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الساعات المعتمدة
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تعريف الطالب يفهىو انخيبىغرافيا حطبيقاحها .
ان يتعرف الطالب عهً أسس حىظيف انحرف انعربً انالحيُي فً انفُىٌ انبصريت انًرئيت .
ادراك انطانب نهخأثيراث انُفسيت انخً يحذثها إخخيار شكم انحرف نخىصيم انرسانت .
بعد اكمال الطالب لدراسة هذه المقرر يكون الطالب قاد اًر عمى:
يعرفت اَىاع حصًايى انصىر انًخخهفت
يستخدم الطالب برامج تصميم الصورة

االلمام باالوان المستخدمة ي الصور التصميم

طريقظ التدريس

يحخىي عهً دور انصىرة فً انخصًيى فً انخصًيى انثابج وانًخحرك وعالقت انصىرة بكم
يٍ انصىث و انحركت فً انخصًيى وانذالالث انريزيت األهذاف انُفسيت وانىظيفيت نهصىرة
إسخخذايها فً انخصًيى وانخُسيقاث انرقًيت نهصىرة و إسخخذاياحها .
محاضرات نظرية  +تطبيقات عممية

طريقظ التقويم

طريقظ التقويم  :االمتحان (نظري -عمم )

وصف المقرر
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أهم المراجع

احمد الحضري  ،فن التصوٌر السٌنمائى – دار المعارف  1777م
أحمد مختار  :اللغة اللو – علم الكتب – القاهرة .
اسماعٌل شوقى  ،الفن والتصمٌم .
سكوت روبرت  ،أسس التصمٌم  ،ترجمة عبد الباقى محمد ابراهٌم دار النهضة .
عبد الفتاح رٌاض – التكوٌن فى الفنون التشكٌلٌة – القاهرة – دار النهضة .
االسالٌب الفنٌة فى اإلنتاج السٌنمائً – تالٌف كٌن رالً .

 .7انخكُىنىجيا انرقًيت فً انخصىير انسيًُائي انحذيث – د  .هشاو جًال
زمن المحاضرة

موضوع المحاضرة
دور الصىرة فى الحصميم فى الحصميم الثابث والمححرك
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االدراك البصري .
عالقة الصورة بالموضوع (تأكد من ان الصورة مالئمة لموضوعك ).
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انًؤثراث انبصريت ( االسانيب انفُيت فً اإلَخاج انسيًُائي )

أ -اوجه التشابه بٌن الصورة الثابت المتحركة .
ب -الصورة المتحركة لغة متتابعة  -ظاهرة بقاء أثر الصورة .

اإلسخخذاياث انجًانيت انخعبيريت نهصىرة  -اإلسخخذاياث انًىضىعيت
أ -اللون ومبادئ التصمٌم الثابت المتحرك .
األسس الفنٌة للتصمٌم ( مصادر التصمٌم  :الطبٌعة  ،التراث الشعبً  ،الموروثات ) التوازن –
الوحدة – البساطة – السٌادة – االٌقاع  ،التباٌن – اإلنسجام .
ظاهرة التكرار .

أهًيت انخكىيٍ انجيذ نهصىرة انًخحركت انثابخت
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عالقة الصىرة بكل من الصىت و الحركة فى الحصميم .
العناصر الصوتٌة  -شروط الصوت المعبر .
عالقة الصورة بالصوت الموسٌقى فى التصمٌم المتحرك .
اإلحساس السمعً اآلالت الصوتٌة ( المؤثرات الصوتٌة ) .
العناصر الزمنٌة .
عالقة الصورة بالحركة .
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ايخحاٌ اعًال انسُت
الذالالت الرمزية األهذاف النفسية والىظيفية للصىرة إسحخذامها فى الحصميم .
لمحة تارٌخٌة ( دالالت الرموز منذ األنسان البدائً ).
أنواع الصور الرقمٌة .
الدالالت الموضوعٌة للصورة القدرة على تألٌفها .
االهداف النفسٌة الوظٌفٌة لاللوان .
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الحنسيقات الرقمية للصىرة و إسحخذاماجها .
أنواع التنسٌقات الرقمٌة ( أساسٌات عملٌة الضغط ) والتكنولوجٌة
الرقمٌة .
التبصٌر بأهمٌة معرفة جودة الصورة .
أنواع التصمٌم .
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دور التصمٌم فى اإلخراج الفنً للصورة و المساهمة فى توسٌع الفكرة
األساسٌة .
قانون النسبة الذهبٌة لعملٌة تألٌف الصورة .
كٌفٌة الحصول على الصورة .
النظام اللونً الرقمً ( نوعٌة اإلضاءة – مالءمة الضوء للموضوع .

