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مصفوفة مقرر  :ديكور سينما
انهذف انؼاو يٍ انًقشس :

الفرقة :الرابعة

كود المقرر 4207:

2018 -2017

انفصم انذساعٍ :األول

 .1يعرفت انعُاصر األساسيت في إبراز ديكىراث انسيًُا يٍ زوايا ويُاظر وخهفياث في إطار ضىابظ انتصىير انسيًُائي ودركت انكاييرا.
انًىضىػاخ تاألعثىع
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وعائم اإلَتاج
انغًُُائٍ
ػالقح يصًى انذَكىس
تؼُاصش انؼًم
ػشض ألهذاف
انغًُُائٍ
انًقشس وتىصُفه

اقتشاذ يششوع أو
أكثش

كُفُح سعى انًغاقط
األفقُح

اختثاس أػًال انغُح

اإلخشاج انُهائً
نهًششوع
اختُاس أحذٌ صواَا
انتصىَش انذاخهٍ أو
انخاسخٍ
سعى
انًغاقط
انشاعُح نقطاػاخ
يختاسج تًقُاط سعى
25 : 1

ػشوض

يُاقشح األػًال

يُاقشاخ وػشوض
تؼهًُُح

يحاضشاخ

حم يشكالخ

تًاسٍَ

إخشاء تحىث

يشاسَغ تطثُقُح

صَاساخ يُذاَُح

تداسب يؼًهُح

انؼصف انزهًُ

د3

انتؼهُى اإلنكتشوًَ

د-
د1
د2

انتؼهى انتؼاوًَ

ج-
ج1-

انًهاساخ انًهُُح انخاصح تانًقشس

ج4-

تصًًُُح
إيتحاٌ َظشي

ب3-

يمذو انرسىياث انهُذسيت واإلسكتشاث نتىضيخ
انفكرة.
يستُبظ انعاللت بيٍ انهىٌ و دالالته و عاللته
بًسادت و طبيعت انسيًُا.

ج3-

تكهُفاخ وواخثاخ
تقُُى
يُضنُحيششوػاخ

ب2-

ج2-





يذهم األشكال انتصًيًيت نهذيكىر انسيًُائى إنى
عُاصرها األونيت ويعيذ صياغتها بعذة دهىل.
يستخذو انبرايج انًتخصصت فى انذيكىر انسيًُائى
.
يمذو انرسىياث انهُذسيت واإلسكتشاث نتىضيخ
انفكرة.
يختار انخاياث انًُاسبت انًرتبطت باالستخذاو
انُهائى نهسيًُا .



















يستُتج انعاللت بيٍ انتصًيى وطبيعت االستخذاو فى
انذيكىر انسيًُا .
يستُتج دهىل يتُىعت نًتطهباث انتصًيى انذاخهي
نهسيًُا و إعذاد انرسىو انتذضيريت.

ب4-

يُاقشاخ وتقُُى
آديء فصهً

ب-
ب1-

انًهاساخ انزهُُح

أ4-

اختثاس شفىي





































































































































































































المهارات العامة
يبذع أفكاراًجذيذة نذم يشكالث تصًيى انًسرح.
يخرج انتصًيى بانكفاءة انًطهىبت طبما ً نىظيفت
انًسرح.
يمذو انعرض انفعال .

أعتار انًادج  :أ.د /يصطفً عهطاٌ














































قائى تأػًال سئُظ يدهظ انقغى انؼهًٍ  :ا.و.د َ /ها فخشي ػثذ انغالو

انًالحظح

أ3-

يفسر َظرياث انهىٌ و سيكىنىجيته و تطبيماته في
انسيًُا
يعذد انًذذداث انتكُىنىجيت نتذميك انكفاءة انىظيفيت
وانجًانيت انخاصت بًُاظر و خهفياث انسيًُا .
















اختثاس ػًهً

انًؼهىياخ وانًفاهُى
يعذد يفاهيى و يصطهذاث أسس تصًيى انذيكىر
انسيًُائى .
يشرح طرق عًم انذيكىر انسيًُائى .





أ2-

اعتشاتُدُح
انتؼهًُىانتؼهى
انتفاػهً

يهف اإلَداص

أ-
أ1-

اعتشاتُدُح
انتؼهُى انًثاشش

اعتشاتُدُح
انتؼهُى غُش
انًثاشش

اعتشاتُدُح
انتؼهى
انتدشَثً

انتقىَى
انختايً
وانُهائً

انتقىَى انشخصً
نهطانة
انًقاتالخ

انُتائح انتؼهًُُح انًغتهذفح

اعانُة وطشق انتؼهُى وانتؼهى

اعتشاتُدُح
انتؼهى انزاتً

أعانُة وطشق انتقُُى

انتقىَى انثُائً وانتكىٍَُ
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