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وصاسج انرعهٍى انعانً
انًعهذ انعانً نهفُىٌ انرطثٍمٍح-انرجًع انخايظ

جبهعخ  /أكبدَوُخ  :وصاسح الزعلُن العبلٍ
كلُخ  /هعهذ  :الوعهذ العبلٍ للفنىى الزطجُقُخ-الزجوع الخبهس
قسن  :الفىرىغشافُب والسُنوب والزلُفضَىى

نوىرج سقن ( ) 29
رىصُف هقشس دساسٍ ()9022/9022
 -2ثُبنبد الوقشس
الشهض الكىدٌ2139:

اسن الوقشس :

الزخصص :انفىذىغشافٍا
وانغًٍُا وانرهٍفضٌىٌ

 -2هذف انًمشس :

الفصل الدراسي الثاني

عذد الىحذاد الذساسُخ  : )9( :نظشٌ ( ) 2

عولٍ ( ) -

ئكرغاب انطانة انًفاهٍى األعاعٍح نهىٌ وأعاعٍاخ انًعًم انًهىٌ واألجهضج انًغرخذيح
ته واكرغاب يهاسج دم يشكالخ ذذًٍط وغثع انصىسج انفىذىغشافٍح انًهىَح واكرغاب
يهاسج انرعايم يع يكىَاخ انًعًم انفىذىغشافً انًهىٌ وغشق انرشغٍم ته وأجهضج انرذكى
فً ظثػ جىدج اإلَراج .

 -3انًغرهذف يٍ ذذسٌظ انًمشس :

-3أ) انًعهىياخ
وانًفاهٍى:

هعول فىرىغشافُب هلىى

الفشقخ  /الوسزىٌ :انثاٍَح

أٌ ٌكىٌ انطانة فى َهاٌح انًمشس لادسا عهى أٌ :

أٌ -1صف يفهىو انهىٌ و غشٌمح سؤٌح انهىٌ .
أٌ - 2ذذد يكىَاخ يعًم انرصىٌش انًهىٌ .
أٌ -3ششح ذشكٍة انخاياخ انفىذىغشافٍح انًهىَح .
أٌ -4ىظخ غشٌمح ذشكٍة يذانٍم ذذًٍط األفالو انًهىَح .

-3ة) الوهبساد
الزهنُخ

بٌ -1الدع أعانٍة انرشغٍم انًعًهٍح انًهىَح .
بًٌٍ -2ض تٍٍ اعرخذاو انًششذاخ انفىذىغشافٍح انًهىَح فً انًعًم انفىذىغشافً.
بًٌٍ -3ض تٍٍ غشق ئَراج انهىٌ تانًعًم .
بٌ -4الدع أخطاء انًعانجاخ انخاصح تانصىسج تانًعًم انفىذىغشافً .
بٌ – 5ماسٌ تٍٍ غشق انطثع وانرصذٍخ انًخرهفح ويًٍضاخ وعٍىب كم غشٌمح .

-3جـ) الوهبساد
الوهنُخ الخبصخ
ثبلوقشس :

جٌ 1إدي تعط انرطثٍماخ انخاصح تطشق انًعانجاخ انهىٍَح نهصىسج انفىذىغشافٍح
انًهىَح.
جٌ -2إدي تعط انرطثٍماخ انخاصح ترصىٌش وغثع انصىس انًهىَح .
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-3د) الوهبساد العبهخ
:

دٌ -1طىس يعاسفه ويهاساذه .
دٌ -2عذ ذماسٌش عٍ انضٌاساخ انًٍذاٍَح نًعايم انفىذىغشافٍا .
دٌ -3غرخذو ذكُىنىجٍا انًعهىياخ .
دٌ -4هرضو ترعهًٍاخ انرشغٍم واشرشاغاخ األياٌ .
انًىظىع

 -4هحزىٌ الوقشس :

إعالم الطالة ثزىصُف الوقشس.
غثٍعح انهىٌ فً انرصىٌش انفىذىغشافً .
انعاللاخ انهىٍَح وجًانٍاخ انهىٌ فً انصىسج.
 انعىايم انًإثشج عهً سؤٌح األنىاٌ ويذنىالخاألنىاٌ (انصثغٍح -انعىئٍح).
 انفٍهى انفىذىغشافً انًهىٌ وذشكٍة (انغانة-انًهىٌ).
عًهٍاخ انرشغٍم انخاصح تاظهاس األفالو انًهىَح
انغانثح وانًهىَح.
يكىَاخ يذهىل اإلظهاس انًهىٌ .
غثع وذكثٍش انصىس انفىذىغشافٍح انًهىَح .
وسق انطثع نهصىس انفىذىغشافٍح انًهىَح ( print
.)paper
ايرذاٌ يُرصف انفصم انذساعً.
انًششذاخ انعىئٍح وذىظٍفها فً يكثش انصىس
انًهىَح (ئصانح انًغذح انهىٍَح).
ئداسج انهىٌ فً انرمٍُاخ انشلًٍح واعذاد انصىس
نهطثع.
عٍىب انصىسج االعثاب وانعالج .
انعٍىب انًذرًهح فً انصىسج انًىجثح انًطثىعح و
وأعثاب انعٍىب وغشق انًعانجح .
خطىاخ انرشغٍم انًعًهً نهفٍهى وانطثع انًهىٌ
(صٌاسج يٍذاٍَح ) .
ذطثٍماخ عهً ئداسج انهىٌ انشلًً نهًعًم .
ئيرذاٌ َهاٌح انفصم انذساعً.
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 )1-5انًذاظشاخ.
 )2-5يُالشاخ وعشوض ذعهًٍٍح.
 -5أسبلُت الزعلُن والزعلن  )3-5ذًاسٌٍ ذطثٍمٍح .
 )4-5دم انًشكالخ .
 )5-5صٌاساخ يٍذاٍَح .
 -6أسبلُت الزعلُن والزعلن  )2-6إجشاء ثحىس (رفعُل السبعبد الوكزجُخ).

للطالة روي القذساد
الوحذودح

(2-6رعلُن رعبونٍ ( رقسُن الطالة الً هجوىعبد صغُشح).

انًذا
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ط
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 -2رقىَن الطــالة :
.1
.2
.3

2أ -األسبلُت الوسزخذهخ

.4

ايرذاٌ يُرصف انفصم انذساعً .
ذكانٍف ووجثاخ يُضنٍح .
يُالشاخ وذمٍٍى أداء صفً .
ايرذاٌ َهاٌح انفصم انذساعً .

2ة -الزىقُذ

انرمٍٍى  1ايرذاٌ يُرصف انفصم انذساعً
انرمٍٍى  2ذكانٍف ووجثاخ يُضنٍح
انرمٍٍى  3يُالشاخ وذمٍٍى أداء صفً
انرمٍٍى  4ايرذاٌ َهاٌح انفصم انذساعً

2جـ  -رىصَع الذسجبد

اإليرذاٌ انشفىي
اإليرذاٌ انعًهً
اعًال انفصم (ذطثٍماخ عًهً)
أَىاع أخشي نهرمٍٍى ( ذماسٌش صٌاسج يٍذاٍَح)
ايرذاٌ يُرصف انفصم انذساعً
ايرذاٌ َهاٌح انفصم انذساعً
اإلجًانً

األعثىع ()8
األعثىع ()14( , )13( )11( ,)6
األعثىع ()14
األعثىع  15يٍ انفصم انذساعً
%1
%1
%11
%11
% 21
% 61
%111

 -2قبئوخ الكزت الذساسُخ والوشاجع :

2أ -هزكشاد

يزكشج يعرًذج يٍ يجهظ انًعهذ.

2ة -كزت هلضهخ

) ال َىجذ ).
Steve Anchell, (The Darkroom Cookbook) , Third Edition Publisher: Focal Press; 3
)edition (September 30, 2008
Kodak Films: " Color and Black-And-White" Publisher: Eastman Kodak Co
)(December 1985
Michael Langford ,(Darkroom Handbook) Publisher: Ebury Press; 1St Edition edition
1990

2جـ  -كزت هقزشحخ

Mark Galer and Les Horvat." digital imaging " ,focal press , Third edition,2005 .
Basic Photographic Materials and Processes, Third Edition, Publication
Date: November 10, 2008
Ralph Jacobson, Sidney Ray, Geoffrey G Attridge" Manual of Photography", Ninth
Edition .Axford Publication ,2000
عثذ انفراح سٌاض ( االفالو انذغاعح)  ,يكرثح اََجهى 1996 .و .
عثذ انفراح سٌاض ( انرذًٍط وانطثع وانركثٍش) يكرثح اََجهى 1996 .و
-

-

2د -دوسَبد علوُخ
أو نششاد  ...الخ

عثذ انفراح سٌاض (انرصىٌش انًهىٌ)  ,يكرثح اََجهى 1998 .و .

) ال َىجذ )

-
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 -9اإلهكبنُبد الوطلىثخ للزذسَس و الزعلن :
 1-9قبعخ للزذسَس  :غثما نًىاصفاخ انجىدج يٍ دٍث انًغادح وانرهىٌح واإلظاءج واألياٌ ويماعذ انجهىط و
يجهضج تاألذً ( :أجهضج عشض "  "data showنعشض أفالو وصىس وعشوض ذعهًٍٍح – جهاص كًثٍىذش يرصم تشثكح
اإلَرشَد  -عثىسج دائػ ) .
 -9-9هعول فىرىغشافٍ  :يعًم فىذىغشافً يجهض تأجهضج انطثع وانركثٍش انًهىٌ دذٌث تخاياخ نهرذًٍط
نهطثع .

أعرار انًادج:أ.م.د /إَوبى هصطفً عجذ الحوُذ يُغك انمغى انعهًً:م.د /سانُب شعجبى اثىشنت
انراسٌخ2118/2117:

