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آ -إعالم الطالب بتوصيف المقرر و نتيجة تقويم
الطالب للمقرر وخطة التحسين  +مقدمة عامة
مفهوم
عن
التكوين
قواعد
التكوين1

استخدام تقنيات التصوير فى تصميم وإنتاج صور
فنية ( انواع العدسات )
 -5استخدام تقنيات التصوير فى تصميم وإنتاج
صور فنية اثر استخدام الغالق على جماليات
الصورة
 -6استخدام تقنيات
التصوير فى
الصورة تصميم وإنتاج
صور فنية (التعريض )
 -7دراسة الخصائص الفنية لإلضاءة الصناعية
.وأثره على انتاج الصورة الفوتوغرافية
-8تقييم منتصف الفصل األول
 -9عرض صور و تحليلها تنفيذ مشروع صور
(الزوم االشعاعى)
-10عرض صورو تحليلها و تنفيذ مشروع
صور (الظل والنور)مشروع صور (الظل
ققد وتحليل
صورو أعمال
الطالب
تنفيذالتطبيقية
والنور)
عرض
تحليلها و
مشروع
-11
صور (رسم بالنور)

عرض صورو تحليلها و تنفيذ مشروع صور (
متابعة مشاريع
سلويت)الطالب
متابعة مشاريع الطالب
متابعة مشاريع الطالب
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

اختبار عملي

15

أ -المعرفة والفهم :
أ )1يشرح عناصر التكوين واستخدامها فى الصورة
الفوتوغرافية الفنية
أ )2يشرح تكنولوجيا التصوير من (آالت تصوير وعدسات
ومرشحات و اضاءة وسرعات غالق )واستخدامها فى انتاج
صور فنية .
أ )3يشرح العالقة بين الفوتوغرافيا والفن التشكيلي.
أ )4يعرف مدارس الفن التشكيلى وتأثيرهم على الصورة
الفوتوغرافية الفنية.
ب -المهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :
ب )1يقارن بين انواع العدسات وانسبها للموضوع الفنى
المصور.
ب )2يقيم االنسب من سرعات الغالق التى تتناسب مع
الموضوع .
ب )3يربط بين الفوتوغرافيا والفن الحديث.
ب )4يحلل المهارات التي تميز المصور الفنان المبتكر لعمل
صور فنية جيدة .
قواعد التكوين2

النتائج التعليمية المستهدفة من المقرر
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
استراتيجية وطرق التعليم والتعلم

ملف اإلنجاز

مصفوفة مقرر (تصميم فوتوغرايف فين)
كود 1102 /

التقويم الشخصي للطالب

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

الفرقة  :األويل
أساليب وطرق التقييم

التقويم البنائي أو التكويني

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

مصفوفة مقرر (تصميم فوتوغرايف فين)

كود 1102 /

الفرقة  :األويل

جـ  -المهارات المهنية والعملية
ج )1ينتج صور فوتوغرافية فنية.
ج )2يطبق نظريات تأثير الفن علي الفوتوغرافيا.
ج )3يستخدم مفردات تقنيات انتاج الصورة الفوتوغرافية
إلنتاج عمل فني فوتوغرافي جيد.
د .المهارات العامة والقابلة للنقل:
د )1يعمل فى فريق
د )2يستخدم تكنولوجيا المعلومات وبرامج الكمبيوتر الخادمة
للصورة الفوتوغرافية.
د)3يقدم عروض فعالة

أستاذ المادة  :م.د /رانيا شعبان ابوشنب الفصل الدراسي األول أ.د /سلمى يوسف كامل الفصل الدراسي الثاني

التاريخ :

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

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

مصفوفة مقرر (تصميم فوتوغرايف فين)

كود 1102 /

الفرقة  :األويل

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

مصفوفة مقرر (تصميم فوتوغرايف فين)

الفرقة  :األويل

كود 1102 /

الموضوعات في األسبوع

أساليب وطرق التقييم

استراتيجية وطرق التعليم والتعلم
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دراسة الفن والتصوير الفوتوغرافى ومدى
تأثيرها على الصورة الفوتوغرافية الفنية
 دراسة المدارس الفنية الحديثة ومدى تأثيرهاعلى الصورة الفوتوغرافية الفنية(.كالسيكية )
دراسة المدارس الفنية الحديثة ومدى تأثيرها
على الصورة الفوتوغرافية الفنية(.واقعية )
دراسة المدارس الفنية الحديثة ومدى تأثيرها
على الصورة الفوتوغرافية الفنية(.تجريدية )
دراسة المدارس الفنية الحديثة ومدى تأثيرها
على الصورة الفوتوغرافية الفنية(.سريالية ).
-عرض صور فنية وعقد مناقشات للطالب .

-عرض صور فنية وعقد مناقشات للطالب

متابعة مشاريع الطالب

-عرض صور فنية وعقد مناقشات للطالب

متابعة مشاريع الطالب .

عرض صور ونقدها وتحليلها

عرض صور ونقدها وتحليلها

استالم و تقييم أولى

تقييم نهائي

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

اختبار عملي

المقابالت

ملف اإلنجاز

التقويم
الختامي أو
النهائي

التقويم الشخصي للطالب
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أ -المعرفة والفهم :
أ )1يشرح عناصر التكوين واستخدامها فى الصورة
الفوتوغرافية الفنية
أ )2يشرح تكنولوجيا التصوير من (آالت تصوير وعدسات
ومرشحات و اضاءة وسرعات غالق )واستخدامها فى انتاج
صور فنية .
أ )3يشرح العالقة بين الفوتوغرافيا والفن التشكيلي.
أ )4يعرف مدارس الفن التشكيلى وتأثيرهم على الصورة
الفوتوغرافية الفنية.
ب -المهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :
ب )1يقارن بين انواع العدسات وانسبها للموضوع الفنى
المصور.
ب )2يقيم االنسب من سرعات الغالق التى تتناسب مع
الموضوع .
ب )3يربط بين الفوتوغرافيا والفن الحديث.
ب )4يحلل المهارات التي تميز المصور الفنان المبتكر لعمل
صور فنية جيدة .
جـ  -المهارات المهنية والعملية

متابعة مشاريع الطالب

النتائج التعليمية المستهدفة من المقرر
استراتيجية
التعليم
المباشر

استراتيجية
التعليم الغير
مباشر

استراتيجية
التعلم الذاتي

استراتيجية
التعلم
التجريبي

استراتيجية التعليم
والتعلم التفاعلي

التقويم البنائي أو التكويني

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

مصفوفة مقرر (تصميم فوتوغرايف فين)
ج )1ينتج صور فوتوغرافية فنية.
ج )2يطبق نظريات تأثير الفن علي الفوتوغرافيا.
ج )3يستخدم مفردات تقنيات انتاج الصورة الفوتوغرافية
إلنتاج عمل فني فوتوغرافي جيد.
د .المهارات العامة والقابلة للنقل:
د )1يعمل فى فريق
د )2يستخدم تكنولوجيا المعلومات وبرامج الكمبيوتر الخادمة
للصورة الفوتوغرافية.
د)3يقدم عروض فعالة

كود 1102 /

الفرقة  :األويل

