائي.

 -3المستهدف من تدريس المقرر :أن يكون الطالب فى نهاية تدريس المقرر قادرا ً على أن:
أ )1يحدد الخصائص الفوتوغرافية للفيلم ومدى مالئمتها للتصوير.
أ -الفهم والمعرفة:
أ )2يحدد مواصفات الخامات ومحاليل التشغيل المعملي.
أ )3يشرح طريقة عمل أجهزة تشغيل وتحميض الفيلم السينمائي وأجهزة
رقابة الجودة.
أ )4يشرح طريقة رسم المنحني البياني المميز للفيلم السينمائي
والمعلومات المستخلصة منه.
أ )5يشرح العالقة بين عاملي التعريض وظروف تشغيل الفيلم لتحقيق
جودة الصورة.
ب )1يختبر عمليا ً من أن نسخة العرض النهائية تمثل مواصفات العرض
ب -المهارات الذهنية:
المناسبة لقاعة العرض المحددة.
ب )2يستخلص المعلومات الهامة للتصوير من المنحني البياني المميز
للخامات الحساسة ضوئيا ً.
ب )3يميز أهمية اتباع وتطبيق نتائج الدراسات العلمية والتكنولوجية
وأثرها االقتصادي على عمليات اإلنتاج.
ج -المهارات المهنية الخاصة ج )1يبرهن إلي أي مدى يمكن أن يحقق المصور توقعاته للنتيجة النهائية
للصورة.
بالمقرر:
ج  )2يستخدم المصور للمنحنى البيانى المميز للفيلم كمرجع لثبات جودة
عمليات التشغيل بالمعمل .
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د – المهارات العامة:

ج )3يستخدم أجهزة قياس الكثافة و التصحيح اللوني بالمعمل السينمائي.
ج -4يكتب تقارير مراقبة الجودة وظروف التشغيل بالمعمل السينمائي .
د )1يعمل علي كتابة تقارير تشغيل المعمل السينمائي.
د -2يستخدم تكنولوجيا المعلومات.
د -3يعمل بتعليمات التشغيل واشتراطات األمان والسالمة.
د -4يقدم عروض تفاعليه.
د-5يستخدم شبكة اإلنترنت.
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عدد الساعات
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السرعة الفوتوغرافية Speed -Photographicالتغيرات
في معالجة الفيلم Film Processing variations

1

2

15

اختبار نهاية الفصل الدراسي

1

2

األسبوع

محاضرة

تدريب عملي

 -4محتوى المقرر:

1
2
3
4
5
6
7

الموضوع
أعالم الطالب بتوصيف المقرر
دراسة االختبارات التي يمر بها الفيلم السينمائي قبل
التصوير
دراسة مواصفات الخامات و المحاليل
طرق التخزين المثالية
طرق عمل األجهزة المستخدمة في تحميض وطبع الصورة
السينمائية
أجهزة التصحيح اللوني
أجهزة قياس الكثافة
أجهزة السنستوميتر

8
9

اختبار منتصف الفصل الدراسي
أجهزة الرقابة علي جودة اإلنتاج

نظم القياس والتحكم في جودة نتائج التصوير وتشغيل
األفالم -القياسات
10
السينسيتومترية  - Sensitometerالدينسيتومترية
Densitometry
قياسات الحساسية والمدى الديناميكي Sensitometer
 and Dynamic Rangeضمان الجـودة
11
الفـوتـوغـرافيــــة Photographic Quality
Assurance
12

خطوات رسم المنحنى البياني المميز للفيلم

المعلومات األساسية التي يتم استخالصها من منطقة الخط
13
المستقيم

 - 5أساليب التعليم
والتعلم






محاضرات
مناقشات وعروض تعليمية
تمارين تطبيقية
حل مشكالت

☒
☒
☒
☐
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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 الطالب الي مجموعات)
التعلم اإللكتروني



العصف الذهني



 - 6أساليب التعليم
والتعلم للطالب ذوى
القدرات المحدودة

 – 7تقويم الطالب
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 :األسبوع ()9(, )6 (,) 4

ب -التوقيت

اختبار منتصف الفصل الدراسي  :األسبوع ()8
تكاليف ووجبات منزلية :األسبوع ( )13
اختبار نهاية العام  :األسبوع ()15

ج -توزيع الدرجات

مناقشات وتقييم أداء صفى
إمتحان نظرى منتصف الفصل الدراسي
تكاليف ووجبات منزلية
إمتحان نظرى نهاية العام
المجموع الكلى

%10
%20
%10
%60
%100

☐
☒
☐
☒
☒
☐
☐
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
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:  – قائمة الكتب الدراسية والمراجع8
.مذكرة معتمدة من القسم والكلية

أ – مذكرات

ال يوجد

 كتب ملزمة-ب

 مركـز:ــ القـاهرة." الفيلم والمعمل " ؛ ترجمة عفت عبد العزيز كامل,  برنارد هابي.
.2000 ،الحضارة العربية
 إيتــون " كيميــاء التصــوير الفوتــوغرافى للفــيلم األبــيض واألســود والفــيلم. جــورج ت الهي ــة:ــ القـاهرة.الملـون ؛ ترجمـة سـعد عبــد الـرحمن قلـج؛ مراجعـة أحمــد مصطفى
1968 ،العامة للكتب واألجهزة العلمية
: ــ القـاهرة." انتاج الفيلم السـينمائى " ؛ ترجمـة عبـد الحلـيم البشالوى,  هيال كولمان1976 ،مكتبة الوعى العربى
•
L. BJack Eggleston" , Sensitometry for Photographers " ,focal
press ,1984
B ERNARD,” Your Film & the Lab”, Focal Press London &
New York, 1974.
Leslie D. Stroebel, Ira Current, " Basic photographic materials
and processes",2000 ,

 كتب مقترحة- جـ

York, 1971.
motion picture technology” Fountain Press Ltd; 4th edition , 1969
Lab Techniques " Focal Press; 1 edition , 1992
Blain Brown ,"Cinematography: Theory and Practice: Image
Making for Cinematographers and Directors " Focal Press; 2
edition , 2011.
Camera Filters and Lab Techniques, Second Edition Spiral-bound
, 2005
L. Bernard HappeYour Film and the Lab (Media Manuals)
Publisher: Focal Pr; 2 Sub edition

obat_en_motion_newsletters_filmEss_06_Characteristics_of_Fil
m.pdf
-HPA-2009%20-New.pdf
://www.rogerandfrances.com/photoschool/ps%20subject%2
0brightness%20range.htl
http://www.75andsunny.com/info/arri/dicompanion/ch02.html#ne
gcurve
رانيا شعبان ربيع/د. م: القائم بأعمال رئيس مجلس القسم العلمى

 دوريات علمية-د
 الخ... أو نشرات

 كمال احمد شريف/د.أ: أستاذ المادة
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