الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد أغسطس 9002

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية-التجمع الخامس

أ - 2يشرح ميكانيكية حركة الفيلم داخل الكامريا السينمائية .
أ -3حيدد مواصفات وخصائص الفيلم السينمائي .
أ -4يذكر أنواع وسائل محل الكامريا السينمائية .
أ -5يشرح مواصفات وخصائص العدسات السينمائية .
أ -6حيدد طرق ضبط التعريض الضوئي للتصوير السينمائي القياسي والغري القياسي.

ب -المهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :
ب -1حيسب التعريض الضوئي اجلديد نتيجة التغري يف أي عامل من عوامل التعريض .
ب -2مييز بني األجزاء للكامريا السينمائية الفلمية طبقا لنوع الكامريا .
ب– 3يقارن بني مواصفات أنواع األفالم السينمائية من خالل املعلومات املوجوة بغطاء الفيلم
.
ب -4يالحظ األخطاء اليت قد تنتج من األجهزة املستخدمة يف اإلنتاج السينمائي .
ب – 5مييز بني العدسات املختلفة من حيث املواصفات الفنية والتقنية .

جـ  -المهارات المهنية والعملية
ج -1يتحكم يف أجزاء الكامريا السينمائية الفلمية .
ج -2حيرك آله التصوير السينمائية سواء علي حامل ثابت أو حممولة علي الكتف .
ج -3يوزع اإلضاءة إلضاءة اللقطة العامة وهبا شخص أو شخصني .
ج-4يقيس التعريض الضوئي للتحكم يف نسب اإلضاءة يف املشهد .
ج -5يضبط التغري يف البؤرة يدويا للكامريا السينمائية أثناء حترك الكامريا أو املوضوع أمام
الكامريا .

د .المهارات العامة والقابلة للنقل:

تدرٌبات علً استخدام أجزاء الكامٌرا السٌنمائٌة  61ملم

أجزاء الكامٌرا السٌنمائٌة ولوازمها .

تدرٌبات عملٌة علً (استخدام أجزاء الكامٌرا  61ملم)

مواصفات العدسات السٌنمائٌة و أنواعها.

التدرٌب علً (استخدام التعدٌل البؤري مع حركة الموضوع )

مواصفات وخصائص الفٌلم السٌنمائً ومقاساته

اختبار منتصف الفصل الدراسً

مواصفات أجهزة قٌاس التعرٌض الضوئً

أشكال وخصائص رؤوس الحامل الثالثً .

التدرٌب علً حركات الكامٌرا ( )pan
التدرٌب علً حركات الكامٌرا ( )tilt

التدرٌب علً حركات الكامٌرا (  )panو (  )tiltمع بعض.

التدرٌب علً تعدٌل التكوٌن أثناء حركة الكامٌرا علً عناصرثابتة

التدرٌب علً تعدٌل حركة الكامٌرا أثناء متابعة حركة الموضوع

إعالم الطالب بتوصٌف المقرر
الحركة المتقطعة وكٌفٌة تسجٌل الصورة علً الفٌلم السٌنمائً .

أ -المعرفة والفهم :

اختبار نهاية الفصل الدراسي

مصفوفة مقرر  /مواصفات اجهزة وخواص مواد سينما

أ -1حيدد مواصفات و خصائص أالت التصوير السينمائي الفيلمية .

كود 6312 /

الفرقة  /الثانية
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مصفوفة مقرر  /مواصفات اجهزة وخواص مواد سينما

كود 6312 /

الفرقة  /الثانية

د -1يجمع المعلومات بأستخدام شبكة األنترنت.
د -2يقدم عروض تفاعلية.

أستاذ المادة:أ .م.د /اٌمان مصطفى
تاريخ 7102-7102:

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

