2-1
4-3
6-5
8-7
10-9

التعريف باملقرر وعرض نتائج استبيانات الطالب عن العام السابق وخطط التحسين.
تصوير األشخاص فى ضوء الشمس املباشر Sunlight Directبدون أى معالجة ضوئية وفى
الظل واملقارنة . Shadow
أساليب معالجة مشاكل تصوير األشخاص فى ضوء
 Sunlight Direct.الشمس املباشر
استخدام تقنية العواكس ( )in 1 5مع ضوء الشمس.
تصوير أحجام اللقطات (عدد  9لقطات)
تأثير الخلفية حادة التفاصيل والخلفية الغير حادة التفاصيل على الصورة.
دراسة تأثير ُ
البعد البؤرى للعدسة على النسب الطبيعية للوجه.
استخدام الشباك كمصدر ضوء فى الصورة .مشاهدة ومناقشة وتحليل
اختيار الخلفية وتأثيرها الداللى على الصورة.

دراسة أسلوب التحكم فى إضاءة تجسيم الوجه باستخدام اللوح األسود panel Black
والعاكس األبيض

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 وطرق التعليم والتعلم

اختبار عملي

النتائج التعليمية المستهدفة من المقرر

حل مشكالت

تمارين تطبيقية

مناقشات وعروض تعليمية

محاضرات

تسليم الصور النهائية للمشروعات
لتقييمها فى املوعد املحدد بالجدول.

اختيار الصور النهائية وإعدادها للطبع واإلخراج النهائي مع تحليل اسباب االختيار

دراسة نسب إضاءة البورتريه وتطبيق اإلضاءات الكالسيكية بالضوء الطبيعى.

معالجة تشوه الوجه ببقع ظالل الشجرونسب اإلضاءة على الوجه فى التصوير الخارجى.

دراسة تأثير لون العاكس على خصائص اإلضاءة املنعكسة كمخفف للظالل

طريقة تصوير االطفال بتجميد الحركة مع اختيار الخلفية املناسبة فى ضوء النهار واستخدام
إضاءة طبيعية .منتشرة

مراجعة واختيار الصور النهائية مع توضيح وتحليل اسباب االختيار.

12-11

جـ  -املهارات املهنية والعملية

14-13

ج -1يستخدم األجهزة واألدوات لتصوير األشخا
الخارجي بالشكل المناسب.
في اإلضاءة

15

ب -4يبحث عن أفكار تصويرية جديدة.
ب - 5يبتكر لقطات فنية لات دالالت تؤدي الهدف من الصورة.
ب – 6يحلل صوره وصور أقرانه وصور اآلخرين إلى عناصرها
لتقييمها

17-16

ب - 3يوظف خصائص مصادر اإلضاءة الطبيعية والصناعية والمزج
بينهما واستخداماتها فى تصوير األشخا .

19-18

ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :

21-20

ب -1يختار نظام التصوير المالئم لطبيعة كل لقطة.
ب -2يخطط كيفية التقاط صور تمثل لوحات فنية.

23-22

أ -4يصف أهمية دراسة الضوء واإلضاءة فى الحصول على
مواصفات معينة لصور األشخا .
أ - 5يعدد خصائص اختيار موقع وخلفيات معينة فى تصوير
االشخا وأسباب االختيار.
أ – 6يتعرف على لغة الجسد واالوضاع المختلفة لتصوير
االشخا وأسباب استخدامها ودالالتها

25-24

أ -املعرفة والفهم :
27-26

أ - 1يعدد تقنيات الكاميرا فى تصوير االشخا
الصورة فنيا ً و كجودة فوتوجرافية
أ - 2يحدد الخصائص الواجب توافرها فى العدسة المختارة
لتصوير األشخا طبقا للهدف.
أ -3يحدد المتطلبات الالزمة لتجهيز الموقع للتصوير.

29-28

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

المقابالت

الموضوعات في األسبوع

ملف اإلنجاز

التجمع الخامس

مصفوفة مقرر ( تصميم فوتوغرافي اشخاص خارجي )
كود 1103 /

التقويم الشخصي للطالب

وزارة التعليم العالى
المعهد العالي للفنون التطبيقية

الفرقة  :األولي
التقويم البنائي أو التكويني

أساليب وطرق التقييم

وزارة التعليم العالى
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

مصفوفة مقرر ( تصميم فوتوغرافي اشخاص خارجي )

ج -2يستخدم جهاز قياس التعريض الضوئى في التصوير
الخارجي .
ج -3يعالج مشاكل اإلضاءة في التصوير الخارجي .
ج – 4يستخدم المرشحات والملحقات المناسبة لتحقيق صورة
أشخا تحقق الهدف منها.
ج – 5يمزج بين الضوء الطبيعي والصناعى لتحقيق فنيات
وتقنيات معينة فى الصورة.
ج – 6يستخدم ادوات الضبط واإلخراج الرقمي النهائي للصورة
من خالل البرنامج الخا بذل

د .املهارات العامة والقابلة للنقل:
د - 1يحل المشاكل في موقع العمل .
د - 2يقدم العرض الفعال .
د - 3يحسن االداء من خالل المتابعة ورجع الصدي .

أستاذ المادة  :أ .د .سلمى يوسف كامل
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