انهيئخ انقىييخ نضًبٌ جىدح انزعهيى واالعزًبد

ًَىرج ()23
جبيؼخ  /أكبدًَُخ :وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ
كهُخ  /يؼهذ :انًؼهذ انؼبنٍ نهفُىٌ انزطجُقُخ -انزجًغ انخبيس
قسى :انضخشفـــخ

رىصيف يقشس دساسي انفصم انذساسي األول  -نهعبو انجبيعي ()3122/3122
 -1ثُبَبد انًقشس
انشيض انكىدٌ4114:
انزخصص :انضخشفخ

اسى انًقشس :رصًُى يُبظش وخهفُبد

انفشقخ  /انًسزىٌ:
الرابعة /الفصل الدراسي األول

ػذد انىحذاد انذساسُخ :إجًبنٍ (َ( )2ظشٌ ( +) --ػًهٍ ( ))2

إكساب الطالب أساليب التصميم المتنوعة لممناظر والخمفيات داخل
األستوديو واالساليب التصميمية لممناظر والخمفيات لبرامج التميفزيون
 -2هذف انًقشس :
وعروض المهرجانات والمنوعات الثابتة والمتحركة.
 -3انًسزهذف يٍ رذسَس انًقشس:أٌ َكىٌ انطبنت فً َهبَخ رذسَس انًقشس قبدساً ػهً أٌ:
أ -انفهى وانًؼشفخ:

أ )1يعدد أساليب التصميم المختمفة لممناظر الثابتة والمتحركة
أ )2يجمع التصميمات التاريخية لممناظر والخمفيات
أ )3يحدد األساليب التقميدية والمستحدثة فى تصميم المناظر والخمفيات

ة -انًهبساد انزهُُخ:

ة )1يحمل المناظر التاريخية لممناظر والخمفيات السابقة
ة )2يختار الترجمة الصحيحة لممناظر والخمفيات وعالقتها بالمشاهد
ة )3يبتكر تصميمات لممناظر والخمفيات

ج -انًهبساد انًهُُخ انخبصخ ج )1يطبق أساليب التصميم المتغير حسب مقاييس االستوديوهات
ثبنًقشس:
ج )2يكتسب المهارات الفنية والعممية لتصميم المناظر والخمفيات
ج )3يتدرب عمى برامج الحاسب اآللى الخاصة بتصميم الخمفيات ثنائية األبعاد
د – انًهبساد انؼبيخ:

د )1يستخدم التكنولوجيا الحديثة والبدائل
د )2يعمل داخل فريق عمل

د )3يتعامل مع وسائل االتصال الحديثة الخاصة بالتصميم الزخرفي لمطراز
المعماري

انهيئخ انقىييخ نضًبٌ جىدح انزعهيى واالعزًبد

عذد انسبعبد

يحبضشح

1

انزعشيف ثبنًقشس ويزطهجبره واهذافه ويهبساره

2

-

2

2:4

أساليب التصميم لممناظر والخمفيات لمبرامج التميفزيونية

6

-

6

6

-

6

4

ايزحبٌ يُزصف انفصم انذساسٍ االول
رحشَش  +شفىٌ

2

-

2

0:11

اخزُبس انُقُُبد انًُبسجخ نهزصًُى انًقزشح رُفُزح

4

-

4

11:14

اخُبس انهىاٌ نهزصًُى ػهٍ انىسق

4

-

4

15

اخزجبس َهبَخ انفصم انذساسٍ األول ( نجُخ
ثالثُخ )

2

-

2

األسجىع

انًىضىع

رذسيت عًهى

 -4يحزىي انًقشس:

وضع أفكبس رصًيًيخ للترجمة النصية تصميم الخلفيات

5:5

 - 5أسبنُت انزؼهُى
وانزؼهى

المرسومة لمقدمي البرامج داخل االستوديووالمشاهد












يحبضشاد
يُبقشبد وعشوض رعهيًيخ
رًبسيٍ رطجيقيخ
حم يشكالد
يشبسيع رطجيقيخ
إجشاء ثحىس
رجبسة يعًهيخ
صيبساد ييذاَيخ
انزعهى انزعبوَي
انزعهى اإلنكزشوَي



انعصف انزهُي
رًبسيٍ رطجيقيخ
 يحبضشاد (في انسبعبد انًكزجيخ)
 يُبقشبد وعشوض رعهيًيخ
 رًبسيٍ رطجيقيخ
 حم يشكالد
 يشبسيع رطجيقيخ
 إجشاء ثحىس
 رجبسة يعًهيخ
 صيبساد ييذاَيخ
 انزعهى انزعبوَي
 انزعهى اإلنكزشوَي



 - 6أسبنُت انزؼهُى
وانزؼهى نهطالة روي
انقذساد انًحذودح



انعصف انزهُي

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
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رًبسيٍ رطجيقيخ

☐

 – 5رقىَى انطالة
أ -األسبنُت انًسزخذيخ

إيزحبٌ َظشٌ
رقُُى يششوػبد رصًًُُخ
ركبنُف ووججبد يُضنُخ
يُبقشبد ورقُُى أداء صفٍ
اخزجبس شفىٌ
اخزجبس ػًهٍ
انًالحظخ
انًقبثالد
انزقىَى انشخصٍ نهطبنت
يهف اإلَجبص

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

ركبنيف انىاججبد انًُضنيخ ورقييى يششوعبد رصًيًيخ  :اسجىعيب

ة -انزىقُذ

اخزجبس يُزصف انفصم انذساسي  :األسجىع انثبيٍ
اخزجبس َهبيخ انعبو  :األسجىع انخبيس عشش
انزقييى انُهبئي  %211ويقسى عهي انُحى انزبني
 %01خبصخ ثأسزبر انًبدح ورقسيًهب ثُبءاً عهى اآلري:
%2
انًزبثعخ وانحضىس
%2
انذساسبد
%2
االثزكبس واألصبنخ
%2
انذقخ وانجىدح
%2
اإلظهبس واإلخشاج
 %21خبصخ ثهجُخ انحكى ورقيى رقسيًهب ثُبءاً عهى األري:
)%21
%21
انذساسبد
%21
االثزكبس واألصبنخ
%21
انذقخ وانجىدح
اإلظهبس واإلخشاج %21

(ركبنيف وواججبد يُضنيخ )،

ج -رىصَغ انذسجبد

(رقييى َهبيخ انفصم
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:  – قبئًخ انكزت انذساسُخ وانًشاجغ4
أ – يزكشاد

Young german design – Dom publishers 2008
 يفشداد انُسُج انجصشٌ كؼُبصش:  ونُذ يحًذ انغًشٌ ثشكبدٌ كهُخ انفُى، ِ سسبنخ دكزىسا. جًبنُخ يؤثشحفٍ انجُئخ انًكبَُخ
2110 . ٌانزطجُقُخ – جبيؼخ حهىا

 كزت يهضيخ-ة
 كزت يقزشحخ- جـ

http://www.theaterinfo.gr\theatre\rami
http://www.aawsat.com
http://www.en.wikipedia.org
http://www.artfordevelopment.org
http://www.aawsat.com
http://www.sabahalanbari.com\panto-essays\snowshow.htm
 يذحذ انكبشف – انًسشح واالَسبٌ وانهيئخ انًصشيخ نهكزبة-د

 دوسَبد ػهًُخ-د
 انخ... أو َششاد

Michael rush – video art .thames& Hudson . printed in china
2007 .
Christiane paol , digital art , thames& Hudson , printed in
Singapore 2008 .
http://arab.web-day.net

ٍ سبيُخ فىصٌ ػه/د.و. أ: ًًانقبئى ثأػًبل سئُس يجهس انقسى انؼه

ٍ سَهبو حهًٍ شهج/د.و. أ: أسزبر انًبدح

