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التحضيرمن خالل تقسيم الحركة – التصميم للشخصيات اعالم الطالببالتوصيف
املسقط األفقي للمناظر -منظور عين الطائر– الرسم األيزومتري
إسكتشات التتابع  -story boardاملعالجة  -دليل األلوان – البحوث – خطوات العمل .
زيارة وتصويرأحد األماكن األثرية ودراسة أسلوبها املعماري واإلضاءة
إعادة التشكيل ومكمالت األماكن الفعلية .
ألوان األماكن الفعلية – الزوايا العكسية .
معالجة الحيزمن خالل التكوين واإلضاءة وزوايا التصويرعلي مسقط أفقي
اختبارمنتصف الفصل الدراس ي .
النماذج املجسمة واملنظور و بناء مناظرللزوايا العكسية
النماذج املجسمة واملنظور و بناء مناظرللزوايا العكسية

دراسة توزيع الحوائط واألجسام والكتل في فراغ األستديو زيارة ميدانية
تنسيق املنظرالسينمائي املنظرواإلضاءة املواد و النسيج و اللون
تطبيقات علي تنسيق املنظر
إعادة استخدام املناظرداخل األستديو
امتحان نهاية الفصل الدراس ي
محاضرات

المالحظة

اختبار عملي

اختبار شفوي

مناقشات وتقييم أداء صفي

تكاليف ووجبات منزلية

تقييم مشروعات تصميمية

إمتحان نظري

العصف الذهني

التعلم اإللكتروني

التعلم التعاوني

زيارات ميدانية

تجارب معملية

إجراء بحوث

حل مشكالت

تمارين تطبيقية

مشاريع تطبيقية

مناقشات وعروض تعليمية
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جـ  -املهارات املهنية والعملية
ج -1يرسم املساقط األفقية مع توضيح حركات الكاميرا واإلضاءة و
زوايا التصوير.
ج -2يصمم سيناريو مصور (  )storyboardللمشهد املكتوب.
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ب -2يبتكرتشكيالت مرئية جديدة ألماكن الفعلية .

12

ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :
ب -1يحلل عناصرالتكوين في الصورة من لون وإضاءة في معالجة
الحيز
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أ – 2يحدد مفردات التكوين في الصورة السينمائية و التليفزيونية .
أ -3يشرح كيفية املعالجة الفنية للحيزالفراغي بالديكور
واإلكسسورات بما يناسب الحدث في املكان .
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أ -املعرفة والفهم :
15

أ – 1يحدد أشكال الحوائط املتحركة في الديكور السينمائي
واإلستفادة منها .

استراتيجية
التعليم
المباشر
استراتيجية
التعليم الغير
مباشر
استراتيجية
التعلم الذاتي
استراتيجية
التعلم
التجريبي
استراتيجية التعليم
والتعلم التفاعلي
التقويم
الختامي أو
النهائي

المقابالت

الموضوعات في األسبوع
استراتيجية وطرق التعليم والتعلم

التقويم الشخصي للطالب

مصفوفة مقرر (ديكور سينما و تليفزيون )
كود 1207 /

ملف اإلنجاز

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

الفرقة  :األولي
أساليب وطرق التقييم

التقويم البنائي أو التكويني

النتائج التعليمية المستهدفة من المقرر

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

مصفوفة مقرر (ديكور سينما و تليفزيون )

كود 1207 /

ج -3يصمم املناظرللمشاهد املكتوبة بالسيناريو الروائي .
د .املهارات العامة والقابلة للنقل:
د -1يطور معارفة ومهاراته .
د -2يحسن األداء عن طريق التقويم املستمرورجع الصدي .
د 3يعمل فى فريق
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