1

التعريف بالمقرر وعرض نتائج استبيانات الطالب عن العام السابق وخطط التحسين.
أجزاء الكاميرا ووظيفة كل جزء
أنواع العدسات وتأثيرها فى تصوير االشخاص وتغيير النسب.
درجة الحرارة اللونية للضوء وتأثير ذلك على الصورة.
أنواع وخصائص األدوات اإلضافية المساعدة إلضاءة األشخاص فى الضوء الطبيعي.
االدوات االساسية فى برامج معالجة الصورة.
تطبيقات مستويات عمق الميدان وتأثيرها فى تصوير االشخاص
اختبار نصف الفصل الدراسى
االدوات االساسية فى برامج معالجة الصورة.
دراسة أسس قياس وتحديد نسب اإلضاءة لتصوير األشخاص خارجي
لون الخلفية وتأثيره على لون البشرة وعلى داللة الصورة فى تصوير االشخاص.
استخدام الفالش كإضاءة مساعدة ومكملة للضوء الطبيعي فى تصوير االشخاص.
أنواع اإلضاءة الكالسيكية وتطبيقها باستخدام الضوء الطبيعي.

مراجعة نهائية للمقرر

معالجة الصور الفوتوجرافية النهائية وإعدادها للطبع.

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

المالحظة

استراتيجية
التعليم
المباشر
استراتيجية
التعليم الغير
مباشر
استراتيجية
التعلم الذاتي
استراتيجية
التعلم
التجريبي
استراتيجية التعليم
والتعلم التفاعلي
التقويم
الختامي أو
النهائي

اختبار عملي

الموضوعات في األسبوع

المقابالت
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ب - 1يميز اخليار نظام اللصوير املالئم لطبيعة كل لقطة

3

.تصوير االشخاص
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ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :
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.ودالالتها
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أ -6يلعرف علي أسلوب اللصوير ملشاهير املصوري فى مجال

7

أ 5يصف الوقفات والزوايا الخاصة بلصوير االشخاص
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.واإلضاءة الصناعية
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أ – 4يصف النماذج و األنواع املخللفة م اإلضاءة
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أ -3يعدد أساليب اإلضاءة الطبيعية و أساليب معالجتها باملكمالت
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.ذلك على الصورة
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أ -2يذكر تطبيقات حدة مقدمة وخلفية الصورة واملوضوع املصور وتأثير
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االشخاص
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أ -املعرفة والفهم :
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أ -1يوضح خصائص العدسات و تأثير كل منها فى تصوير

مصفوفة مقرر  ( :تك نظم فوتو فني أشخاص )
كود 1125 /

ملف اإلنجاز

التجمع الخامس
استراتيجية وطرق التعليم والتعلم

التقويم الشخصي للطالب

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
أساليب وطرق التقييم

الفرقة (األولي )
التقويم البنائي أو التكويني

النتائج التعليمية المستهدفة من المقرر

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

مصفوفة مقرر  ( :تك نظم فوتو فني أشخاص )

كود 1125 /

الفرقة (األولي )

ب - 2يصمم لقطات فنية لألشخاص ذات دالالت وأهداف
.مخللفة
.ب - 3يسلكشف زوايا مخللفة وملعددة فى تصوير االشخاص
ب. - 4يبلكر لقطات اشخاص مسللهما مدارس فنية
جـ  -املهارات املهنية والعملية
ج - 1يعد امللطلبات الالزمة للجهيز املوقع لللصوير
ج - 2يطبق االسلخدام الصحيح لألجهزة واألدوات املسلخدمة فى
تصوير األشخاص
ج - 3يسلخدم جهاز قياس اللعريض الضوئى في ضبط
اللعريض الضوئي
ج - 4يحقق املصور للوقعاته للنتيجة النهائية للصورة
د .املهارات العامة والقابلة للنقل:
د - 1يقترح الحلول والبدائل عند مواجهة أى مشكلة طارئة أثناء
اللصوير
د - 2يعد البحوث ويجمع املعلومات
د - 3يحس األداء م خالل رجع الصدي
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