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الموضوعات في األسبوع

أساليب وطرق التقييم

استراتيجية وطرق التعليم والتعلم

النتائج التعليمية المستهدفة من المقرر
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مبادئ عامة للبناء الدرامي

حرفية البناء الدرامي

تحليل التكوين البنائي والبناء الدرامي للفيلم

مصادر و خصائص السيناريو وطرق كتابة السيناريو

المعالجة الدرامية

السيناريو الروائي واإلخراجي والمرسوم

تحليل التكوين الشكلي للسيناريو

امتحان نظري منتصف الفصل الدراسي

معالجة عيوب السيناريو

المخرج والسيناريو و األساليب اإلخراجية للمعالجة الفنية
للسيناريو

اإلنتقاالت ووسائل الربط

امتحان نهاية الفصل الدراسي

الحركة (الداخلية والخارجية ) في الصورة المتحركة
األحجام والزوايا
لقطات التغطية والتتابع ووجهة النظر

محاضرات

تمارين تطبيقية

مناقشات وعروض تعليمية

حل مشكالت

مشاريع تطبيقية

إجراء بحوث

تجارب معملية

زيارات ميدانية

التعلم التعاوني

التعلم اإللكتروني

إمتحان نظري

العصف الذهني

تكاليف ووجبات منزلية

تقييم مشروعات تصميمية

اختبار شفوي

مناقشات وتقييم أداء صفي

المالحظة

اختبار عملي

المقابالت

ملف اإلنجاز

11

د.1يعمل مع فريق

12

د .املهارات العامة والقابلة للنقل:
د .1يطور معارفه و مهاراته بالتعليم المستمر.
د .2يستخدم شبكة االنترنت

13

جـ  -املهارات املهنية والعملية
ج -1يجمع البيانات الخاصة بالعمل السينمائي و التليفزيوني .
ج -2يكتب أنواع السيناريوهات للسينما و التليفزيون .
ج -3يصور مجموعة من المشاهد مطبقا ً فيها قواعد وحرفيات اإلخراج
السينمائي .

14

ب -2يستنبط ما يفكر فيه الجمهور و تحريك الشعور النفسي لديه .

ب -3يحلل الفيلم السينمائي من حيث بناءه الدرامية وحرفيته .

15

ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :
ب -1يميز أنواع التتابع الخاص بالمشاهد المختلفة .

التقويم
الختامي أو
النهائي

التقويم الشخصي للطالب

مبادئ السيناريو السينمائي والتليفزيوني +إعالم الطالب
بتوصيف المقرر

أ -املعرفة والفهم :
أ -1يصف المكونات الشكلية للسيناريو
أ – 2يحدد االنتقاالت ووسائل الربط
أ -3يشرح التأثير الدرامي لحركة الكاميرا .
أ -4يشرح البناء الدرامي وعناصره وحرفيته .
أ -5يصف المعالجة المرئية ألي مشهد مكتوب .
أ -6يحدد أحجام اللقطات المختلفة زوايا التصوير وأثر كل
زاوية.

استراتيجية
التعليم
المباشر

استراتيجية
التعليم الغير
مباشر

استراتيجية
التعلم الذاتي

استراتيجية
التعلم
التجريبي

استراتيجية التعليم
والتعلم التفاعلي

التقويم البنائي أو التكويني

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

مصفوفة مقرر  /سيناريو وإخرإج (سينما وتليفزيون)

أستاذ المادة  :أ.د/تماضر محمد نجيب
التاريخ :

كود 1209 /

إلفرقة :إألولي

قائم بأعمال رئيس مجلس القسم العلمي :رانيا شعبان ابوشنب

