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نموذج ()12
جامعة  /أكاديمية :وزارة التعليم العالي
كلية  /معهد :المعهد العالي للفنون التطبيقية -التجمع الخامس
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توصيف مقرر دراسي الفصل الدراسي األول  -للعام الجامعي ()2018/2017
 -1بيانات المقرر
الرمز الكودي1106 :
التخصص:الفوتوغرافيا
والسينما والتليفزيون

 -2هدف المقرر :

اسم المقرر :تك نظم فوتوغرافية ( فني /
أشخاص )

الفرقة  /المستوي :األولى/
الفصل الدراسي األول

عدد الوحدات الدراسية  4ساعات  :نظري ( ) 1

عملي ()3

التعرف علي أسس وأنواع اإلضاءة الخارجية والمزج بين الضوء الطبيعي
والصناعي وأهمية تكنولوجيا وتوزيع اإلضاءة عندد تدديدد الندوع المناسد
منها لتصدوير اششدخاص واإللمدا باشسدس التكنولوجيدة المةهلدة للقياسدات
الضدددو ية الصدددديدة ي وتدديدددد نسددد اإلضددداءة فدددي التصدددوير الخدددارجي
واكتسدا مهدارة اسدتخدا تقنيددات الكداميرا وخصدا ص العدسدات للدصددو
على صورة جيددة مدع اخدتمف مواقدع التصدوير واكتسدا مهدارة أساسديات
التكوين فى تصوير اششخاص وتوظيف الشكل شداء الهدف فى تصوير
اششدددخاص والتعدددرف علدددى التطبيقدددات والتوظيفدددات المتعدددددة لتصدددوير
اششخاص

 -3المستهدف من تدريس المقرر :أن يكون الطال فى نهاية تدريس المقرر قادرا ً على أن:
أ -الفهم والمعرفة:

أ )1يوضح خصا ص العدسات و تأثير كل منها في تصوير اششخاص
أ )2يذكر تطبيقات حدة مقدمة وخلفية الصورة والموضوع المصور
وتأثير ذلك على الصورة
أ )3يعدد أسالي اإلضاءة الطبيعية وأسالي معالجتها بالمكممت
واإلضاءة الصناعية
أ )4يصف النماذج و اشنواع المختلفة من اإلضاءة
أ )5يصف الوقفات والزوايا الخاصة بتصوير اششخاص ودالالتها
أ )6يتعرف علي أسلو التصوير لمشاهير المصورين في مجا تصوير
اششخاص
أ )7يددد أحجا اللقطات فى تصوير اششخاص وتوظيفاتها

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 )1يميز اختيار نظا التصوير المم م لطبيعة كل لقطة
 المهارات الذهنية: )2يصمم لقطات فنية لألشخاص ذات دالالت وأهداف مختلفة
 )3يستكشف زوايا مختلفة ومتعددة فى تصوير اششخاص
 )4يبتكر لقطات أشخاص مستلهما مدارس فنية
 )5يدلل اللقطة إلى عناصرها تقنيا ً وفنيا ً
ج -المهارات المهنية الخاصة ج )1يعد المتطلبات المزمة لتجهيز الموقع للتصوير.
ج )2يطبق االستخدا الصديح لألجهزة واشدوات المستخدمة فى تصوير
بالمقرر:
اششخاص.
ج )3يستخد جهاز قياس التعريض الضو ى في ضبط التعريض
الضو ي.
ج )4يدقق النتيجة النها ية للصورة التى أعد للدصو عليها
د )1يقترح الدلو والبدا ل عند مواجهة أى مشكلة طار ة أثناء التصوير.
د – المهارات العامة:
د )2يجري البدوث ويجمع المعلومات.
د )3يدسن اشداء من خم رجع الصدى.
د )4يستخد البرامج الخادمة لمعالجة وإخراج الصورة النها ية
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التعريف بالمقرر وعرض نتا ج استبيانات الطال عن العا
السابق وخطط التدسين

4

1

3

أجزاء الكاميرا ووظيفة كل جزء

4

1

3

أنواع العدسات وتأثيرها في تصوير اششخاص وتغيير
النس

4

1

3

درجة الدرارة اللونية للضوء وتأثير ذلك على الصورة

4

1

3

5

أسالي قياس الضوء بالكاميرا وتأثيرها فى تصوير
اششخاص

4

1

3

6

أنواع وخصا ص اشدوات اإلضافية المساعدة إلضاءة
اششخاص فى الضوء الطبيعي

4

1

3

7

تطبيقات مستويات عمق الميدان وتأثيرها فى تصوير
اششخاص

4

1

3

4

1

3

اشدوات اشساسية في برامج معالجة الصورة

4

1

3

10

نس اإلضاءة لتصوير دراسة أسس قياس وتدديد
اششخاص خارجي

4

1

3

11

لون الخلفية وتأثيره على لون البشرة وعلى داللة الصورة
فى تصوير اششخاص

4

1

3

12

استخدا الفمش كإضاءة مساعدة ومكملة للضوء الطبيعي
فى تصوير اششخاص

4

1

3

13

أنواع اإلضاءة الكمسيكية وتطبيقها باستخدا الضوء
الطبيعي

4

1

3

معالجة الصور الفوتوغرافية النها ية وإعدادها للطبع

4

1

3

4

1

3

األسبوع

عدد الساعات

محاضرة

تدريب عملى

 -4مدتوى المقرر:

1
2
3
4

الموضوع

8
9

14

اختبار منتصف الفصل الدراسي

15

 - 5أسالي التعليم
والتعلم

اختبار نهاية الفصل الدراسي












محاضرات
مناقشات وعروض تعليمية
تمارين تطبيقية
حل مشكالت
مشاريع تطبيقية
إجراء بحوث
تجارب معملية
زيارات ميدانية
التعلم التعاوني
التعلم اإللكتروني

☒
☒
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
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 - 6أسالي التعليم
والتعلم للطم ذوى
القدرات المددودة












العصف الذهني
محاضرات (تفعيل الساعات المكتبية)
مناقشات وعروض تعليمية
تمارين تطبيقية
حل مشكالت
مشاريع تطبيقية
إجراء بحوث (تفعيل الساعات المكتبية)
تجارب معملية
زيارات ميدانية
التعلم التعاوني (تقسيم الطالب الي مجموعات)
التعلم اإللكتروني



العصف الذهني

 – 7تقويم الطم
أ -اشسالي المستخدمة

إمتدان نظري
تقييم مشروعات تصميمية
تكاليف ووجبات منزلية
مناقشات وتقييم أداء صفي
اختبار شفوي
اختبار عملي
الممحظة
المقابمت
التقويم الشخصي للطال
ملف اإلنجاز

☒
☐
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐

مناقشات وتقييم أداء صفي :أسبوعيا

 -التوقيت

تكاليف ووجبات منزلية :األسبوع ( ) 13 ,11 ,9 ,7 , 5 ,3
اختبار نظري منتصف الفصل الدراسي  :األسبوع ()8
اختبار نظري نهاية العام  :األسبوع ()15

ج -توزيع الدرجات

مناقشات وتقييم أداء صفى
تكاليف ووجبات منزلية
إمتدان نظرى منتصف الفصل الدراسي
إمتدان نظرى نهاية الفصل الدراسي
المجموع الكلى

%10
%10
%20
%60
%100

☐
☒
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
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:  – قا مة الكت الدراسية والمراجع8
أ – مذكرات

مذكرة خاصة للمادة
Photography-Barbara London, Jim Stone, John Upton

 كت ملزمة-

Pearson Prantice Hall, 2009










413قسم الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون
 ترجمة جماعة من اشساتذة ي دار الدداثة: فن التصوير الفوتوغرافى
1996 للطباعة والنشروالتوزيعي بيروتي
Jeff Smith , Posing for Portrait Photography, , Amherst
Media, 2004.
J.D. Wacker , Master Posing Guide for Portrait
Photographers, Amherst Media, 2001.
Christopher Grey , Master Lighting Guide for Portrait,
2004.
Mark Cleghorn , Portrait Photography: Secrets of Posing &
Lighting, , 2011
Bill Hurter , Simple Lighting Techniques for Portrait
Photographers, , 2008
Jeff Smith , Outdoor and Location Portrait Photography,
2nd Edition, , 2007.
Bill Hurter , "The Best of Photographic Lighting". Amherst
Media. 2006
Douglas Allen Box , " Professional Secrets of Natural Light
Portrait Photography" , 2000

 كت مقترحة- جـ

•https://www.jstage.jst.go.jp/browse/photogrst Journal of
Imaging Science & Technology
•https://www.imaging.org/site/IST/Publications/JIST/IST/Publica
tions/Journal_of_Imaging_Science_and_Technology.aspx?hkey=
7563ebfc-9a10-4e6e-8f31-268b49aec1a0

 دوريات علمية-د
الخ

أو نشرات

•Taylor & Francis online
•http://www.tandfonline.com/loi/yims20
رانيا شعبان ربيع/ د: القا م بأعما ر يس مجلس القسم العلمى

سلمى يوسف مدمد كامل/أ د: أستاذ المادة

