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كيفية التوزيع الضوئي للمشهد التليفزيوني وحل مشاكله

توظيف حركة الكاميرا التليفزيونية في البرامج املختلفة

مشكالت التركيز البؤري مع حركة الكاميرا أو الدولي

وضع تصورات األفكار الخاصة باملشروع التطبيقي  +تقيم.

دراسة ألساليب التوزيع الضوئي في مختلف مجاالت اإلنتاج التليفزيوني .

معالجة السيناريوهات الخاصة باملشاهد .

اختبار منتصف الفصل الدراس ي

تنفيذ للمشروع التطبيقي للمجموعة ()1

تنفيذ للمشروع التطبيقي للمجموعة ()1

تنفيذ للمشروع التطبيقي للمجموعة ()2

تنفيذ للمشروع التطبيقي للمجموعة ()2

فحص ما تم تصويره  ,ومراجعة السيناريوهات التنفيذية  .واملناقشة حول مونتاج الفيلم

تابع عمل مونتاج الفيلم

)اختبار نهاية الفصل الدراس ي (لجنة ثالثية)

محاضرات

مناقشات وعروض تعليمية

حل مشكالت

تمارين تطبيقية

مشاريع تطبيقية

إجراء بحوث

تجارب معملية

التعلم التعاوني

زيارات ميدانية

العصف الذهني

التعلم اإللكتروني

إمتحان نظري

تقييم مشروعات تصميمية

تكاليف ووجبات منزلية

مناقشات وتقييم أداء صفي

2

د – 3-يقدم العروض واألفالم الايففزووتنفة .

3

د -1يعمل في فروق وتوزيع املهام
د -2يعمل علي تحسين األداء عن طروق الاقووم املسامر

4

د .املهارات العامة والقابية لينقل:

5

 -4يساخدم الاصوور الرقمى فى تصمفم و إتناا الراام الايففزووتنفة .
 -5يؤدي الاغفيا البؤري ليعدسة مع تغفيا التاكيز البؤري لاحقفق فنفات الصورة املاحركة .
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 -2ياحكم في حركة الكامياا علي الحامل بحرففه .
 -3يوزع اإلضاءة ليمشهد الايففزووني و مناطق الاعروض في املشهد الايففزووني
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جـ  -املهارات املهنية والعملية
 -1يصمم ويعد العمل الايففزووني في صورته النهائفة بالشكل واملضمون املناسب.
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ب -5يحيل فنفات الاوزيع الضوئي وحركة الكامياا في الراام الايففزووتنفة .
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ب - 4يحل املشكالت الفنفة للضاءة وحركة الكامياا والتاكيز البؤري ليمشهد الايففزووني .
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ب – 2يحل املشكالت إباكاروة لصفاغة تصمفمات فنفة ملشهد تيففزووني درامي .
ب  - 3يربط العناصر الفنفة والاقنفة ليصوت بالصورة في إخرا املشهد الايففزووني .
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ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :
ً
ً
ً
ب -1يخطط تصمفمات موجهة فنفا ووظفففا طبقا لنوع وطبفعة اإلتناا الايففزووني .
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أ -5يشرح طرق تركفب مصادر اإلضاءة وعالقاه بالديكور داخل األساديو الايففزووني .
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أ -4يشرح أثر العناصر الفنفة للتناا الايففزووني علي درجة الاأثيا علي تيقي املشاهد ليرسالة

14

أ -3يذكر األسالفب الفنفة والاقنفة ليموتناا واإلخرا والسيناروو والصوت املوظفة في إتناا الراام
واألفالم الايففزووتنفة .

15

أ -2يحدد العناصر الفنفة والاقنفة التي يام اإلعاماد عييها في الاوزيع الضوئي في الراام الايففزووتنفة

اختبار شفوي

اعالم الطالب بتوصيف املقرر -
شرح إلضاءة البرامج واملشاهد التليفزيونية وكيفيه قراءة وتحليل اإلضاءةة -

أ -املعرفة والفهم :
أ -1يصف مواصفات وخصائص األجهزة واألدوات والخامات الالزمة للتناا الراام الايففزووتنفة
الداخلي .

استراتيجية التعليم
والتعلم التفاعلي

المالحظة

النتائج التعليمية المستهدفة من المقرر

استراتيجية
التعليم
المباشر

استراتيجية
التعليم الغير
مباشر

استراتيجية
التعلم الذاتي

التقويم
الختامي أو
النهائي

اختبار عملي

الموضوعات في األسبوع

استراتيجية وطرق التعليم والتعلم
استراتيجية
التعلم
التجريبي

أساليب وطرق التقييم
التقويم البنائي أو التكويني

المقابالت

4120

التقويم الشخصي للطالب

مصفوفة مقرر  /تصميم تليفزيون داخلي

الكود :

الفرقة  :الرابعة

ملف اإلنجاز

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

مصفوفة مقرر  /تصميم تليفزيون داخلي

الكود :

4120

الفرقة  :الرابعة

د – 4-يساخدم برام الحاسب اآللي في موتناا األفالم الايففزووتنفة .
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