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أ – 2يذكر عناصر الفيلم في تصميم الفيلم اإلعالمي .
أ -3يشرح نظريات اإلتصال البصري والمعالجة البصرية للفيلم اإلعالمي .
أ -4يصف متطلبات اإلنتاجية للتصوير السينمائي اإلعالمي .

ب -المهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :
ب -1يحلل المحتوي المرئي للفيلم اإلعالمي .
ب -2يختار أساليب التصميم السينمائي في إبراز مضمون الصورة اإلعالمية .

جـ  -المهارات المهنية والعملية
ج -1يتحكم في حركة الكاميرا السينمائية ووظائفها في تصوير فيلم إعالمي بإتقان .
ج -2يطبق حرفيات المونتاج واإلخراج السينمائي في الصورة اإلعالمية .
ج -3يكتب المعالجة السينمائية والسيناريو للفيلم اإلعالمي .

د .المهارات العامة والقابلة للنقل:
د -1يعمل في فريق وتوزيع المهام وحل المشكالت التي تواجه تصوير وإخراج
العمل اإلعالمي ومن خالل اإلحتكاك بموقع التنفيذ .
د -2يتعلم الذاتي المستمروالبحث الميداني أثناء تنفيذ الفيلم اإلعالمي .
د -3يحسن األداء من خالل رجع الصدي والمراجعة المستمرة مع أستاذ المقرر .

مقدمه عن الفيلم اإلعالمي (مفرداته وخصائصة)

تقديم أفكار

مناقشة األفكار

تدريبات علي أحجام اللقطات

المعالجة السينمائية

مراجعة المعالجة السينمائية

كتابة السيناريو
تقييم مشروعات تصميمية

مراجعة السيناريو

تدريبات علي حركات الكاميرا

تقطيع السيناريو إلي لقطات

كتابة السيناريو التنفيذي

مراجعة السيناريو التنفيذي
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تقييم مشروعات تصميمية

الفرقة  :الثانية

تدريبات علي حركات الكاميرا

إعالم الطالب بتوصيف المقرر

أ -المعرفة والفهم :
أ – 1يعدد دور الفيلم السينمائي في الرسالة اإلعالمية .

تدريبات علي زوايا التصوير

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية-التجمع الخامس
مصفوفة مقرر  /تصميم سينما إعالمي
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مقدمه عن الفيلم اإلعالمي (مفرداته وخصائصة )

مشاهدة ماتم تصويره

مشاهدة ماتم تصويره

تدريبات علي حركات الكاميرا

تدريبات علي حركات الكاميرا

مشاهدة واختيار اللقطات الصالحة فنيا

إختيار اللقطات

تقييم مشروعات تصميمية

التتر

إضافة الموسيقي

عرض ومناقشة

عرض ومناقشة

تقييم مبدئي
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تقييم مبدئي

الفرقة  :الثانية

تقييم مشروعات تصميمية (لجنة ثالثية)

مشاهدة واختيار اللقطات الصالحة فنيا

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية-التجمع الخامس
مصفوفة مقرر  /تصميم سينما إعالمي

أ -المعرفة والفهم :
أ – 1يعدد دور الفيلم السينمائي في الرسالة اإلعالمية .
أ – 2يذكر عناصر الفيلم في تصميم الفيلم اإلعالمي .
أ -3يشرح نظريات اإلتصال البصري والمعالجة البصرية للفيلم اإلعالمي .
أ -4يصف متطلبات اإلنتاجية للتصوير السينمائي اإلعالمي .

ب -المهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :
ب -1يحلل المحتوي المرئي للفيلم اإلعالمي .
ب -2يختار أساليب التصميم السينمائي في إبراز مضمون الصورة اإلعالمية .

جـ  -المهارات المهنية والعملية
ج -1يتحكم في حركة الكاميرا السينمائية ووظائفها في تصوير فيلم إعالمي بإتقان .
ج -2يطبق حرفيات المونتاج واإلخراج السينمائي في الصورة اإلعالمية .
ج -3يكتب المعالجة السينمائية والسيناريو للفيلم اإلعالمي .

د .المهارات العامة والقابلة للنقل:
د -1يعمل في فريق وتوزيع المهام وحل المشكالت التي تواجه تصوير وإخراج
العمل اإلعالمي ومن خالل اإلحتكاك بموقع التنفيذ .
د -2يتعلم الذاتي المستمروالبحث الميداني أثناء تنفيذ الفيلم اإلعالمي .
د -3يحسن األداء من خالل رجع الصدي والمراجعة المستمرة مع أستاذ المقرر .

أستاذ المادة  :أ.د /وائل عبد المنعم صابر
التاريخ:

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

