وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس
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2

3

دراسة مواصفات الخامات و المحاليل

طرق التخزين المثالية

أ
طرق عمل الجهزة المستخدمة في تحميض وطبع الصورة السينمائية

أ
اجهزة التصحيح اللوني

أ
اجهزة قياس الك ثافة

أ
اجهزة السنستوميتر

امتحان نظري منتصف الفصل

أ
اجهزة الرقابة علي جودة اإلنتاج

أ
نظم القياس والتحكم فى جودة نتائج التصوير وتشغيل الفالم -القياسات
السينسيتومترية  -الدينسيتومترية

قياسات الحساسية والمدى الديناميكى

خطوات رسم المنحنى البيانى المميز للفيلم

أ
المعلومات الساسية التى يتم استخالصها من منطقة الخط المستقيم

اختبار النهائي للفصل الدرس

السرعة الفوتوغرافية والتغيرات فى معالجة الفيلم

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

4

د -2يستخدم تكنولوجيا املعلومات

5

د .املهارات العامة والقابلة للنقل:
د -1يعمل علي كتابت تقارير تشغيل املعمل السينمائي ..

6

ج -4يكتب تقارير مراقبة الجودة وظروف التشغيل باملعمل السينمائي .

7

باملعمل.
ج -3يستخدم أجهزة قياس الكثافة و التصحيح اللوني باملعمل السينمائي .

8

ج -1يبرهن إلي أى مدى يمكن أن يحقق املصور توقعاته للنتيجة النهائية للصورة .
ج -2يستخدم املصور للمنحنى البيانى املميز للفيلم كمرجع لثبات جودة عمليات التشغيل

9

عمليات اإلنتاج.

جـ  -املهارات املهنية والعملية

10

ب-3يميز أهمية اتباع وتطبيق نتائج الدراسات العلمية والتكنولوجية وأثرها االقتصادى على

11

املحددة.
ً
ب -2يستخلص املعلومات الهامة للتصوير من املنحني البياني املميز للخامات الحساسة ضوئيا .

12

ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :

ً
ب -1يختبر عمليا من أن نسخة العرض النهائية تمثل مواصفات العرض املناسبة لقاعة العرض

13

أ -5يشرح العالقة بين عاملى التعريض وظروف تشغيل الفيلم لتحقيق جودة الصورة .

14

أ -4يشرح طريقة رسم املنحني البياني املميز للفيلم السينمائي واملعلومات املستخلصة منه .

15

أ -2يحدد مواصفات الخامات و محاليل التشغيل املعملي .
أ -3يشرح طريقة عمل أجهزة تشغيل وتحميض الفيلم السينمائي وأجهزة رقابة الجودة .

المالحظة

 اعالم الطالب بتوصيف المقرر دراسة اإلختبارات التي يمر بها الفيلم السينمائي قبل التصويرأ -املعرفة والفهم :
أ -1يحدد الخصائص الفوتوغرافية للفيلم ومدى مالئمتها للتصوير .

استراتيجية التعليم
والتعلم التفاعلي

اختبار عملي

النتائج التعليمية المستهدفة من المقرر

استراتيجية
التعليم
المباشر

استراتيجية
التعليم الغير
مباشر

استراتيجية
التعلم الذاتي

التقويم
الختامي أو
النهائي

المقابالت

الموضوعات في األسبوع

استراتيجية وطرق التعليم والتعلم
استراتيجية
التعلم
التجريبي

أساليب وطرق التقييم
التقويم البنائي أو التكويني

ملف اإلنجاز
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د -3يعمل بتعليمات التشغيل واشتراطات االمان والسالمة
د -4يقدم عروض تفاعليه
د-5يستخدم شبكة االنترنت

منسق المقرر:

منسق القسم العلمي:

الفرقة  /الرابعة

