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املعهد العالى للفنون التطبيقية
التجمع الخامس
الموضوعات في األسبوع

أساليب وطرق التقييم

استراتيجية وطرق التعليم والتعلم

النتائج التعليمية المستهدفة من المقرر
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األسس والنظريات التي أدت إلي نشأة علم التصوير الضوئي و اسهامات العلماء في نشأة علم
التصوير الضوئي +إعالم الطالب بتوصيف املقرر و نتيجة تقويم الطالب للمقرر وخطة
التحسين
النظريات األولي التي ظهرت في علم التصوير الضوئي

جوزيف نيسفور نيبس ي وطريقة الهليوجراف .

لويس جاك ماندي داجيير وطريقة داجييروتايب .

فوكس تالبوت وطريقة الكالوتايب .

آرشر وطريقة األلواح املبتلة .

تطور خامات تسجيل الصورة الفوتوغرافية

امتحان نظري منتصف الفصل الدراس ي

املستحلبات الفوتوغرافية والدعامة الفلمية .

آالت التصوير (داجيير – الكالوتايب -الكلوديون -اسطح الجيالتين الجافة )

أالت التصوير الكبيرة والصغيرة الحجم وكاميرا التصوير املجسم (ستروبوسكوب),آالت التصوير

تاريخ تطور العدسات الفوتوغرافية .

اإلضاءة املستخدمة في بداية نشأة الفوتوغرافيا

اإلتجاهات الفنية الفوتوغرافية املصاحبة لنشأة الفوتوغرافياو نشأة الصورة الفوتوغرافية
امللونة وتطورها ,وطرق تكوينها.
اختبار نهاية الفصل الدراس ي

محاضرات

تمارين تطبيقية

مناقشات وعروض تعليمية

حل مشكالت

مشاريع تطبيقية

إجراء بحوث

تجارب معملية

زيارات ميدانية

التعلم التعاوني

التعلم اإللكتروني

إمتحان نظري

جـ  -املهارات املهنية والعملية
ج-1يصنع نماذج من أجهزة التصوير الفوتوغرافي القديمة .
ج -2يستخدم األجهزة القديمة فى إنتاج صور ذات اتجاه فنية
د .املهارات العامة :
د -1يجمع املعلومات ويعد البحوث .
د -2يقدم العرض الفعال
د-3يستخدم شبكة االنترنت

أستاذ المادة :أ.د/خالد على عويس

التوقيع:

التاريخ 2017:2018:

القائم بأعمال رئيس القسم العلمى:م.د /رانيا شعبان ربيع ابوشنب

اختبار شفوي

العصف الذهني

ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :
ب -1يقارن بين الخامات الفوتوغرافية الحديثة و القديمة و تحليل خصائصها .
ب -2يفرق بين أنواع الكاميرات وتصنيفها وفقا لطرق التسجيل أوحجم خامة
تسجيل الصورة .
ب -3يميز شكل الصورة الفوتوغرافية من حيث طرق التسجيل علي السطوح
املختلفة قديما.

المالحظة

تكاليف ووجبات منزلية

أ -4يشرح التطور التقنى للعدسات واإلضاءة
أ -5يذكر التطور الوظيفى والفني للصورة الفوتوغرافية .

اختبار عملي

تقييم مشروعات تصميمية

أ -2يذكر التطور التقنى آللة التصوير التناظرية (الفيلمية ) .
أ -3يشرح طرق تسجيل الصورة الفوتوغرافيا و خامات التسجيل .

المقابالت

مناقشات وتقييم أداء صفي

أ -املعرفة والفهم :
أ -1يذكر أهم التواريخ والعلماء الذين لهم اسهامات في اختراع الكاميرا

ملف اإلنجاز

التقويم
الختامي أو
النهائي

التقويم الشخصي للطالب

استراتيجية
التعليم
المباشر

استراتيجية
التعليم الغير
مباشر

استراتيجية
التعلم الذاتي

استراتيجية
التعلم
التجريبي

استراتيجية التعليم
والتعلم التفاعلي

التقويم البنائي أو التكويني

وزارة التعليم العالى
املعهد العالى للفنون التطبيقية
التجمع الخامس
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