الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

نموذج ()12
جامعة  /أكاديمية :وزارة التعليم العالي
كلية  /معهد :المعهد العالي للفنون التطبيقية -التجمع الخامس
قسم :الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون

توصيف مقرر دراسي الفصل الدراسي الثاني  -للعام الجامعي ()2018/2017
 -1بيانات المقرر
الرمز الكودي1126 :
التخصص:الفوتوغرافيا
والسينما والتليفزيون

 -2هدف المقرر :

اسم المقرر  :تك نظم فوتوغرافية
إعالمي/صحفي

الفرقة  /المستوي :األولى/
فصل دراسي ثانى

عدد الوحدات الدراسية ساعتين :نظري ( ) 1

عملي ( ) 1

التعرررف علررا صصرراوص وأنرروا الصررورة الصررحفية ودورهررا فررا ا عررال
والمجتمررع كر داة تنميررة للرروعا البصررر والمعلومرراتا فررا مجررابت ا صبررار
وا عررال المختلفررة واكتسرراة مهررارة تحليررو ونقررد الصررورة الفوتوغرافيررة
الصحفية

 -3المستهدف من تدريس المقرر :أن يكون الطالب فا نهاية تدريس المقرر قادرا ً علا أن:
أ )1يشرح تاريخ نش ة الصورة الصحفية و أنوا الصور الصحفية
أ -الفهم والمعرفة:
وأهدافها.
أ )2يشرح أساليب تحرير الصورة الصحفية وأهميتها فا تحديد التكوين
وتوضيح الرسالة.
أ )3يذكر عناصر نجاح الصورة الصحفية ومعايير تقييمها.
أ )4يذكر إيجابيات وسلبيات الصحافة المحلية المصورة.
أ )5يصف القوانين الدولية واألعراف الدولية والمحلية الحاكمة للصورة
الصحفية.
ة )1يحلو عناصر التصميم في الصورة الصحفية.
ة -المهارات الذهنية:
ة )2يحلو ما وراء الصورة الصحفية من نظم سياسية.
ة )3يقارن ما بين الكلمة والصورة ودور العقو فا دمجهما لفهم الرسالة
ج -المهارات المهنية الخاصة ج )1يستخد تقنيات آلة التصوير للحصول علا التطبيقات المختلفة فا
مجال الصورة الصحفية.
بالمقرر:
ج )2يوظف الضوء الطبيعي للحصول علا صورة صحفية ذات جودة
مرتفعة.
ج )3يستخد الضوء الصناعي للحصول علا صورة صحفية عالية
الجودة .
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د – المهارات العامة:

ج )4يصور صور صحفية بها تكوينات ودببت شكلية ولونية لخدمة
الرسالة
د )1يطور معارفه ومهاراته بالتعليم المستمر
د )2يستخد شبكة لألنترنت.
د )3يجيد إدارة الوقت بشكو يتناسب مع طبيعة العمو
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إعال الطالة بتوصيف المقرر و نتيجة تقويم الطالة
للمقرر وصطة التحسين +تاريخ ونش ة الصورة
الصحفية.

2

2

-

التطور التقنا وت ثيره علا الصورة الصحفية.

2

2

-

3

عناصر تقييم الصورة الصحفية :.التكوين والدببت
البصرية .والتعليق المكتوة

2

4

أنوا الصورة الصحفية ودور النظم السياسية
والمؤسسات المختلفة فا نو وكم الصورة الصحفية
المتداولة (صور األصبار العامة -.صور األشخاص
والرياضة والمقالة المصورة والقصة المصورة.

2

األسبوع

عدد الساعات

محاضرة

تدريب عملى

 -4محتو المقرر:

الموضو

1
2

2

-

التوثيق الدراما والصور الموضحة ألفكار

2

2

-

6

الصورة الصحفية والصحف ا لكترونية ومصادر
الصورة الصحفية.

2

2

-

7

التحرير والمعالجة وتغيير المحتو البصر للصورة
الصحفية.

2

-

2

8

اصتبار منتصف الفصو الدراسي

2

2

-

2

2

-

أصالقيات الصورة الصحفية  :نش ة قانون الحق في
 10الصورة والتشويش والتزييف في الصورة الصحفية.
وتقييم

2

-

2

 11مناقشة وتقييم أداء صفا

2

2

-

أصالقيات الصورة الصحفية والمواثيق العالمية
 12والقوانين الدولية والعالمية.

2

2

-

 13المقالة المصورة .أنواعها وأساليب عرضها ودورها.

2

-

2

القصة المصورة .بناءها وأساليب عرضها ودورها .و
 14عناصر التحليو ومشاهدة صور وتحليلها

2

-

2

2

-

2

5

9

تحرير الصورة والقوانين الحاكمة لتداول الصورة
وت ثيرها علا الرسالة.

اصتبار نهاية الفصو الدراسي

15

 - 5أساليب التعليم
والتعلم

2






محاضرات
مناقشات وعروض تعليمية
تمارين تطبيقية
حل مشكالت

☒
☒
☒
☐
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مشاريع تطبيقية
إجراء بحوث
تجارب معملية
زيارات ميدانية
التعلم التعاوني
التعلم اإللكتروني












العصف الذهني
محاضرات
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



 - 6أساليب التعليم
والتعلم للطالة ذو
القدرات المحدودة

 – 7تقويم الطالة
أ -األساليب المستخدمة

إمتحان نظري
تقييم مشروعات تصميمية
تكاليف ووجبات منزلية
مناقشات وتقييم أداء صفي
اصتبار شفوي
اصتبار عملي
المالحظة
المقابالت
التقويم الشخصي للطالب
ملف ا نجاز

☒
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐

مناقشات وتقييم أداء صفي :أسبوعيا

ة -التوقيت

اختبار منتصف الفصل الدراسي  :األسبوع ()8
اختبار نهاية العام  :األسبوع ()15

ج -توزيع الدرجات

مناقشات وتقييم أداء صفا
إمتحان نظر منتصف الفصو الدراسي
إمتحان نظر نهاية الفصو الدراسي
المجمو الكلا

%20
%20
%60
%100

☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
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 – 8قاومة الكتب الدراسية والمراجع :
أ – مذكرات

ملزمة الخاصة بالمقرر معتمدة من القسم والمعهد

ة -كتب ملزمة

1عبد الباسط سند –فن التصوير الفوتوغرافي و تطبيقاته الصحفية –دار الكتب العلمية
للنشر والتوزيع D-a/7-2011-
 عبد الفتاح عبد النبى .سوسيولوجيا الخبال الصحفى .العربى للنشر والتوزيع.1989م
 -عبد هللا محمد زلطة .اإلعالم الدولى فى العصر الحديث .دار الفكر العربى.

2001م

 إبراهيم إمام .وكاالت األنباء .دار الفكر العربى 1994م-Randal D,. The Universal Journalist , Pluto Press, London ,
2000.
جـ  -كتب مقترحة

-Schunman, Photographic Communication, Focal Press. . first
edition, 1972
-Kobre K, , Photojournalism, Focal Press second edition, 1991
-Nick Yapp "Photo Journalism/Photojournalismus/Reportage
Photographique ", Langenscheidt Publishing Group; 1 Mul
edition 2008
-Brian Horton , " Associated Press Guide to Photojournalism,
McGraw-Hill; 2nd edition ,2000
" -Kenneth Kobre,
'Photojournalism: The Professionals
Approach " Publisher: Focal Press; 5 edition , 2004

د -دوريات علمية

www. World Press Photo .com

أو نشرات  ...الخ
أستاذ المادة  :أ.د/حنان محمد حسن

القاوم ب عمال رويس مجلس القسم العلما . :د/رانيا شعبان ربيع

