الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد أغسطس 9002

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية-التجمع الخامس

أً – 2حدد خصائص ومىاصفات الفُلم الحلُفشٍىوي إلاغالمي .
أً -3صف وظُفة ول فزد من طاكم باإلهحاج الحلُفشٍىوي .
ب -املهارات الذهىُة (الػللُة والفىزٍة) :
بً -1حلل أخطاء إلاطاءة في الحصىٍز الخارجي و هُفُة مػالجتها .
ب-2يالحظ الياميرات املسحخدمة داخل ألاسحدًى (  )Studio cameraإو في الجمؼ إلاخباري
()ENG
بً-3خحار للمىطىغات املىاسبة همادة إغالمُة ًصلح ثىفُذها في فُلم أو ثلزٍز إغالمي مصىر
بً -4بدي رأًه بحلىٌ بسُطة أثىاء ثىفُذ املشزوع أو ما بػد الحىفُذ ملىاجهة املشاول إلاهحاجُة
بً -5بحىز أفيار وطزق مػالجة فىُة ألفيار ألافالم إلاغالمُة .
بً -6حلل فىُا املادة إلاغالم املػزوطة من خالٌ شاشات الحلُفشٍىن .
جـ  -املهارات املهىُة والػملُة
جً -1ححىم في وظائف واميرا الفُدًى إلاحترافُة ( )ENGبالطزٍلة الصحُحة .
جٌ -2سحخدم الياميرا الحلُفشٍىهُة سىاء غلي حامل أو محمىلة غلي الىحف لحصىٍز غىصز ثابت أو
مححزن بمهىُة غالُة .
جً -3ظبط الترهيز البؤري ملحابػة حزهة شخص أو أثىاء ثحزًٍ الياميرا بشيل صحُح .
جً-4ؤدي الحغُير البػد البؤري بشيل آلي (  )Zoom Servoبطزٍلة جُدة
جً -5صمم غىاصز إلاهحاج للفُلم إلاغالمي بجمُؼ مزاحلة ( مزحلة إلاغداد مزحلة الحىفُذ -مزحلة
الػزض ) .
د .املهارات الػامة واللابلة للىلل:
دٌ -1ػمل في فزٍم وثىسَؼ املهام .

توظيف عناصر تصميم الصورة في إنتاج الفيلم التليفزيوني

توظيف عناصر تصميم الصورة في إنتاج الفيلم التليفزيوني

كيفية التعامل مع مشكالت التصوير واستعمال الكاميرا واإلضاءة للغرض اإلعالمي

دراسة نظم العرض التليفزيوني اإلعالمي  ,ونقد األعمال واختيار الموضوعات .

دراسة نظم العرض التليفزيوني اإلعالمي  ,ونقد األعمال واختيار الموضوعات .

استخدام تكنولوجيا المعلومات في الكاميرات المحمولة واألستديو .

التدريب علي استعمال الكاميرات والعمل بها

تقييم مشروعات تصميمية

مواصفات أجهزة اإلضاءة والتدريب علي أجهزة المونتاج واإلنتاج .

التدريب علي أحجام اللقطات وأنواعها .

عمل السيناريو التنفيذي

تحريك الكاميرا والضبط الدقيق للعدسات وخاصة العدسة متغيرة البعد البؤري

مشاىدة ما تم تصويره والمناقشة لما ىو صالح أو غير صالح من اللقطات المصورة

المشاىدة النهائية للعمل صورة وصوت  ,واعتماده سوء موسيقي أو تعليق

تقييم مشروعات تصميمية

إعالم الطالب بتوصيف المقرر

أ -المعرفة والفهم :

مشاىدة نهائية وتحديد اإلخراج النهائي للفيلم

مصفوفة مقرر /تصميم تميفزيون إعالمي

أ 1يشرح كيفية ثوظيف عناصر التصميم الفنية والتقنيات للصورة التلفزيونية للغرض إلاعالمي.

الكود /

8112

الفرقة  :الثانية

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد أغسطس 9002

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية-التجمع الخامس

مصفوفة مقرر /تصميم تميفزيون إعالمي

الكود /

8112

الفرقة  :الثانية

دٌ -2سحخدم الىمبُىثز فى املىهحاج الفُلم .
دً -3حىاصل مؼ الجهات املخحلفة والتي ًحم ثصىٍز الفُلم الحػلُمي والػلمي بها .

أستاذ المادة  :أ.د /صفوت عبد الحليم على

منسق القسم العلمي :م.د /رانيا شعبان ابو شنب

التاريخ:

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد أغسطس 9002

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية-التجمع الخامس

أً – 2حدد خصائص ومىاصفات الفُلم الحلُفشٍىوي إلاغالمي .
أً -3صف وظُفة ول فزد من طاكم باإلهحاج الحلُفشٍىوي .
ب -املهارات الذهىُة (الػللُة والفىزٍة) :
بً -1حلل أخطاء إلاطاءة في الحصىٍز الخارجي و هُفُة مػالجتها .
بً -2الحظ الياميرات املسحخدمة داخل ألاسحدًى (  )Studio cameraإو في الجمؼ إلاخباري ()ENG
بً-3خحار للمىطىغات املىاسبة همادة إغالمُة ًصلح ثىفُذها في فُلم أو ثلزٍز إغالمي مصىر
بً -4بدي رأًه بحلىٌ بسُطة أثىاء ثىفُذ املشزوع أو ما بػد الحىفُذ ملىاجهة املشاول إلاهحاجُة
بً -5بحىز أفيار وطزق مػالجة فىُة ألفيار ألافالم إلاغالمُة .
بً -6حلل فىُا املادة إلاغالم املػزوطة من خالٌ شاشات الحلُفشٍىن .
جـ  -املهارات املهىُة والػملُة
جً -1ححىم في وظائف واميرا الفُدًى إلاحترافُة ( )ENGبالطزٍلة الصحُحة .
جٌ -2سحخدم الياميرا الحلُفشٍىهُة سىاء غلي حامل أو محمىلة غلي الىحف لحصىٍز غىصز ثابت أو
مححزن بمهىُة غالُة .
جً -3ظبط الترهيز البؤري ملحابػة حزهة شخص أو أثىاء ثحزًٍ الياميرا بشيل صحُح .
جً -4ؤدي جغُير البػد البؤري بشيل آلي (  )Zoom Servoبطزٍلة جُدة
جً -5صمم غىاصز إلاهحاج للفُلم إلاغالمي بجمُؼ مزاحلة ( مزحلة إلاغداد مزحلة الحىفُذ -مزحلة
الػزض ) .
د .املهارات الػامة واللابلة للىلل:
دٌ -1ػمل في فزٍم وثىسَؼ املهام .
دٌ -2سحخدم الىمبُىثز فى املىهحاج الفُلم .

الطالب بتوصيف المقرر

كيفية التعامل مع مشكالت التصوير واستعمال الكاميرا واإلضاءة للغرض اإلعالمي

دراسة أفكار الموضوعات

نقد واختبار الموضوعات

اختيار الموضوعات وعمل فكرة والغرض من الموضوع

عمل السيناريو التنفيذي بالصورة للموضوع الذي تم الموافقة عليو

استخدام تكنولوجيا الكاميرات وأنواعها وخاصة المحمولة واألستوديو

تقييم مشروعات تصميمية

التدريب علي طرق التعامل مع أجهزة اإلضاءة التليفزيونية والتعرف علي مواصفتها

توظيف إمكانية أجهزة المونتاج للصورة والصوت والعدسات والضبط الدقيق لها

التدريب علي أحجام اللقطات وتحريك الكاميرا سواء علي حامل أو محمولة علي الكتف

فنيات توزيع اإلضاءة ألعمال التصميم التليفزيوني اإلعالمي .

مشاىدة ما تم تصويره لألفالم وما يناسب عرض الفكرة

المونتاج صوت وصورة للفيلم اإلعالمي .

مشاىدة نهائية وتحديد اإلخراج النهائي للفيلم اإلعالمي

كيفية التعامل مع مشكالت التصوير واستعمال الكاميرا واإلضاءة للغرض اإلعالمي إعالم
أ -املػزفة والفهم :

تقييم مشروعات تصميمية (لجنة ثالثية)

مصفوفة مقرر /تصميم تميفزيون إعالمي

أ 1يشرح كيفية ثوظيف عناصر التصميم الفنية والتقنيات للصورة التلفزيونية للغرض إلاعالمي.

الكود /

8112

الفرقة  :الثانية

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد أغسطس 9002

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية-التجمع الخامس

مصفوفة مقرر /تصميم تميفزيون إعالمي

الكود /

8112

الفرقة  :الثانية

دً -3حىاصل مؼ الجهات املخحلفة والتي ًحم ثصىٍز الفُلم الحػلُمي والػلمي بها .

أستاذ المادة  :أ.د /صفوت عبد الحليم على

منسق القسم العلمي :م.د /رانيا شعبان ابو شنب

التاريخ:

