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ٔصاسح انتؼهٛى انؼبنٙ
انًؼٓذ انؼبن ٙنهفٌُٕ انتطجٛمٛخ-انتدًغ انخبيس

خبيؼخ  /أكبدًٛٚخ  :وصاسح الزؼلُن الؼبلً
كلُخ  /هؼهذ  :الوؼهذ الؼبلٍ للفٌىى الزطجُقُخ-الزجوغ الخبهظ
قغن  :الفىرىغشافُب والغٌُوب والزلُفضَىى

ًوىرط سقن ( ) 29
رىصُف هقشس دساعٍ ()9022/9022
 -2ثُبًبد الوقشس
الشهض الكىدٌ0022 :
الزخصص :انفٕتٕغشافٛب
ٔ انسًُٛب ٔانتهٛفضٌٕٚ

ْ -0ذف انًمشس :

اعن الوقشس :دَكىس عٌُوب و رلُفضَىى

الفشقخ  /الوغزىٌ :انثبَٛخ
الفصل الدراسي الثاني

ػذد الىحذاد الذساعُخ ً : )9( :ظشٌ ( ) 1

ػولٍ ( ) 1

إكتسبة انطبنت انًؼبسف ٔاألسس انخبصخ ثتصًٛى انذٚكٕس انسًُٛبئٔ ٙانتهٛفضَٕٙٚ
ٔػاللتخ ثبنتصٕٚش ٔاإلظبءح ٔإكتسبة يٓبسح سسى انًسبلط ٔانمطبػبد انخبصخ ثبنذٚكٕس
انسًُٛبئٔ ٙانتهٛفضٔ , َٕٙٚتٕصٚغ صٔاٚب انكبيٛشاد ٔيصبدس اإلظبءح ػه. ّٛ

 -3انًستٓذف يٍ تذسٚس انًمشس:
أٌ ٚكٌٕ انطبنت فٗ َٓبٚخ انًمشس لبدساً ػهٗ أٌ:

-3أ) انًؼهٕيبد
ٔانًفبْٛى

أٚ -1ششذ يٕاصفبد انذٚكٕس انسًُٛبئٔ ٙانتهٛفض.َٕٙٚ
أٚ -0ششذ تٕصٚغ اإلظبءح ٔانكبيٛشا ف ٙانذٚكٕس .
أٚ - 3سذد انؼُبصش ٔانٕزذاد انًكَٕخ نهذٚكٕس .
أٚ -4صف إَٔاع خهفٛبد انًشٓذ انًختهفخ .
أٚ -5ششذ كٛفٛخ ثُبء انجبَْٕبد ٔانسٕائط انخبصخ ثبنذٚكٕس .

-3ة) الوهبساد
الزهٌُخ

ةٚ 1فكش ف ٙزهٕل إثذاػٛخ نًؼبندخ اإلظبءح ٔانهٌٕ ٔصٔاٚب انتصٕٚش ف ٙسؤٚتّ نهمطبد
انًشٓذ .
ةٚ -0سهم فُٛب تٕظٛف انذٚكٕس ف ٙانجشايح انتهٛفضَٕٛٚخ .

-3جـ) الوهبساد
الوهٌُخ الخبصخ
ثبلوقشس

جٚ -1شسى انًسمط األفم ٙنًكبٌ يب يٕظسب ف ّٛانضيٍ ٔ تٕظٛف اإلظبءح ٔ زشكخ
انكبيٛشا.
جٚ -0سذد انشاكٕساد ( انتُبسك ) انخبصخ ثبإلظبءح .
جُٚ -3فز ثؼط انخهفٛبد انًشسٕيخ ٔانًفشغخ يٍ خالل تمُٛخ ( . )Chroma key

-4د) الوهبساد

دٚ -1دًغ انجٛبَبد ٔكتبثخ انتمبسٚش .
دٚ -0سسٍ األداء يٍ خالل سخغ انصذٖ ٔ,انًُبلشخ يغ أستبر انًمشس .
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الؼبهخ
الوـــىضىع

 -4هحزىٌ الوقشس

إػالم الطالة ثزىصُف الوقشس.
أغشاض الذَكىس الزلفضَىًٍ والغٌُوبئٍ األغشاض الزٍ
َؤدَهب  ،خهك انًكبٌ انز٘ تذٔس ف ّٛاالزذاث  ,إظفبء
انٕالؼٛخ ػهٗ انًكبٌ  ,تٓٛئخ اندٕ ٔانظشٔف انًُبسجخ نإلَتبج.
 إَٔاع انذٚكٕس انسًُٛبئ ٔ ٙانتهفض.َٕٙٚ يٕاصفبد انذٚكٕس انسًُٛبئٔ ٙانتهفضٔ َٕٙٚخصبئصّ.الىحذاد والؼٌبصش الوكىًخ للذَكىس الغٌُوبئٍ والزلفضَىًٍ
ورشول:
الىحذاد الوجٌُخ هضل  :األثٕاة  -انُٕافز – األػًذح.الىحذاد الوؼلقخ هضل :أزٕاض انضْٕس – سٛبج انُجبد.ٔيُٓب  :انخهفٛبد  : Backgrounds-انخهفٛبد انًسبٚذح -
انخهفٛبد انًصٕسح  -انسٕائط انفٕتٕغشافٛخ انًكجشح.
 لطغ انذٚكٕس انًفشدح يٍ انجبَْٕبد ٔانشبسٓٛبد ٔ تسذٚذيؼبنى انشكم ٔأثؼبدِ ثبنشسى ٔانطالء ٔانٕسق انًضخشف
ٔٔسق انسبئط.
اإلكسسٕاساد ) انًُمٕالد أٔ يكًالد انًُظش – انًالثس
ٔػاللتٓب ثبنذٚكٕس ٔتذاخم أنٕاٌ انًالثس ف ٙأنٕاٌ انذٚكٕس(.
يٕاخٓخ يشكالد انذٚكٕس ٔػاللخ انذٚكٕس ثضٔاٚب انكبيٛشادٔاإلظبءح.
 انؼشض انخهفٔ ٙاأليبي.ٙ انسصٕل ػهٗ خهفٛخ ثطشٚمخ إنكتشَٔٛخ . Chroma Keyاخزجبس هٌزصف الفصل الذساعٍ.
سسى انًسمط األفم ٙنًشٓذ سًُٛبئ.ٙ
تسذٚذ انضٔٚب نهكبيٛشا ٔاإلظبءح ػه ٙانًسمط األفم.ٙ
تسذٚذ يٕاصفبد انذٚكٕس ٔاألنٕاٌ ػه ٙانًسمط األفم.ٙ
إ داد ٔكتبثخ اإلخشاج انفُ ٙنهًشٓذ.
 رأصُش الوٌظش :تٕظٛر دٔس يصًى انًُبظش  -انذٚكٕسانتهفض َٕٙٚانًتسشن -انخبيبد انًستخذيخ ف ٙانذٚكٕس -
انسمٕف ف ٙانذٚكٕس انتهفضٌٕٚئيٕاخٓخ يشبكم شجكخ
اإلظبءح.
يٕاصفبد انذٚكٕس نجشايح يختهفخ (انًُٕػبد -انذسايب -
انجشايح انسٕاسٚخ)انتسهٛم انفُ ٙنذٚكٕس أزذ انجشايح انسٕاسٚخ
 انتسهٛم انفُ ٙنذٚكٕس نًشبْذ أزذ األفالو انذسايٛخ .إهزحبى ًهبَخ الفصل الذساعٍ.

 )2-5هحبضشاد .
 )9-5هٌبقشبد وػشض رؼلُوُخ .
 -5أعبلُت الزؼلُن والزؼلن  )3-5حل هشكالد.
 )4-5روبسَي رطجُقُخ .

-6أعبلُت الزؼلُن والزؼلن
للطالة روي القذساد

 )2-6إجشاء ثحىس (رفؼُل الغبػبد الوكزجُخ).
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الوحذودح

 )9-6رؼلُن رؼبوًٍ ( رقغُن الطالة الً هجوىػبد صغُشح).

 -2رقىَن الطــالة :
-2أ) األعبلُت
الوغزخذهخ
-2ة) الزىقُذ

-2جـ) رىصَغ الذسجبد

 -1اختجبس يُتصف انفصم انذساس.ٙ
 -0يُبلشبد ٔتمٛٛى أداء صف. ٙ
 -3اختجبس َٓبٚخ انفصم انذساس.ٙ
انتمٛٛى  1ايتسبٌ يُتصف انفصم انذساس ٙاألسجٕع ()8
األسجٕع يٍ ( )2زت ٙاألسجٕع ()13
انتمٛٛى  0يُبلشبد ٔتمٛٛى أداء صفٙ
األسجٕع  15يٍ انفصم انذساسٙ
انتمٛٛى  3ايتسبٌ َٓبٚخ انفصم انذساسٙ
%اإليتسبٌ انشفٕ٘
%اإليتسبٌ انؼًهٙ
%2
إَٔاع أخش٘ نهتمٛٛى
% 02
اػًبل انفصم تمٛٛى( تمبسٚش -تًبس)ٍٚ
%02
ايتسبٌ يُتصف انفصم انذساسٙ
%62
ايتسبٌ َٓبٚخ انفصم انذساسٙ
%122
اإلخًبنٙ

 -2قبئوخ الكزت الذساعُخ والوشاجغ :
-2أ) هزكشاد
-2ة) كزت هلضهخ

-2جـ) كزت هقزشحخ

-2د) دوسَبد ػلوُخ أو
ًششاد  ...الخ

يزكشح يؼتًذح يٍ يدهس انًؼٓذ.
خٕصٚف يبشهه",ٙانتكٕ ٍٚف ٙانصٕسح انسًُٛبئٛخ",انٓٛئخ انًصشٚخ نهكتبة1986و
10/a/
 تٛشَس سبٌ خٕسج (,تصًٛى انًُبظش انسًُٛبئٛخ) ,انًشكض انمٕي ٙنهسًُٛب  1983 ,و ػجذ انفتبذ سٚبض (,انتكٕ ٍٚف ٙانفٌُٕ انتشكٛهٛخ) ,داس انُٓعخ انؼشثٛخ  0222 ,و- Designs on Film: A Century of Hollywood Art
)Direction by Cathy Whitlock (2010
- The Art Direction Handbook for Film by Michael
)Rizzo (Jul 15, 2005
- Setting Up Your Shots: Great Camera Moves Every
Filmmaker Should Know byJeremy Vineyard and Jose
)Cruz (Jul 1, 2008
http://egyptartsacademy.kenanaonline.com/posts/89354
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 -9اإلهكبًُبد الوطلىثخ للزذسَظ و الزؼلن :
 - 2-9قبػخ هحبضشاد  :يُبسجخ نؼذد انطالة يٍ زٛج انتٕٓٚخ ٔاإلظبءح ٔانًمبػذ ٔيدٓضح ثٕسبئم
انؼشض انًُبسجخ ( سجٕسح)  -أخٓضح ػشض يشئٛخ (  )data showيتصم ثدٓبص زبست أن ٙزذٚج .

-9-9

عزذَى  :ستذ ٕٚتهٛفض َٕٙٚأٔ سًُٛبئٚ ٙستٕ٘ ػه ٙزٕائط يتُمهخ ٔدٚكٕساد يتُٕػخ .

__________________________________________
أستبر انًبدح:أ.د /هصطفً ػجذ الهبدي علطبى يُسك انمسى انؼهً :ٙو.د /ساَٛب شؼجبٌ اثٕشُت

انتبسٚخ0218/0212:

