وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

أ – 3يددد أوقاث الخصويز اإلاالئمت للخصويز الخارجي .
أ -4يذكز ميكاهيكت العمل ألهواع مخخلفت للكاميراث السينمائيت
أ -5يشزح مواصفاث أهظمت العزض السينمائي .
ب -اإلاهاراث الذهنيت (العقليت والفكزيت) :
ب -1يبرهن العناصز اإلازئيت لألفالم الدسجيليت .
ب -3يدل اإلاشاكل الخاصت بإضاءة النهار في موقع الخصويز .
ب -2يقارن بين أوقاث الخصويز و سوايا و أحجام اللقطاث اإلاعبرة عن الفكزة.

ب -4يسخخدم أسلوب الخصميم للقطت التي جدقق الهدف منها .
جـ  -اإلاهاراث اإلاهنيت والعمليت
ج -1يضبط وظائف الكاميرا السينمائيت والعدست في الخصويز الخارجي.
ج -3ينظم لعمل فيلم حسجيلي بدايت من كخابت السيناريو و ختي العزض .
ج 2يسخخدم ألاجهشة وألادواث الخاصت بالخدكم في ؤلاضاءة للخصويز الخارجي

ج -4يخدكم في خزكاث الكاميرا علي خامل أو الكخف أو علي منصت
مخدزكت علي عجل( . )dolly
ج -5يصيغ اإلاعالجت والسيناريو للفيلم السينمائي الدسجيلي .
د .املهارات العامة والقابلة للنقل:
د -1يطور وينمي اإلاعارف واإلاهاراث من خالل الاطالع على ألافالم
والخقنياث الحديثت .
د -3يعمل في فزيق ويوسع اإلاهام .
د – 2يسخخدم بزامج الحاسب آلالي في موهخاج الفيلم .
د – 4يقدم العزض للفيلم الدسجيلي .

اهواع الفيلم التسجيلي وصياغة الفكار

مواقشة الفكار

المعالجة السيومائية

مراجعة المعالجة السيومائية

تدريبات علي احجام اللقطات

تدريبات علي التحكم في اجزاء الكاميرا السيومائية

ك تابة السيواريو للفيلم التسجيلي

مواقشة السيواريو

تدريبات علي حركات الكاميرا علي حامل

تقطيع السيواريو إلي لقطات

ك تابة السيواريو التوفيذي

مواقشة السيواريو التوفيذي

التدريب علي تعديل البعد البوري ( )zooming

التعريف علي مفهوم الفيلم التسجيلي
أ -املعرفة والفهم :

تدريبات علي حركات الكاميرا المحمولة علي الك تف

مصفوفة مقرر  :تصميم سينما تسجيلي

أ – 1يشزح أساليب ؤلاضاءة الخاصت بالخصويز السينمائي الخارجي .
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أ – 3يددد أوقاث الخصويز اإلاالئمت للخصويز الخارجي .
أ -2يذكز ميكاهيكت العمل ألهواع مخخلفت للكاميراث السينمائيت
أ -4يشزح مواصفاث أهظمت العزض السينمائي .
ب -اإلاهاراث الذهنيت (العقليت والفكزيت) :
ب -1يبرهن العناصز اإلازئيت لألفالم الدسجيليت .
ب -3يدل اإلاشاكل الخاصت بإضاءة النهار في موقع الخصويز .
ب -2يقارن بين أوقاث الخصويز و سوايا و أحجام اللقطاث اإلاعبرة عن الفكزة.

ب -4يسخخدم أسلوب الخصميم للقطت التي جدقق الهدف منها .
جـ  -اإلاهاراث اإلاهنيت والعمليت
ج -1يضبط وظائف الكاميرا السينمائيت والعدست في الخصويز الخارجي.
ج -3ينظم لعمل فيلم حسجيلي بدايت من كخابت السيناريو و ختي العزض .
ج -2يسخخدم ألاجهشة وألادواث الخاصت بالخدكم في ؤلاضاءة للخصويز الخارجي

ج -4يخدكم في خزكاث الكاميرا علي خامل أو الكخف أو علي منصت
مخدزكت علي عجل( . )dolly
ج -5يصيغ اإلاعالجت و السيناريو للفيلم السينمائي الدسجيلي .
د .املهارات العامة والقابلة للنقل:
د -1يطور وينمي اإلاعارف واإلاهاراث باالطالع على الخقنياث الحديثت
د -3يعمل في فزيق ويوسع اإلاهام .
د – 4يسخخدم بزامج الحاسب آلالي في موهخاج الفيلم .
د – 5يقدم العزض للفيلم الدسجيلي .

تدريب علي التعديل البؤري والكاميرا متحركة

تدريبات علي حركات الكاميرا علي دوللي

تعديل التكوين مع حركة الكاميرا المركبة

التدريب علي استخدام وتشغيل جهاز العرض ال  61مم

تدريبات علي طبط التعريض في التصوير الخارجي

معالجة فوية اإلطاءة في التصوير بإطاءة الوهار

معالجة فوية اإلطاءة في التصوير بإطاءة المكان المتاح

تصوير الفيلم التسجيلي

مشاهدة ومواقشة ماتم تصويرى

مشاهدة وتقييم اللقطات الصالحة فويا

إختيار اللقطات

التتر

إطافة الموسيقي

تدريب علي التعديل البؤري والكاميرا ثابتة
أ -املعرفة والفهم :
أ – 1يشزح أساليب ؤلاضاءة الخاصت بالخصويز السينمائي الخارجي .

الموهتاج وتركيب اللقطات

د –5يدسن ألاداء من خالل الخقويم اإلاسخمز .

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس
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د – 6يدسن ألاداء من خالل الخقويم اإلاسخمز .

رئيس القسم  :د  /راهيا شعبان
أستاذ املادة  :أ.د /وائل عبد املنعم صابر
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