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اعالم الطالب بتوصيف املقرر

حتديد وأختيار أفكار لعمل فواصل إعالنية ملناسبات

كتابة السيناريو وعمل القصة املرسومة للفكرة. Story board

حتديد منط االساليب ومناذج التصميم للشخصيات يف الفاصل اإلعالين (

اتبع عمل مونتاج الفاصل االعالين

اختبار هناية الفصل الدراسي (جلنة ثالثية)

محاضرات

مناقشات وعروض تعليمية

حل مشكالت

تمارين تطبيقية

إجراء بحوث

15

منسق المادة:

منسق القسم العلمي:

مشاريع تطبيقية

)الشخصيات اخلطية ،شخصيات الكتل  ،شخصيات الصلصال  ،العرائس

د -4يجمع معلومات عن االداء من خالل املتابعة ورجع الصدي .

تجارب معملية

.رسم الشخصية االساسية املواظفة يف الفواصل وحتديد األوضاع احلركيه هلا

د -3يعمل فى مجموعات عمل .

زيارات ميدانية

رسم ابقي الشخصيات املساعدة للشخصيه االساسية

د -١يطور معارفه ومهاراته .
د -2يستخدم برامج الحاسب اآللي في معالجة افالم الرسوم .

التعلم التعاوني

حتديد اخللفيات املستخدمة يف الفاصل اإلعالين حسب السيناريو.

د .املهارات العامة والقابلة للنقل:

العصف الذهني

اختبار منتصف الفصل الدراسي (مشروع تطبيقي لتنفيذ مناذج ال )model sheet

ج .2يصور حركة شخصية (  ) cutoutبكاميرات الفيديو.

ج .3يصور نماذج الصلصال ,موزعا االضاءة عليها.

التعلم اإللكتروني

السيناريو

جـ  -املهارات املهنية والعملية
ج .١.١يرسم نماذج للشخصيات املصممة وهيكل الشخصية الداخلي باساليب
مختلفة.

إمتحان نظري

مشروع تطبيق لتحريك منوذج الوجه يف االوضاع املختلفة مع تغيري مالحمه حسب

ب .2يقارن بين االنماط املختلفة للرسوم املتحركة..
ب .3يميز بين انماط من اساليب ونماذج التصميم للشخصيات في افالم التحريك.

تقييم مشروعات تصميمية

مشروع تطبيقي لتصوير الفاصل اإلعالين

ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :
ب .١يميزالفروق بين خطوط تصميم الشخصية في املدارس املختلفة.

تكاليف ووجبات منزلية

تصميم شخصية ابسلوب الـ  cutoutوحتريكها

أ -4يشرح آليات رسم الوجه واوضاعه الحركية والتعبيرات املختلفة
أ .5يصف انماط من اساليب ونماذج التصميم للشخصيات في افالم التحريك.

مناقشات وتقييم أداء صفي

عمل مونتاج الفاصل االعالين

أ .2يحدد متطلبات تقنيات التصوير الفيديو الفالم الرسوم املتحركة واألفالم الدعائية
أ .3يشرح كيفية رسم مالمح الوجه و اشكال الشخصيات في مدارس الرسوم املتحركة املختلفة

اختبار عملي

اتبع مشروع تطبيقي لتصوير الفاصل اإلعالين

أ -املعرفة والفهم :
أ .١يذكر اسس وادوات تصميم الشخصية بالورق و الصلصال .

اختبار شفوي

النتائج التعليمية المستهدفة من المقرر

استراتيجية التعليم
والتعلم التفاعلي

المالحظة

الموضوعات في األسبوع
استراتيجية
التعليم
المباشر

استراتيجية
التعليم الغير
مباشر

استراتيجية
التعلم الذاتي

استراتيجية
التعلم
التجريبي

التقويم
الختامي أو
النهائي

التقويم البنائي أو التكويني

المقابالت
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استراتيجية وطرق التعليم والتعلم

التقويم الشخصي للطالب

مصفوفة مقرر  /تصميم تليفزيون تجاري و رسوم

الفرقة  :الرابعة
أساليب وطرق التقييم

ملف اإلنجاز

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس
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