أ -الفهم والمعرفة:

أ )1يعذد أسانية انتصىير انقصصى.

أ )9يحدد عناصر القصة والهدف والفكرة.

ب -المهارات الذهنية:

ب )1يصيغ انثناء انتشكيهي ألحذاث انقصح
وشخصياتها ويشاهذها انًصىرج .
ب )9يربط بين السياق األدبي القصصي والبناء
التشكيلي للقصة المصممة.
ج -المهارات المهنية الخاصة بالمقرر:

ج )1يصًى يشاهذ انقصح تأسانية تصًيًيح
يثتكرج .
ج )9يطبق التقنيات الحديثة فى إخراج العمل
القصصي .
د – المهارات العامة:

د )1يستخذو انتقنياخ انًعاصرج فى اإلخراج
انفنى.

د )2يحهم وينقذ أعًانه وأعًال زيالئه.

د )0يستخدم اإلنترنت فى البحث.
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عرض تمهيدى للطلبة لتوضيح أساسيات المادة
والخطة الزمنية والمطلوب النهائى
تحديد وإختيار المحتوى األدبى للقصة من خالل
عرض أمثلة للمواضيع المتاحة.
شرح طرق مختلفة لجمع الدراسات مثل الرسم
المباشر أو من اإلنترنت للنطاق المختار لكل طالب.
تحديد القصة وصياغتها وتحديد المفردات المطلوبة
لتصميم المشاهد.
دراسة المفردات المستخدمة فى القصة ليتمكن الطالب
من التعبير عن كل مفردة.
تقييم و توجيه للطالب لتحسين األداء فى تناول الدراسة
وربطها بالمحتوى األدبى.
تحديد أنواع المشاهد المطلوبة لكل طالب من  2الى 2
مشاهد في القصة وبدأ عمل التصميم للمشاهد.
تقييم وإختبار للمراحل السابقة (تقييم منتصف الفصل
الدراسى األول)
شرح أسس إستخدام المنظور فى المشهد وعالقة
العمارة بالشخصية أو الشخصيات فى المشهد
نقل التصميمات الى الحاسب تمهيدا للتلوين والتحسين
الرقمى
التعديل على التلوين فى التصميمات وعرض قيم اللون
المطلوبة فى التصوير القصصى
شرح أساليب التلوين بالحاسب اآللى (األليستراتور
كبرنامج للتلوين)
المراجعة والتعديل النهائى على التصميمات بدون
ألوان لإلنتقال الى مرحلة التلوين
تقييم نهاية الفصل الدراسى األول
شرح التطبيق للتلوين الرقمى (اليستراتور) واستخدام
الماسح الضوئى
استخدام األدوات األساسية فى برنامج اليستراتور
للتلوين الرقمى
شرح خواص القصة المطبوعة وحدود الطباعة للنسخ
واستخدام التطبيق البرمجى لمونتاج القصة
مراجعة منتجات الطلبة على الحاسب اآللى وظبط
المقاسات
تقييم منتصف الفصل الدراسى الثانى
شرح اساليب استخدام الكتابة مع مشاهد القصة
واختيار نوع الخط المالئم
اختيار مشهد للتلوين اليدوى وتحديد نوع الخامة
المستخدمة للتلوين
التلوين بخامات الوان المياه او الجواش او الخشب
مراجعة وتعديل نهائى على القصة والمشاهد الملونة
تقييم نهائى

المالحظة

اختثار ػملي

اختثار شفىي

مىاقشات وتقييم أداء صفي

تكاليف ووجثات مىشلية

تقييم مشزوػات تصميمية

إمتحان وظزي

الؼصف الذهىي

التؼلم اإللكتزووي

التؼلم التؼاووي

سيارات ميذاوية

تجارب مؼملية

إجزاء تحىث

مشاريغ تطثيقية

حل مشكالت

تماريه تطثيقية

مىاقشات وػزوض تؼليمية

محاضزات
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الىتائج التؼليمية المستهذفة مه المقزر
استزاتيجية التؼليم
المثاشز
استزاتيجية التؼليم
الغيز مثاشز
استزاتيجية التؼلم
الذاتي
استزاتيجية التؼلم
التجزيثي
استزاتيجية التؼليم والتؼلم
التفاػلي
التقىيم الختامي أو
الىهائي

المقاتالت

المىضىػات في األسثىع
استزاتيجية وطزق التؼليم والتؼلم

التقىيم الشخصي للطالة

مصفوفة مقرر ( :تصميم تصوير قصصى )
كود 6012 /

ملف اإلوجاس

املعهد العالى للفنون التطبيقية

وزارة التعليم العالى
التجمع الخامس

الفرقة  /الثانية
أسالية وطزق التقييم

التقىيم الثىائي أو التكىيىي

