انهيئخ انقىييخ نضًبٌ جىدح انتعهيى واالعتًبد

ًَىذج ()23
خايؼح  /أكادًٛٚحٔ :صاسج انرؼهٛى انؼانٙ
كهٛح  /يؼٓذ :انًؼٓذ انؼان ٙنهفٌُٕ انرطثٛقٛح -انردًغ انخايس
قسى :انفٕذٕغشافٛا ٔانسًُٛا ٔانرهٛفضٌٕٚ

تىصيف يقسز دزاسي انفصم اندزاسي األول  -نهعبو انجبيعي ()3122/3122
 -1تٛاَاخ انًقشس
انشيض انكٕد٘3203 :
انرخصص:انفٕذٕغشافٛا
ٔانسًُٛا ٔانرهٛفضٌٕٚ

ْ -2ذف انًقشس :

اسى انًقشس :ػهى االذصال

انفشقح  /انًسرٕ٘ :الثالثة/
الفصل الدراسي األول

ػذد انٕزذاخ انذساسٛح  4ساػاخ َ :ظش٘ ( ) 3

ػًه)1( ٙ

اكرساب انًفاْٛى ٔانخصائص انخاصح تاالذصال ٔذأثٛشِ ػه ٙانًدرًغ,
ٔٔسائم ذسقٛقٓا ٔانشتػ ت ٍٛػهى االذصال ٔيداالذّ انرطثٛقٛح ف ٙيدال
انرخصص

 -3انًسرٓذف يٍ ذذسٚس انًقشس :أٌ ٚكٌٕ انطانة فٗ َٓاٚح ذذسٚس انًقشس قادسا ً ػهٗ أٌ:
أُٚ )1ؼشف االذصال ٔأًْٛرّ ٔقًٛرّ ف ٙانًدرًغ .
أ -انفٓى ٔانًؼشفح:
أٚ )2سذد انًفاْٛى غٛش انصسٛسح ػٍ االذصال..
إٔٚ )3ظر انؼُاصش انر ٙذسقق االذصال انفؼال.
أٚ )4سذد انصؼٕتاخ انر ٙذؼٛق انؼًهٛح االذصانٛح.
أٚ )5ششذ أشكال ٔإَٔاع االذصال.
بًٛٚ )1ض ت ٍٛإَٔاع االذصال انًخرهفح.
ب -انًٓاساخ انزُْٛح:
بٚ )2قاسٌ ت ٍٛاالذصال انهفظٔ ٙانغٛش نفظ.ٙ
بٚ )3ثذ٘ سأ ّٚف ٙيفٕٓو ٔذؼشٚف االذصال.
بٚ )4ثذ٘ سأ ّٚتًذٖ ذسقٛق انشسانح يٍ خالل انذالالخ انثصشٚح.
بٚ )5خراس ػُاصش االذصال ٔػًهٛح االذصال يٍ خالل ذسهٛم أفالو ٔصٕس
فٕذٕغشافٛح
ج -انًٓاساخ انًُٓٛح انخاصح جٚ )1صٕس يدًٕػح يٍ انصٕس يٕظفا ً فٓٛا ذقُٛاخ ٔفُٛاخ انصٕسج نرسقٛق انشسانح
انثصشٚح.
تانًقشس:
بُٚ )2ظى ػُاصش االذصال ٔػًهٛح االذصال يٍ خالل ذسهٛم األفالو ٔانصٕس
انفٕذٕغشافٛح.
جٚ )3عثػ يداالذّ انرطثٛقٛح يغ ػهى االذصال
دٚ )1سسٍ األداء يٍ خالل انًراتؼح انرغزٚح انًشذدؼح.
د – انًٓاساخ انؼايح:
دٚ )2سهم انثٛاَاخ ٔأػذاد انثسٕز انًخرهفح.
دٚ )3قذو انؼشض انفؼال ٔانرٕاصم.
دٚ )4طٕس يؼاسفّ ٔ يٓاساذّ.
دٚ )5ؼًم ف ٙفشٚق ٔ ذٕصٚغ انًٓاو ٔاذخار انقشاس
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2

يثاد٘ء االذصال-أًْٛح االذصال

4

4

-

3

خصائص االذصال

4

4

-

4

أْذاف االذصال

4

4

-

5

يشاْذج ٔذسهٛم نصٕس فٕذٕغشافٛح

4

-

4

6

تؼط انًفاْٛى انًغهٕغح ػٍ االذصال

4

4

-

7

ػًهٛح االذصال ٔػُاصشْا

4

4

-

4

4

-

9

إَٔاع االذصال ( انشخص-ٙاندًؼ -ٙاندًاْٛش٘-
انثقاف) ٙ

4

2

2

10

ذصُٛف اسانٛة ٔٔسائم االذصال (اداج االذصال-
غثٛؼح االذصال)

4

4

-

11

ذصُٛف اسانٛة ٔٔسائم االذصال(انشكم-انًسرٕٖ)

4

4

-

4

-

4

13

ًَارج االذصال (ازاد٘-ثُائ-ٙذفاػه)ٙ

4

4

-

14

أًَاغ االذصاالخ انرُظًٛٛح  +ذقٛٛى ذقاسٚش  ,يشاْذج
ٔذسهٛم فٛهى ذسدٛهٙ

4

4

-

4

4

-

األسجىع

عدد انسبعبد

يحبضسح

1

إػالو انطالب ترٕصٛف انًقشس +يذخم إنٗ ػهى
االذصال (ذؼشٚفاخ ٔغثٛؼح االذصال ٔيفٕٓيح)

4

4

انًٕظٕع

اخرثاس يُرصف انفصم انذساسٙ

8

 12كفاءج االذصال -يؼٕقاخ االذصال

اخرثاس َٓاٚح انفصم انذساسٙ

15

 - 5أسانٛة انرؼهٛى
ٔانرؼهى












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

☒
☒
☒
☐
☒
☐
☐
☐
☒
☒

تدزيت عًهى

 -4يسرٕٖ انًقشس:
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 - 6أسانٛة انرؼهٛى
ٔانرؼهى نهطالب رٖٔ
انقذساخ انًسذٔدج












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

 – 7ذقٕٚى انطالب
أ -األسانٛة انًسرخذيح

إيرساٌ َظش٘
ذقٛٛى يششٔػاخ ذصًًٛٛح
ذكانٛف ٔٔخثاخ يُضنٛح
يُاقشاخ ٔذقٛٛى أداء صفٙ
اخرثاس شفٕ٘
اخرثاس ػًهٙ
انًالزظح
انًقاتالخ
انرقٕٚى انشخص ٙنهطانة
يهف اإلَداص

☒
☐
☒
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐

يُبقشبد و تقييى أداء صفي :أسجىعيب

ب -انرٕقٛد

تكبنيف ووججبد يُصنيخ  :أسجىع ()24( )23( )9( )5
اختجبز يُتصف انفصم اندزاسي  :األسجىع ()2
اختجبز َهبيخ انعبو  :األسجىع ()25

ج -ذٕصٚغ انذسخاخ

يُاقشاخ ٔذقٛٛى أداء صفٗ
ذكانٛف ٔٔخثاخ يُضنٛح
إيرساٌ َظشٖ يُرصف انفصم
إيرساٌ َظشٖ َٓاٚح انفصم انذساسٙ
انًدًٕع انكهٗ

%10
%10
%20
%60
%100

☒
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☒
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 – 8قائًح انكرة انذساسٛح ٔانًشاخغ :
أ – يزكشاخ

يزكشج يؼرًذج يٍ انقسى ٔانًؼٓذ

ب -كرة يهضيح

ال ٕٚخذ

خـ  -كرة يقرشزح

 دمحم دمحم ػًش انطُٕتٗ َ " ,ظشٚاخ االذصال "  ,انُاشش  :اإلشؼاع انفُٗ .2001 , زُاٌ ٕٚسف  ",ذكُٕنٕخٛا االذصاال ٔيدرًاغ انًؼهٕياذٛاح "  ,انُاشاش :أغهاس نهُشاشٔاإلَراج اإلػالي2006 , ٙ
 صانر أتٕ إصاثغ " ثقافاح انصإسج فا ٙاإلػاالو ٔاالذصاال "  ,داس يداذالٔ٘ نهُشاش ,.2008
 انذكرٕس ػثذ هللا انسٛذس٘  " ,انصٕسج ٔانرهفض : ٌٕٚتُاء انًؼُٗ ٔصُاػح انًعإًٌ" انُاشش  :خايؼح انثسش.2005 ٍٚ
 انصٕسج ف ٙػًهٛح اإلذصال  ,انًُظًح انؼشتٛح نهرشتٛح ٔانثقافح ٔانؼهٕو 2009,•Communications Arts 1997 Photography Annual Volume 39,
Number 4 edition, 1997
•New York Gold Conceptual People Photography Paperback,
)Publisher: Watson-Guptill Publications (August 1997
•Angela Faris Belt , "The Elements of Photography:
Understanding and Creating Sophisticated Image" Focal Press; 2
)edition (September 9, 2011

د -دٔسٚاخ ػهًٛح
أٔ َششاخ  ...انخ

يٕاقغ انًسرٕٖ االذصانٗ انًشئٗ – يٕاقغ انخذياخ االخرًاػٛح انركافهٛح ( دٔس أٚراو – دٔس
سػاٚح يسُ – ٍٛيسرشفٛاخ ).تشايح ذهٛفضَٕٛٚح)

أسرار انًادج  :و.د ػثذ انُاصش اتٕ تكش اندُٓٙٛ

انقائى تأػًال سئٛس يدهس انقسى انؼهًٗ  :و.د/ساَٛا شؼثاٌ ستٛغ

