وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس
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أعالم الطالب بتوصيف املقرر -التدريس بواسطة الفيلم السينمائي التعليمي
 -التدريس بواسطة الفيلم السينمائي التعليمي

اإلعداد للفيلم التعليمي وتحديد متطلباتة الفنية والتقنية .

دراسة تحليلية ألفالم سينمائية تعليمية ( .مشاهدة )

األساليب الفنية والتكنولوجية املستخدمة في عرض الفيلم (عرض وتحليل أفالم تعليمية)

املعالجة املرئية للفيلم التعليمي .

كتابة السيناريو للفيلم التعليمي .

دراسة وبحث في موضع الفيلم من حيث الرسالة والفئة املستهدفة .

تقييم عناصرالتكوين املحققة ملضمون موضوع الفيلم .

يحدد أساليب وتقنيات التصوير طبقا لنوع الفيلم .

التصوير للفيلم التعليمي .

ُ
ُ
فحص ومشاهدة اللقطات وتحديد الجيد فنيا وتقنيا .

كتابة السيناريو التنفيذي وطرق اإلخراج املناسبة .

فحص ومشاهدة وتحديد مشاكل التصميم لتعديلها .

املونتاج وتركيب اللقطات واملشاهد توضيح عرض الفيلم .

اختبار نهاية الفصل الدراس ي (لجنة ثالثية)

محاضرات

مناقشات وعروض تعليمية

حل مشكالت

تمارين تطبيقية

إجراء بحوث

مشاريع تطبيقية

تجارب معملية

التعلم التعاوني

زيارات ميدانية

العصف الذهني

التعلم اإللكتروني

إمتحان نظري

تقييم مشروعات تصميمية

تكاليف ووجبات منزلية

مناقشات وتقييم أداء صفي

اختبار عملي

اختبار شفوي
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د .املهارات العامة والقابلة للنقل:
د -1يعمل علي تطور املعارف واملهارات ..
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ج -3يستخدم االجهازه والدوات الخاصه بالتحكم في االضاءه

6

ج -2يصمم فيلم تعليمي بداية من كتابة السيناريو حتي العرض .

7

ج -1يستخدم أساليب اإلنتاج السينمائي املالئم للهدف التعليمي .

8

..
جـ  -املهارات املهنية والعملية
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ب -5يربط بين متطلبات وعناصر اإلنتاج للفيلم التعليمي وطبيعة والفئة املستهدفة

10

ب– 3يخطط تصميمات للصورة املتحركة للغرض التعليمية .
ب -4يحليل اللقطات واملشاهد املصورة وأختيار انسبها لتحقيق الغرض التعليمي
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ب -2يفرق تأثير كل عنصر من عناصر الفيلم التعليمى في التعبير عن الهدف .
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ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :
ب -1يميز بين املوضوعات املختلفة التي تصلح لعمل فيلم تعليمي.
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أ – 3يحدد خطوات إعداد الفيلم السينمائي التعليمي.

14

أ - 2يحدد األساليب الفنية و التكنولوجية املوظفة في إنتاج الفيلم التعليمي .
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أ -املعرفة والفهم :
أ – 1يحدد مواصفات الفيلم السينمائي التعليمي طبقا لفئة معينة من الجمهور

استراتيجية التعليم
والتعلم التفاعلي

المالحظة

النتائج التعليمية المستهدفة من المقرر

استراتيجية
التعليم
المباشر

استراتيجية
التعليم الغير
مباشر

استراتيجية
التعلم الذاتي

التقويم
الختامي أو
النهائي

المقابالت

الموضوعات في األسبوع

استراتيجية وطرق التعليم والتعلم
استراتيجية
التعلم
التجريبي

أساليب وطرق التقييم
التقويم البنائي أو التكويني

التقويم الشخصي للطالب
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ملف اإلنجاز

مصفوفة مقرر

 :تصميم سينما تعليمي
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مصفوفة مقرر

 :تصميم سينما تعليمي

الكود 4115 :

د-2يستخدم شبكة االنترنت
د -3يعمل فى فريق..
د -4يقدم عروض ألفالم تعليمية .

منسق المادة:

منسق القسم العلمي:

الفرقة  :الرابعة

