انهيئخ انقىييخ نضًبٌ جىدح انتعهيى واالعتًبد

ًَىذج ()23
صايؼت  /أكادًَُت :وصاسة انخؼهُى انؼانٍ
كهُت  /يؼهذ :انًؼهذ انؼانٍ نهفُىٌ انخطبُمُت -انخضًغ انخايظ
لغى :انفىحىغشافُا وانغًُُا وانخهُفضَىٌ

تىصيف يقسز دزاسي انفصم اندزاسي األول /انثبَي  -نهعبو انجبيعي ()3122/3122
 -1بُاَاث انًمشس
انشيض انكىدٌ3107 :
انخخصص:انفىحىغشا
فُا وانغًُُا
وانخهُفضَىٌ

 -2هذف انًمشس :

اعى انًمشس :حصًُى فىحىغشافٍ حؼهًٍُ
– ػهًٍ

انفشلت  /انًغخىٌ  :الثالثة/

ممتــد (فصل دراسي األول والثاني)

ػذد انىعذاث انذساعُت عاػخٍُ َ :ظشٌ ( ) --

ػًهٍ ( )2

اكخغااام يهاااسة اعااخخذاو َظااى انخصااىَش ػااٍ لااشم نخصااىَش انًى ااىػاث
انصاارُشة صااذا ى ػهااً اشااخهف أأااكانها وأعضايهااا ودبُؼخهااا وانمااذسة ػهااً
االشخُاس وانخغكى نكم يٍ َظى انخصىَش وأعانُب اإل اءة ،وبًا َاخهءو ياغ
دبُؼت كم يى ىع وانهذف يُه

 -3انًغخهذف يٍ حذسَظ انًمشس :أٌ َكىٌ انطانب فً َهاَت حذسَظ انًمشس لادسا ى ػهً أٌ:
أ -انفهى وانًؼشفت:

م -انًهاساث انزهُُت:

أَ )1ششط أعظ وَظشَاث َظى انخصىَش انفىحىغشافٍ ويذي االعخفادة
يُها فٍ انبغذ انؼهًٍ وانخؼهُى .
أَ )2ى ظ أهًُت انؼهلت بٍُ َغبت انخكبُش وػًك انًُذاٌ ػُذ حصىَش
انًى ىػاث انًضغًت وانًخُاهُت انصرش.
أَ )3غذد َىع وشصائص انؼذعت انخٍ حخهئى يغ دبُؼت انًى ىع
وحغمُك انهذف يُه.
أَ )4غذد شصائص وحمُُاث األأؼت انرُش يشئُت ( األأؼت حغج انغًشاء
– األأؼت فىق انبُفغضُت)
أَ )5غذد أَىاع اإل اءة وشصائصها وانخمُُت انًُاعبت نطشَمت انخصىَش
انؼهًٍ
مَ )1خخاس َظاو وحمُُت انخصىَش انًهئى نطبُؼت كم يى ىع.
مَ )2بشهٍ يذٌ صغت اشخُاس األصهضة واألدواث انخٍ حغمك َظاو
انخصىَش انًُاعب.
مَ )3خخاس شصائص و َظى اإل اءة انًُاعبت نكم يى ىع.
مَ )4غخخذو األدواث واألصهضة انخٍ حغمك فكشة حصىَش انًى ىع .

انهيئخ انقىييخ نضًبٌ جىدح انتعهيى واالعتًبد

س -انًهاساث انًهُُت
انخاصت بانًمشس:

د – انًهاساث انؼايت:

مَ -5شعى انغُُاسَىهاث وانخصًًُاث نألفهو انؼهًُت وانخؼهًُُت.
سَ )1غخخذو اإل اءة انًُاعب نطبُؼت انًى ىع انًصىس.
سَ )2غخخذو انؼذعاث وانىعائم انًغاػذة انبصشَت فٍ انخصىَش انؼهًٍ
ػٍ لشم.
سَ )3غخخذو األصهضة واألدواث فً يضاالث انخصىَش ػٍ لشم.
سَ )4غخخذو حمُُاث انخصىَش يخخصش انضيٍ وانؼانٍ انغشػت نًهعظت
انظىاهش انطبُؼُت.
سَُ )5غك أػًال فُُت يٍ وعٍ شصائص ػُاصش انًى ىع انًصىس.
دَ )1طىس يهاساحه يٍ شهل حضًُغ انًؼهىياث.
دَ )2غهم انبُاَاث وأػذاد انبغىد انًخخهفت.
دَ )3مذو ػشوض نهًششوػاث وانخطبُماث.
دَ )4هخضو بخؼهًُاث انخشرُم واأخشاداث األياٌ وانغهيت.
دَ )5ضُذ إداسة انىلج و أػذاد انضذاول انضيُُت وحطبُمها.
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األسجىع

عدد
انسبعبد

يحبضسح

انًىضىع

تدزيت
عًهي

 -4يغخىي انًمشس:

انفصم اندزاسي األول

1

إػهو انطهم بخىصُف انًمشس +انذساعت انؼًهُت وانخؼشف ػهً كم يٍ:
عايم انُمم  Copy Standوأعظ حشكُب انكايُشا.وعذاث وَُظى اإل اءة انخاصت بؼًهُاث انُمم وحمُُاثاعخخذايها .نخؼشف ػهً أَىاع انؼذعاث واألدواث انًغخخذيت
فٍ َُظى انخكبُش.

2

انخذسَب انؼًهٍ ػهً ػًهُاث انُمم انًخخهفت وأعانُب اإل اءة
انًخبؼت يغ كم عانت دبما ى نهًى ىع.
انخذسَب ػهً حغذَذ َىع انؼذعت انهصيت نُظى انخكبُشانًخخهفت .وانخؼشف ػهً َغب انخكبُش ودشق حغمُمها

2

2

2

2

-

-

3

حصىَش انؼًهت انىسلُت  :دساعت شصائصها انشكهُت وانفُُت يٍ
عُذ انخطىد وانهىٌ وانًهًظ وانًشئُاث يٍ شهل انخأنك
وانشفافُت.

2

2

-

4

يخابؼت وحمُُى َخائش حصىَش انؼًهت انىسلُت  ،وانخؼشف ػهً َُظىإششاصها ببشَايش Power Point

2

2

-

5

حصىَش دابغ انبشَذ  :حصىَش دابغ انبشَذ بهذف انخذسَب ػهً
حصىَش انًغاعاث انصرُشة ودساعت حفاصُهها يٍ عُذ انًغاعت
انُغبُت وانخطىد وانهىٌ ،إنً صاَب ػًم دساعت حششَغُت
ألصضاء يُها بانخخابغ()4/2,1/1

2

2

-

6

يخابؼت وحمُُى َخائش حصىَش دابغ انبشَذ  ،وانخؼشف ػهً َُظى
إششاصها ببشَايش Power Point

2

-

2

7

انخصىَش يٍ انكخب وانًشاصغ وانىرائك - :حصىَش صفغت يٍ
كخام :صفغت حغخىي ػهً (كخابت  +صىسة) رى حصىَش انصىسة
يُفصهت ،ودساعت ألصضاء يٍ انصىسة.

2

-

2

8

يخابؼت وحمُُى َخائش انخصىَش يٍ انكخب وانًشاصغ وانىرائك ،
وانخؼشف ػهً َُظى إششاصها ( Power Pointحمُُى)

2

-

2

9

حصىَش نىعت فُُت( :) Painting, Canvas Carpetنذساعت
انُمم انضُذ نهُغب انًغاعُت ،وا حشصًت انهىَُت انصغُغت،
واإلعغاط بانًهًظ و بُؼت انخايت

2

-

2

01

حصىَش نىعت فُُت فً إداس صصاصً  :نذساعت األعانُب انفُُت
وانؼهًُت نإل اءة ػُذ انخصىَش يٍ شهل عطظ صصاصً
ويشاكم االَؼكاعاث انضىئُت.

2

-

2

00

يخابؼت وحمُُى َخائش حصىَش انهىعاث انفُُت  ،وانخؼشف ػهً َُظى
إششاصها ببشَايش Power Point

2

-

2

01

حصىَش انؼًهت انًؼذَُت  ،انًُذانُاث انخزكاسَت راث انضشاسف
انرائشة أو انباسصة .وحطبُك حمُُاث انخكبُش بؼذعاث انخمشَب
اإل افُت . Supplementary Lens

-

2

2

02

حصىَش انؼًهت انًؼذَُت :نذساعت ػًهُاث انخكبُش نهراَت باعخخذاو
أدواث وػذعاث انخكبُش انًخخهفت

2

-

2

03

يخابؼت وحمُُى َخائش حصىَش انؼًهت انًؼذَُت  ،انًُذانُاثانخزكاسَت

2

-

2

انخمُُى انُهائٍ نُخائش انخطبُماث شهل انفصم الدراس ي

2

-

2

04

انهيئخ انقىييخ نضًبٌ جىدح انتعهيى واالعتًبد

األسجىع

عدد انسبعبد

يحبضسح

تدزيت عًهي

انًىضىع

انفصم اندزاسي انثبَي

0

•انذساعت انؼًهُت وانخؼشف ػهً كم يٍ:
عايم انكايُشا انزهرً  Tripodوانششود انىاصبحىفشها نخُغُش حأدَت يخطهباث ػًهُاث حصىَش انضهىس
وانغششاث  ،يزم Macro Focusing ،: Ball Head
،Bellows & Macrophoto Stand ،Rail
وانخذسَب ػهً بُاٌ أهًُخها انؼًهُت.
َُظى ووعذاث اإل اءة وشصائصها  ،وبُاٌ أهًُخهاانخطبُمُت

2

1

•انخذسَب انؼًهً ػهً ػًهُاث حشكُب واعخخذاو انؼذعاث
وأدواث وَُظى انخكبُش انًخخهفت وانًخبؼت فً حصىَش
انضهىس وانغششاث ،يزم:
)َ1ظاو انخصىَش بانؼذعاث انًكشو Macro Lenses
)َ2ظاو انخصىَش بىعائم انخًذَذ & Extension Tubes
Bellow
)َ3ظاو انخصىَش بانؼذعت انًمهىبت Reversing Lens
)َ4ظى انخصىَش بانؼذعاث انًخشاصت أو انًخشاكبت
Stacking Lenses
َ)5ظاو انخصىَش بؼذعاث انخًذَذ Teleconverter
)(Tele Extender

2

2

حهذف انذساعت انخطبُمُت هُا إنً كُفُت اإل اءة وانخصىَش
انذلُك ألصضاء انضهشة نهعخفادة يُها كذساعت ػهًُت
وحؼهًُُت نخى ُظ انخصائص انطبُؼُت نُىع انضهشة.ػهً
انُغى انخانٍ:
حصىَشانشكم انؼاو نهضهشة ( انغاق – األوساق – انضهشة
– انكأط ...إنخ
•نمطت ػايت LSنهضهشة ،يٍ رهد صواَا يٍ( :انضُب) و
(أػهً) و(أعفم نخى ظ دبُؼت انشكم انؼاو نهضهشة (
انغاق – األوساق – انضهشة – انكأط ...إنخ )

3

نمطت  MSنخى ُظ يهًظ انغاق يغ انكأط.
•نمطت  &XCU MS & CUيٍ أػهً نمهب انضهشة
نخى ُظ وحكبُش عبىم انهماط.
• نمطت  LSنًمطغ دىنً نهضهشة نخى َظ
أصضاء انخششَظ انذاشهً .

5

•نمطت  LSنهشكم انؼاو نهبخهت حى ظ يىاصفاحها
انطبُؼُت.
•نمطت  LSنشكم انىسلت انخضشاء نشضُشة انضهشة
وحى ظ انصفت انخششَغُت نها.

6

•يخابؼت يذي حغمُك أهذاف انخصىَش انؼهًً نهضهشة.
•يخابؼت اإلششاس انؼهًً وانفًُ نًى ىع كم نمطت.
•يخابؼت اإلششاس انُهائً نهًى ىع بـ Power Pointt

-

-

2

2

2

2

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2
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7

حصىَش ػذد رهد نمطاث فُُت يبخكشة:
حهذف انذساعت هُا إنً يغاوالث انطانب الكخشاف
انؼُاصش انخشكُهُت انًغخىعاة يٍ دبُؼت وأكم ونىٌ
انضهشة نهخفاػم فً ػًهُت إبذاػُت يٍ شهل حمُُاث
اإل اءة وانخصىَش إلششاس ػًم فًُ  .وهً حؼخًذ ػهً
لذسة انطانب ػهً ابخكاس حكىَُاث فُُت بًا نه يٍ عشَت
االشخُاس ،ويٍ رى انخصىَش ػهً انُغى انخانً:
•حصىَش نمطخاٌ نهضهشة فً حكىٍَ فًُ يغ عشَت إدشال أي
ػُاصش أششي حُخًً إنً دبُؼت انًى ىع  ،أشَطت ػذو
حكشاس انفكشة وانخكىٍَ.
•نمطت حضشَذَت فً حكىٍَ صًانً يٍ وعً أكم وأنىاٌ
انضهشة.

2

-

2

8

انًخابؼت انُهائُت حمُُى َخائش انخصىَش انخشكُهً واإلبذاع
انفًُ( .حمُُى)

2

-

2

9

لذو انطانب دساعت حششَغُت نهؼُاصش األعاعُت نهضىاَب
انؼهًُت نهغششاث وانخٍ ًَكٍ إظهاسها بأٌ يٍ َُظى
انخصىَش ػٍ لشم  ،بغُذ حى ظ انخصائص انطبُؼت
وانخششَغُت نهًُىرس يى ىع انذساعت  ،ورنك ػهً انُغى
انخانً:نمطاث حششَغُت
•نمطت ػايت  LSنغششة يٍ أسبغ صواَا (صاَبُت،
وأيايُت -وػهىَت -و عفهُت) حى ظ انشكم انؼاو ألصضاء
انغششة ( انضغى -انبطٍ – انشأط – األصُغت – األسصم).
•نمطت  LSنضُاط انغششة َانكايم نخى ُظ انشكم انؼاو
وشصائصه انطبُؼُت.
•نمطت  LSألعذ أسصم انغششة َانكايم نخى ُظ انشكم
انؼاو وشصائصه انطبُؼُت.
• نمطخاٌ  CUكذساعت حفصُهُت فً نمطت نهشأط ( أيايُت
وصاَبُت ).

2

-

2

10

انًخابؼت انُهائُت وحمُُى َخائش حصىَش انهمطاث انخششَغُت
نهغششة.

2

-

2

00

لقطات جشكيلية جمالية للحشرات:
تهدف الدراسة هنا إلى اسحكشاف العناصر الخشكيلية
املسحوحاة من طبيعة شكل ولون الحشرة  ،وكيف يسحفيد
من ثقنيات اللقطة املكبرة جدا  XCUفى الكشف عن ثكوينات
جمالية ألجزاء من الحشرة ،وذلك على النحو الحالى:
•لقطحان  LS&MSكدراسة البحكار ثكوين مع عناصر البيئة
الطبيعية للحشرة (داخلى)
•لقطة ثجريدية ف ثكوين جمالى من وحى شكل وألوان
الحشرة

2

-

2

01

محابعة وثقييم هحائج الحصوير الخشكيلى وإلابداع الفنى من
وحى شكل ولون الحشرة

2

-

2

02

املحابعة النهائية وثقييم هحائج كل من لقطات الحصوير
الخشريحى و لقطات إلابداع الفنى من وحى شكل ولون
الحشرة .وإلاخراج الفنى ملوضوعات الحطبيق بنظام Power

2

-

2
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Point

 - 5أعانُب انخؼهُى
وانخؼهى

03

ثقييم نهاية العام الدراس ي ( جشكيل لجنة ثالثية)

2

-

2

04

ثقييم نهاية العام الدراس ي ( جشكيل لجنة ثالثية)

2

-

2












يحبضساد
يُبقشبد وعسوض تعهيًيخ
تًبزيٍ تطجيقيخ
حم يشكالد
يشبزيع تطجيقيخ
إجساء ثحىث
تجبزة يعًهيخ
شيبزاد ييداَيخ
انتعهى انتعبوَي
انتعهى اإلنكتسوَي












انعصف انرهُي
يحبضساد
يُبقشبد وعسوض تعهيًيخ (تفعيم انسبعبد انًكتجيخ)
تًبزيٍ تطجيقيخ
حم يشكالد
يشبزيع تطجيقيخ
إجساء ثحىث
تجبزة يعًهيخ
شيبزاد ييداَيخ
انتعهى انتعبوَي (تقسيى انطالة اني يجًىعبد)
انتعهى اإلنكتسوَي



انعصف انرهُي



 - 6أعانُب انخؼهُى
وانخؼهى نهطهم روي
انمذساث انًغذودة

☒
☒
☒
☐
☒
☐
☐
☐
☒
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐

 – 7حمىَى انطهم
أ -األعانُب انًغخخذيت

ايخغاٌ َظشٌ
حمُُى يششوػاث حصًًُُت
حكانُف ووصباث يُضنُت
يُالشاث وحمُُى أداء صفٍ
اشخباس أفىٌ
اشخباس ػًهٍ
انًهعظت
انًمابهث
انخمىَى انشخصٍ نهطانب
يهف اإلَضاص

☐
☒
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐

يُبقشبد وتقييى أداء صفي :أسجىعيأ

م -انخىلُج

تكبنيف ووججبد يُصنيخ :انفصم األول األسجىع ()24-22()2-4
انفصم انثبَي األسجىع ()22()21()2()6
تقييى يشسوعبد تصًيًيخ :األسجىع ( )2،21يٍ انفصم اندزاسي األول وانثبَي

انهيئخ انقىييخ نضًبٌ جىدح انتعهيى واالعتًبد

س -حىصَغ انذسصاث

انتقييى انُهبئي  %211ويقسى عهي انُحى انتبني
 %41خبصخ ثأستبذ انًبدح وتقسيًهب ثُبءا ً عهي االتي:
يُبقشبد وتقييى أداء صفي ،%31تكبنيف ووججبد يُصنيخ:%31
%2
انًتبثعخ وانحضىز
%2
اندزاسبد
%2
االثتكبز واألصبنخ
%2
اندقخ وانجىدح
%2
اإلظهبز و اإلخساج
 %61خبصخ ثهجُخ انحكى وتقيى وتقسيًهب ثُبءا ً عهي االتي( :تقييى نُهبيخ انعبو(نجُخ
ثالثيخ))
%21
اندزاسبد
%21
االثتكبز واألصبنخ
%21
اندقخ وانجىدح
%21
اإلظهبز واإلخساج

انهيئخ انقىييخ نضًبٌ جىدح انتعهيى واالعتًبد

:  – لائًت انكخب انذساعُت وانًشاصغ8
َىصذ يزكشة يؼخًذة يٍ انًؼهذ

أ – يزكشاث

ال َىصذ
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 كخب يمخشعت- صـ

انهيئخ انقىييخ نضًبٌ جىدح انتعهيى واالعتًبد
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 دوسَاث ػهًُت-د
 انخ... أو َششاث
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)ٍَ وائم ػُاًَ دمحم (انفصم انذساعٍ انزا/د. أ- )  عىعٍ ػضث ػايش (انفصم انذساعٍ األول/  د.و.أعخار انًادة أ

ساَُا أؼباٌ سبُغ/د. و: ًًانمائى بأػًال سئُظ يضهظ انمغى انؼه

