وزارة التعليم العالي
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اعالم الطالب بتوصيف املقرر

احلركة -حجم اللقطات – زاواي التص ير – اإلضاءة واللون -الديكور -الصوت) .

,اإلختيار و الرتتيب ,اإلنتقال وعناصره ,التتابع يف( املضمون -املعين -الوضع – اجتاه النظر –

وسائل اإلنتقال ( اإلختفاء -الظهور واإلختفاء التدرجيي -القطع – املسح – املزج )

قواعد املونتاج طبقا لنوعية الفيلم

رسم الصورة -تكوين اللون -املسح التباديل – املسح املتقدم – اإلشارة التناظرية والرقمية )

اإلشارة الرقمية وأنظمة التليفزيون عايل اجلودة)

-مميزات اإلشارة الرقمية (اجلودة – سهولة التعامل – الضغط -نسب الشاشة)

 أنظمة التليفزيون عايل اجلودة ( )p – 720p- 1080i- 1080p480نظام املونتاج املتتايل- :أجهزة التسجيل  -أنواع األشرطة  -طرق التسجيل -نبضات التزامن

نظام املونتاج الغري متتايل

والرقم الكودي  -املازج اإللكرتوين – جهاز التحكمر

اختبار شفوي منتصف الفصل الدراسي

مراحل العمل بنظام املونتاج الغري متتايل

عناصر واجهه الربانمج FINAL CUT

مونتاج املشاهد املصورة أبكثر من كامريا

اإلضاءة اخلاطفة طرق التسجيل  ,بناء الفيلم علي اخلط البياين

استخدام أدوات املونتاج

أتسيس املؤثرات( اإلنتقال -مؤثرات احلركة -التكوين الفالتر)

الصوت واملكساج -املؤثرات اإلنتقالية -كتابة النصوص -الدمج النهائي للقطات واملشاهد
اختبار هناية الفصل الدراسي

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

أ -املعرفة والفهم :
أ – 1يعرف بعض املصطلحات الخاصة بأنظمة املونتاج
أ -2يذكر قواعد التكوين للصورة التليفزيونية والسينمائية.
أ – 3يذكر القواعد الحرفية والفنية األساسية في حرفية املونتاج و العمل علي أجهزه
الحاسب ألي.
أ -4يحدد دور املونتاج في نوعيات األفالم والبرامج التليفزيونية املختلفة ( الوثائقي -التعليمي-
اإلخباري -الدعائي)..
أ -5يحدد مواصفات الكادر السينمائي والتليفزيوني واإلشارة التليفزيونية وأسلوب التعامل
لكل منهم في مرحلة املونتاج .
ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :
ب -1يميز بين التقنيات املختلفة ألنظمة املونتاج املتتالية والغير متتالية .
ب -2يحل املشاكل التي يتعرض لها أثناء العمل برنامج (. )final cut
ب -3يميز بين الرموز واألدوات الخاصة ببرنامج ( )final cutالخاص باملونتاج
ب – 4يقيم األخطاء الناتجة عن تتابع اللقطات في كل من ( الحركة -حجم الكادر -زاوية
التصوير -اإلضاءةواللون – الديكور – الصوت –اتجاه النظر ) .
جـ  -املهارات املهنية والعملية
ج -1يتقن استخدام أدوات املونتاج في برنامج (  )final cutوالبرامج املساعدة لها .
ج -2يصمم فكرة مشهد بإستخدام برنامج (. )final cut
ج -3يقيم األخطاء الحرفية والفنية للفيلم علي برنامج املونتاج ( . )final cut
ج -4ينفذ بعض تطبيقات التخزين املونتاجية علي برنامج ()final cut
( املؤثرات الحركية -الفالتر-املكساج– كتابة النصوص)
د .املهارات العامة والقابلة للنقل:
د-1يستخدم برامج الحاسب اآللي املتخصصة مثل ( )final cutفي عملية مونتاج األفالم .
د - -2يعمل ألداء بناءا علي التوجهات
د -3يجمع البيانات وكتابة التقارير.
د -4يقدم عروض تفاعليه
د-5يستخدم شبكة االنترنت
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