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 الكودي4206 :
التخصص :الفوتوغرافيا
والسينما والتليفزيون

 -2هدف المقرر :

اسم المقرر  :مونتاج

الفرقة  /المستوي :الرابعة /
الفصل الدراسي األول

عدد الوحدات الدراسية  4ساعات  :نظري ( ) 2

عملي ( ) 2

اإللماا باألساس و تنمياة مهاارة اساتخدا أجهازة المونتااج المساتخدمة فااي
السااينما و التليفزيااون وااارك الاات كم فااي أنظمتهااا ماات تركياال اللقطااات و
الصوت.

 -3المستهدف مت تدريس المقرر :أن يكون الطالل فى نهاية تدريس المقرر قادرا ً على أن:
أ -الفهم والمعرفة:

أ )1يعُرف بعض المصطل ات الخاصة بأنظمة المونتاج.
أ )2يذكر قواعد التكويت للصورة التليفزيونية والسينمائية.
أ )3يذكر القواعد ال رفية والفنية األساسية في حرفية المونتاج و العمل
علي أجهزه ال اسل ألي.
أ )4ي دد دور المونتاج في نوعيات األفال والبرامج التليفزيونية المختلفة
( الوثائقي -التعليمي -اإلخباري -الدعائي).
أ )5ي دد مواصفات الكادر السينمائي والتليفزيوني واإلشارة التليفزيونية
وأسلوب التعامل لكل منهم في مرحلة المونتاج.

ب -المهارات الذهنية:

ب )1يميز بيت التقنيات المختلفة ألنظمة المونتاج المتتالية والغير متتالية.
ب )2ي ل المشاكل التي يتعرض لها أثناء العمل برنامج(final cut) .
ب )3يميز بيت الرموز واألدوات الخاصة ببرنامج ) (final cutالخاص
بالمونتاج.
ب )4يقيم األخطاء الناتجة عت تتابع اللقطات في كل مت(ال ركة -حجم
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الكادر -زاوية التصوير -اإلضاءة واللون–الديكور –الصوت).
ج -المهارات المهنية الخاصة ج )1يتقت استخدا أدوات المونتاج في برنامج )  (final cutوالبرامج
بالمقرر:
المساعدة لها.
ج )2يصمم فكرة مشهد باستخدا برنامج(final cut) .
ج )3يقيم األخطاء ال رفية والفنية للفيلم علي برنامج المونتاج ( final
)cut
ج )4ينفذ بعض تطبيقات التخزيت المونتاج علي برنامج ()final cut
( المؤثرات ال ركية  -الفالتر -المكساج– كتابة النصوص)
د – المهارات العامة:

د )1يستخد برامج ال اسل اآللي المتخصصة مثل ) (final cutفي
عملية مونتاج األفال .
د )2يعمل ألداء بناءا ً علي التوجهات.
د )3يجمع البيانات وكتابة التقارير.
د )4يقد عروض تفاعليه

د )5يستخد شبكة األنترنت.
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األسبوع
3

(القواعد الفنية لمونتاج أنواع األفال المختلفة)
 قواعد المونتاج ابقا لنوعية الفيلم( :الروائي التسجيلي –التعليمي -الدعائي)

4

(قواعد تكويت الصورة التليفزيونية)
رسم الصورة -تكويت اللون -المسح التبادلي – المسح المتقد –
اإلشارة التناظرية والرقمية )

5

(اإلشارة الرقمية وأنظمة التليفزيون عالي الجودة)
 مميزات اإلشارة الرقمية (الجودة – سهولة التعامل – الضغط-نسل الشاشة )
 أنظمة التليفزيون عالي الجودة ( p – 720p- 1080i- 480)1080p

6

(أنظمة المونتاج)
نظا المونتاج المتتالي:
أجهزة التسجيل  -أنواع األشراة ارك التسجيل -نبضات التزامت والرقم الكودي  -المازجاإللكتروني – جهاز الت كم

عدد
الساعات

2

(قواعد حرفية المونتاج)
 وسائل االنتقال ( االختفاء -الظهور واالختفاء التدريجي -القطع– المسح – المزج)
 -التوقيت واإليقاع

محاضرة

1

 إعال الطالب بتوصيف المقرر(قواعد حرفية المونتاج)
 االختيار والترتيل. االنتقال وعناصره التتابع في ( المضمون -المعني -الوضع – اتجاه النظر –ال ركة -حجم اللقطات – زاويا التصوير – اإلضاءة واللون-
الديكور -الصوت) .

تدريب
عملى

 -4م توى المقرر:

الموضوع

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

7

(أنظمة المونتاج)
نظا المونتاج الغير متتالي  -:مكونات وحدة المونتاج الغير متتالي

4

4

-

8

اختبار منتصف الفصل الدراسي

4

4

-

9

(أنظمة المونتاج)
مراحل العمل بنظا المونتاج الغير متتالي

4

4

-

10

(أنظمة المونتاج)
عناصر واجهه البرنامج FINAL CUT

4

4

-

11

اإلضاءة الخاافة ارك التسجيل  ,بناء الفيلم علي الخط البياني

4

4

-

12

مونتاج المشاهد المصورة بأكثر مت كاميرا

4

4

-

13

استخدا أدوات المونتاج

4

4

-

14

تأسيس المؤثرات (االنتقال -مؤثرات ال ركة -التكويت الفالتر)
الصوت والمكساج  -المؤثرات االنتقالية -الدمج النهائي للقطات
والمشاهد

4

4

-

4

4

-

15

اختبار نهاية الفصل الدراسي
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 - 5أساليل التعليم
والتعلم

 - 6أساليل التعليم
والتعلم للطالب ذوى
القدرات الم دودة












محاضرات
مناقشات وعروض تعليمية
تمارين تطبيقية
حل مشكالت
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 الطالبة الي مجموعات صغيره)
التعلم اإللكتروني



العصف الذهني

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

 – 7تقويم الطالب
أ -األساليل المستخدمة

إمت ان نظري
تقييم مشروعات تصميمية
تكاليف ووجبات منزلية
مناقشات وتقييم أداء صفي
اختبار شفوي
اختبار عملي
المالحظة
المقابالت
التقويم الشخصي للطالل
ملف اإلنجاز

☒
☐
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐

مناقشات وتقييم أداء صفي :األسبوع ()14( )12( )5( )3

ب -التوقيت

اختبار منتصف الفصل الدراسي :األسبوع ( )8اختبار منتصف الفصل الدراسي
تكاليف ووجبات منزلية :األسبوع ()12
اختبار نهاية العام  :األسبوع ()15

ج -توزيع الدرجات

مناقشات وتقييم أداء صفى
تكاليف ووجبات منزلية
إمت ان نظرى منتصف الفصل الدراسي
إمت ان نظرى نهاية العا

%10
%10
%20
%60

المجموع الكلى

%100
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 – 8قائمة الكتل الدراسية والمراجع :
أ – مذكرات

مذكرة معتمدة مت القسم والكلية.

ب -كتل ملزمة

ال يوجد

جـ  -كتل مقترحة

ريس  ،كارياالم ماايالر ،جااافت  ( ,فاات المونتاااج السااينمائي )  ,الهيلااة المصاارية العامااة
ا
للكتاب 1987,
 دانييل أريخون ( قواعد اللغة السينمائية )  .الهيلة المصرية العامة للكتااب 1997,.
 م مد صديق البهنسي ( المونتاج التلفزيوني ( )2باستخدا أدوبي أفتر إفيكت ) CS3مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع 2010
 وليااد راشااد (احتاارف المونتاااج وت وياال شاارائط الفيااديو الااى اسااطوانات) دار البااراءللنشر والتوزيع وإنتاج الوسائط المتعددة 2009,
 منصااور شاااهيت (الثااورة فااي عصاار الصااورة (الصااورة الرقميااة -قواعااد المونتاااجالتلفزيوني -اإلنترنت)  ,الهيلة المصرية العامة للكتاب2009 ,
 (فنيااات المونتاااج الرقمااي فااي الفاايلم السااينمائي )  ,دار الوفاااء لاادنيا الطباعااة والنشاار, 2000,
 عفت عبد العزيز  ( ,قضايا المونتاج المعاصار)  ,مركاز ال ضاارة العربياة لإعاالوالنشر والدراسات1998 ،
مراجع أجنبية :
-Ken Dancyger ,The Technique of Film and Video Editing,
Fourth Edition: History, Theory, and Practiceby , 2006
-John Rosenberg ,"The Healthy Edit: Creative Editing
Techniques for Perfecting Your Movie 2010
- Gael Chandler "Cut by Cut: Editing Your Film or Video " 2006
Gael Chandler- Film Editing: Great Cuts Every Filmmaker and
Movie Lover Must Know " 2009
-Karel Reisz and GAVIN MILLAR , " Technique of Film
Editing, Reissue of 2nd Edition, 2009
-Michael Rubin , "Nonlinear - A Field Guide to Digital Video
and Film Editing" ,2000
- Robert M Editing Digital Video : The Complete Creative and
Technical Guide ", 2002
http://www.slideshare.net/krowland/cinematography-and-editing

د -دوريات علمية
أو نشرات  ...الخ

http://classes.yale.edu/film-analysis/htmfiles/editing.htm
http://www.screendaily.com/best-cinematography-editing-visualeffects-form-guide/4025620.article
http://en.wikipedia.org/wiki/Cinematic_techniques

أستاذ المادة :أ.د /تماضر م مد نجيل

القائم بأعمال رئيس مجلس القسم العلمي  . :د /رانيا شعبان ربيع
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