انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ جىدح انزؼهُى واالػزًبد أغسطس 9002

وصاسج انرؼهُى انؼانٍ
انًؼهذ انؼانٍ نهفُىٌ انرطثُقُح-انرعًغ انخايظ

جبيؼخ  /أكبدًَُخ  :وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ
كهُخ  /يؼهذ  :انًؼهذ انؼبنٍ نهفُىٌ انزطجُقُخ -انزجًغ انخبيس
انفىرىغشافُب وانسًُُب وانزهُفضَىٌ قسى :

ًَىرج سقى ( ) 29
رىطُف يقشس دساسٍ ()9022/9022
 -2ثُبَبد انًقشس
انشيض انكىدٌ0112 :
انزخظض :انفىذىغشافُا
و انغًُُا وانرهُفضَىٌ

 -0هذف انًقشس :

اسى انًقشس  :رظًُى فىرىغشافٍ إػاليٍ

انفشقخ  /انًسزىٌ :انصاَُح
الفصل الدراسي األول  /الثاني (ممتدة)

ػذد انىحذاد انذساسُخ َ :(2) :ظشٌ ( ) -

ػًهٍ ( ) 2

إكزسبة انطبنت انًفاهُى وأعاعُاخ انرصىَش انصؽفٍ وانرؼشف ػهٍ وظائف انصىسج
انفىذىغشافُح اإلػاليُح ودوسها فً انًعرًغ كأداج ذًُُح نهىػً انثصشي وانًؼهىياذً فً
يعال اإلػالو واكرغاب يهاسج اعرخذاو أدواخ وأظهضج انرصىَش انفىذىغشافٍ نرصىَش
األؼذاز انصؽفُح وذىظُف فُُاخ اإلضاءج وانؼذعاخ وصواَا انرصىَش فٍ انرؼثُش ػٍ
انؽذز .

 -3انًغرهذف يٍ ذذسَظ انًقشس :
أٌ َكىٌ انطانة فً َهاَح انًقشس قادسا ػهً أٌ :

-3أ) انًؼهىياخ
وانًفاهُى

-3ة)انًهبساد
انزهُُخ
-3جـ ) انًهبساد
انًهُُخ انخبطخ

أَ .1صف أَىاع انصىس اإلػاليُح وأهذافها.
أَ.0ششغ ذؽشَش انصىسج اإلػاليُح وأهًُره فً ذؽذَذ انركىٍَ وذىضُػ انشعانح.
أَ .3زكش ػُاصش َعاغ انصىسج ويؼاَُش ذقًُُها طثقاً نههذف وانشعانح.
أَ .4ىضػ اإلػالو انًشئً انًؽهٍ إَعاتُاخ وعهثُاخ.
أَ .5زكش أهى يىاقغ وظًؼُاخ اإلػالو انًشئً.
أَ .6زكش انقىاٍَُ انذونُح واألػشاف انذونُح وانًؽهُح انؽاكًح نهصىسج.
بَ .1ؽهم وَفغش انصىسج.
بَ .0غرقصً يا وساء انصىسج يٍ َظى عُاعُح.
بَ .3قاسٌ تٍُ انكهًح وانصىسج واالسذثاط تُُهًا فً يعال اإلػالو انًشئً.
بَ .4ؽهم انذالالخ انثصشَح فً األػًال اإلػاليُح انًشئُح.
ضَ .1غرخذو ذقُُاخ آنح انرصىَش نهؽصىل ػهً انرطثُقاخ انًخرهفح فً يعال انصىسج.
ضَ.0غرخذو انضىء انطثُؼً نهؽصىل ػهً صىسج راخ ظىدج يشذفؼح.
ضَ .3غرخذو انضىء انصُاػً نهؽصىل ػهً صىسج ػانُح انعىدج.
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ثبنًقشس :
-3د) انًهبساد
انؼبيخ :

ضَُ .4ظى وَذَش راذه نًعاتهح ظشوف انرصىَش انًخرهفح وانًرؼذدج انًرطهثاخ.
ضَُ .5رقً انركىٍَ وانذالالخ انشكهُح وانهىَُح نخذيح انشعانح انًؽرىاج دالم انصىسج.
دَ -1ؽهم تُاَاخ انصىس .
دَ -0غرخذو تشايط انؽاعة فٍ يؼانعح انصىس .
دَ -3ؽغٍ األداء يٍ لالل انًراتؼح وسظغ انصذٌ .
دَ – 4طىس يهاسفه ويهاساذه وانرؼهى انزاذٍ .
و
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انًىضىع

أعثىع ا

إػالو انطالة ثزىطُف انًقشس.
أعاعُاخ ا صىسج اإلػاليُح.
اعرخذاو أدواخ وأظهضج انرصىٌ نهغشض
اإلػاليٍ.
انًىاصفاخ انفُُح نهصىسج اإلػاليُح.

1 0

انؼًهٍ

ذقُُى يششوػاخ ذصًًُُح.

 -4يحزىٌ انًقشس

4

ؼهقح يُاقشح فٍ ذؽهُم يعًىػح يٍ انصىس
اإلػاليُح.
يراتؼح األَشطح انؼًهُح نرصىَش أؼذ
انًىضىػاخ اإلػاليُح .

6

15
ذقُُى يششوػاخ ذصًًُُح.
انفصم انذساعٍ انصاٍَ

5

انرؼشف ػهً أَىاع انصىسج اإلػاليُح
وذىظُفاذها.
انرؼشف ػهً انقىاٍَُ واألػشاف انؽاكًح
نهصىسج.

7
8

12, 9
11 14-

يٍ( )1إنٍ
()4
يٍ ( )5إنٍ
()8

----

0×0

4

---

4×0

0

---

0

8

---

4×0

8

---

4×0

4

ذقُُى يششوػاخ ذصًًُُح.
9

انركىٍَ و فً انصىسج.

12

ذطثُقاخ نهركىَُاخ وانذالالخ فٍ انصىسج
اإلػاليُح .
رقُُى يششوػبد رظًًُُخ (نجُخ ثالثُخ)

11

يٍ()9
إنٍ()10
يٍ()13إنٍ
()14
15

 )2-5يحبضشاد.
 )9-5يُبقشبد ػًهُخ وػشوع رؼهًُُخ.
 -5أسبنُت انزؼهُى وانزؼهى  )3-5رًبسٍَ رطجُقُخ.
 )4-5حم انًشكالد.
 )5-5انؼظف انزهٍُ .

 -6أسبنُت انزؼهُى وانزؼهى
نهطالة روي انقذساد
)9-6
انًحذودح
)2-6

 -2رقىَى انطــالة :

صَبساد يُذاَُخ.
يُبقشبد وػشوع رؼهًُُخ (رفؼُم انسبػبد انًكزجُخ).
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انًؼهذ انؼانٍ نهفُىٌ انرطثُقُح-انرعًغ انخايظ

 -2يُبقشبد ورقُُى أداء طفٍ.
-2أ)األسبنُت انًسزخذيخ  -9رقُُى يششوػبد رظًًُُخ.

-2ة)انزىقُذ

-2جـ) رىصَغ انذسجبد

اسجىػُب فظم دساسٍ أول
يُبقشبد ورقُُى أداء طفٍ
انزقُُى 2
اسجىػُب فظم دساسٍ ثبٍَ
األسجىع ( )2582انفظم
انذساسٍ األول
رقُُى يششوػبد رظًًُُخ
انزقُُى 9
األسجىع ( )2582انفظم
انذساسٍ انثبٍَ
انزقًُبد انُهبئُخ  %200وَزى رقسًُهب ثُبء ػهً اِرٍ :
 %40خبص ثأسزبر انًبدح رقُى ػهً اِرٍ( :يُبقشبد ورقُُى أداء طفٍ )%90
)%90
(رقُُى يششوػبد رظًًُُخ

انًزبثؼخ وانحضىس
انذساسبد
األثزكبس واألطبنخ
انذقخ وانجىدح
األظهبس واإلخشاج

%2
%2
%2
%2
%2

 %60خبطخ ثهجُخ انزحكُى ػهً اٌ ركىٌ يقسًخ ػهً انًؼبَُش انزقُى اِرُخ :
(رقُُى يششوػبد رظًًُُخ (نعُح شالشُح) )%60

انذساسبد
األثزكبس واألطبنخ
انذقخ وانجىدح
األظهبس واإلخشاج

%25
%25
%25
%25

 -2قبئًخ انكزت انذساسُخ وانًشاجغ :
-2أ) يزكشاد

( ال َىجذ)

-2ة) كزت يهضيخ

ػجذ انجبسط سُذ ,فٍ انزظىَش انفىرىغشافٍ ورطجُقبرخ انظحفُخ ,داس انكزت انؼهًُخ نهُشش
وانزىصَغ9022 ,و .2/a/ ,
 ػثذ انفراغ ػثذ انُثً"عىعُىنىظُا انخثش انصؽفً" ,انؼشتً نهُشش وانرىصَغ 1989و ػثذ هللا يؽًذ صنطح "اإلػالو انذونً فً انؼصش انؽذَس",داس انفكش انؼشتً0221ولهُم يؽًذ انشاذة ",انرصىَش انصؽفٍ “ ,داس أعايح نهُشش وانرىصَغ,ػًاٌ 0210,و
 عؼُذ انغشَة انُعاس",انرصىَش انصؽفٍ انفُهًٍ وانشقًٍ"انقاهشج/انذاس انًصشَح انهثُاَح ,. 0228
- Kenneth KobrePhotojournalism: The Professionals' Approach,
)Publisher: Focal Press; 6edition(February 5, 2008
"-Brian Horton , " Associated Press Guide to Photojournalism
(Associated Press Handbooks) , Publisher: McGraw-Hill; 2nd
edition (October 30, 2000).

-2جـ) كزت يقزشحخ
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- Fred Ritchin , " Bending the Frame: Photojournalism,
Documentary, and the Citizen " .
- Schunman. first edition, " Photographic Communication " ,
Focal Press. , 1972.

-2د) دوسَبد ػهًُخ
أو َششاد  ...انخ

( ال َىجذ)

 -9اإليكبَُبد انًطهىثخ نهزذسَس و انزؼهى :

2 -9

 1-9قبػخ نهزذسَس  :قاػح ذذسَظ طثقا نًىاصفاخ انعىدج يٍ ؼُس انًغاؼح وانرهىَح واإلضاءج
واألياٌ ويقاػذ انعهىط و يعهضج تاألذٍ ( :أظهضج ػشض"  "data showنؼشض أفالو وصىس
وػشوض ذؼهًُُح ,ظهاص كًثُىذش يرصم تشثكح اإلَرشَد -عثىسج ؼائظ ) .
األجهضح انزذسَجُخ واألدواد  :كايُشا ذصىَش سقًُح نهًؽرشفٍُ تعًُغ اكغغىاسذها .

________________________________________________________________________________________

أعرار انًادج  :أ.د /طفىد ػجذ انحهُى ػهٍ
انراسَخ:

يُغق انقغى انؼهًٍ  :و.د /ساَُا شؼثاٌ اتى شُة

