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ًوىذج ()23
جايؼح  /أكادًَُح :وصاسج انرؼهُى انؼانٍ
كهُح  /يؼهذ :انًؼهذ انؼانٍ نهفُىٌ انرطثُمُح -انرجًغ انخايظ
لغى :انفىذىغشافُا وانغًُُا وانرهُفضَىٌ

تىصيف هقسز دزاسي الفصل الدزاسي الثبًي  -للعبم الجبهعي ()3122/3122
 -1تُاَاخ انًمشس
انشيض انكىدٌ3142 :
انرخصص:انفىذىغشافُا
وانغًُُا وانرهُفضَىٌ

اعى انًمشس  :لُاعاخ انذغاعُح

انفشلح  /انًغرىٌ :الثالثة /
فصل دراسي ثانى

ػذد انىدذاخ انذساعُح عاػرٍَُ :ظشٌ ( ) 2

ػًهٍ ()-

اإلنًاو تانًؼاسف واألعظ وانُظشَاخ انؼهًُةح وانركُىنىجُةح وذطثُماذهةا نعةًاٌ ذذمُةك

 -2هذف انًمشس :

جةةىدج اإلَرةةا فةةً يجةةايخ انرصةةىَش انفىذةةىغشافً وانغةةًُُااً وانرهُفضَةةىٌ و دسان
أهًُرها وأثشها ايلرصادي ػهً ػًهُاخ اإلَرا ويؼشفح انُرااج يغثماًلثم تذء ايَرا .

 -3انًغرهذف يٍ ذذسَظ انًمشس :أٌ َكىٌ انطانة فً َهاَح ذذسَظ انًمشس لادسا ً ػهً أٌ:
أَ )1ىظخ انخصااص انفىذىغشافُح نهفُهى ويذي يالاًرها نهرصىَش.
أ -انفهى وانًؼشفح:
أَ )2ششح انؼاللح تٍُ ػايهٍ انرؼشَط وظشوف ذشغُم انفُهى نرذمُك
جىدج انصىسج
أَ )3ىظخ انرذكى فٍ جىدج َرا انرصىَش وانرغُشاخ انًشذثطح فٍ
يؼانجح انفُهى
بَ )1ؼشض ػًهُا ً يٍ أٌ َغخح انؼشض انُهااُح ذًثم يىاصفاخ انؼشض
ب -انًهاساخ انزهُُح:
انًُاعثح نماػح انؼشض انًذذدج .
بَ )2غرخذو انًؼهىياخ انهايح نهرصىَش يٍ انًُذٍُ انثُاٍَ انًًُض
نهخاياخ انذغاعح ظىاُا ً.
بَ )3ؼشض انرغُشاخ فٍ يؼانجح انفُهى .
 انًهاساخ انًهُُح انخاصح َ )1ثشهٍ نٍ أي يذي ًَكٍ أٌ َذمك انًصىس ذىلؼاذه نهُرُجح انُهااُحنهصىسج.
تانًمشس:
َ )2غرخذو انًصىس نهًُذًُ انثُاٍَ انًًُض نهفُهى كًشجغ نثثاخ جىدج
ػًهُاخ انرشغُم تانًؼًم .
َ )3عثػ انغشػح انفىذىغشافُح وانرغُشاخ فٍ يؼانجح انفُهى .
دَ )1ذهم انثُاَاخ.
د – انًهاساخ انؼايح:
دَ )2غرخذو ذكُىنىجُا انًؼهىياخ.
دَ )3مذو ػشوض ذفاػهُح.
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دَ )4غرخذو شثكح اإلَرشَد.
د )5انؼًم فٍ فشَك .
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2

2

2

2

األسجىع

عدد السبعبد

ػالو انطالب ترىصُف انًمشس  +انًذخم نً ػهى لُاعاخ انذغاعُح :-
األعظ انؼهًُح وانركُىنىجُح انرً ذشذثػ ترطثُماخ ػهى لُاعاخ انذغاعُح:
انرؼشَط انعىاً  -ودذاخ لُاط انرؼشَطانُصىع انرأثُش انفىذىغشافٍ -لاَىٌ انغىاد

1

2

األعظ انؼهًُح وانركُىنىجُح انرً ذشذثػ ترطثُماخ ػهى لُاعاخ انذغاعُح:
•انشفافُح  ،اإلػراو  ،انكثافح Density & Opacity, Transmission
 يمُاط انرذسَج انشيادٌGrey Scale•يؼايم انششَذح (انرؼشَط ) Factor wedgeانهىغاسَرًاخ
Logarithms
•انًُذًُ انثُاًَ انًًُض The Characteristic Curve

هحبضسح

انًىظىع

تدزيت عولى

 -4يذرىي انًمشس:

-

-

3

َظى انمُاط وانرذكى فً جىدج َرااج انرصىَش وذشغُم األفالو
• Densitometry - Sensitometer

2

2

-

4

لُاعاخ انذغاعُح وانًذي Sensitometer and Dynamic Range
ظًاٌ انجـىدج انفـىذـىغـشافُــــح Photographic Quality
Assurance

2

2

-

5

خطىاخ سعى انًُذًُ انثُاًَ انًًُض نهفُهى
انًؼهىياخ األعاعُح انرً َرى اعرخالصها يٍ يُطمح انخػ
انًغرمُى:انجايـا Gamma -انرثاٍَ Contras

2

2

-

6

انًؼهىياخ األعاعُح انرً َرى اعرخالصها يٍ يُطمح انخػ انًغرمُى :يؼذل
انًًال ( يؼذل جايا ) Average gradient (or average
 - )Gammaيذي انرؼشَط انًفُذ - Useful Exposure Range
يذي انكثافح انًفُذ  - Useful Density Rangeعًادح انفُهى
range) Latitude (Useful exposure Film

2

2

-

7

انًؼهىياخ األعاعُح انرً َرى اعرخالصها يٍ يُطمح انخػ انًغرمُى :يذي
انرؼشَط انًغرخذو  Used Exposure Range -عًادح انرؼشَط
Exposure Latitude
 -انغشػح انفىذىغشافُح  Speed Photographicانرغُشاخ فً يؼانجح

2

2

-

2

2

-

•انغشػح انفىذىغشافُح
•انرغُشاخ فً يؼانجح انفُهى

2

2

-

10

غشق ذذذَذ خصااص انفُهى :Film Characteristics
Determination
•غشَمح ذذذَذ عًادح انفُهى  Film Latitude -غشَمح ذذذَذ يذي
انرؼشَط انًغرخذوUsed Exposure Range
 -غشَمح ذذذَذ عًادح انرؼشَط انعىاٍ Exposure Latitude

2

2

-

11

8
9

اخرثاس يُرصف انفصم انذساعٍ

غشق ذذذَذ خصااص انفُهى Film Characteristics :
Determination

2

2

-

ذذذَذ لًُح جايا انُغخ Reproduction Gamma

2

2

-

ذذذَذ ػاللح انًصىس تانًؼًم انغًُُااٍ

2

2

-

14

أعـظ انرطثُماخ انؼهًُح وانركُىنىجُح نغ نى لُاعاخ انذغاعُح.
انًؼاَشج انغُُغُرىيرشَح نهىعُػ انشلًً Sensitometer for Digital
Intermediate Calibration

2

2

-

15

اخرثاس َهاَح انفصم انذساعٍ

2

2

-

12
13
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 - 5أعانُة انرؼهُى
وانرؼهى

 - 6أعانُة انرؼهُى
وانرؼهى نهطالب روي
انمذساخ انًذذودج












هحبضساد
هٌبقشبد وعسوض تعليويخ
توبزيي تطجيقيخ
حل هشكالد
هشبزيع تطجيقيخ
إجساء ثحىث
تجبزة هعوليخ
شيبزاد هيداًيخ
التعلن التعبوًي
التعلن اإللكتسوًي













العصف الرهٌي
هحبضساد (
هٌبقشبد وعسوض تعليويخ تفعيل السبعبد الوكتجيخ)
توبزيي تطجيقيخ
حل هشكالد
هشبزيع تطجيقيخ
إجساء ثحىث
تجبزة هعوليخ
شيبزاد هيداًيخ
التعلن التعبوًي (تقسين الطالة الي هجوىعبد)
التعلن اإللكتسوًي



العصف الرهٌي

 – 7ذمىَى انطالب
أ -األعانُة انًغرخذيح

يرذاٌ َظشٌ
ذمُُى يششوػاخ ذصًًُُح
ذكانُف ووجثاخ يُضنُح
يُالشاخ وذمُُى أداء صفٍ
اخرثاس شفىٌ
اخرثاس ػًهٍ
انًالدظح
انًماتالخ
انرمىَى انشخصٍ نهطانة
يهف اإلَجاص

☒
☐
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐

تكبليف ووججبد هٌصليخ)21( , )2( , ) 6( :

ب -انرىلُد

اختجبز هٌتصف الفصل الدزاسي  :األسجىع ()2
هٌبقشبد وتقيين أداء صفي :أسجىع ()22
اختجبز ًهبيخ العبم  :األسجىع ()21

 -ذىصَغ انذسجاخ

ذكانُف ووجثاخ يُضنُح
يرذاٌ َظشي يُرصف انفصم انذساعٍ
يُالشاخ وذمُُى أداء صفً
يرذاٌ َظشي َهاَح انفصم انذساعٍ
انًجًىع انكهً

%10
%20
%10
%60
%100

☒
☒
☒
☐
☒
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☐
☐
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:  – لااًح انكرة انذساعُح وانًشاجغ8
. يزكشج يؼرًذج يٍ انمغى وانًؼهذ

أ – يزكشاخ

ي َىجذ

 كرة يهضيح-ب

Basic Photographic Sensitometr "Eastman Kodak Co.; 4th
Revised edition edition, 1982
-L. BERNARD,” Your Film & the Lab”, Focal Press London &
New York, 1974.
-Nanette L. Salvaggio , " Basic Photographic Materials and
Processes " Focal Press; 3 edition , 2008
-Ansel Adams , "The Camera (The Ansel Adams Photography
Series 1) Little, Brown; Reprint edition, 1995
LESLIE
J.
WHEELER:”PRINCIPALS
OF
CINEMATOGRAPHY,A
handbook of motion picture
technology”1972
-http://www.sprawls.org/ppmi2/FILMSEN
SMPTE: Society of Motion Picture and Television Engineering.
http://www.kodak.com/US/en/motion/support/h1/printingP.shtml
#control,(Motion Picture Printing), 2004
http://web.mac.com/angelodp1/USC/Sensitometry.html
http://motion.kodak.com/motion/uploadedFiles/US_plugins_acro
bat_en_motion_newsletters_filmEss_06_Characteristics_of_Film
.pdf
-http://www.alfaimages.com/UNN-HPA-2009%20-New.pdf
http://www.rogerandfrances.com/photoschool/ps%20subject%20
brightness%20range.htl
http://www.75andsunny.com/info/arri/dicompanion/ch02.html#ne
gcurve
-http://www.forum.topmaxtech.net/t2172.html#ixzz1o8zojsv4
http://www.75andsunny.com/info/arri/dicompanion/ch02.html#ne
gcurve
http://motion.kodak.com/motion/uploadedFiles/Kodak/motion/Ed
ucation/Publications/Essential_Reference_Guide/kodak_essential
_reference_guide.pdf
ساَُا شؼثاٌ ستُغ/د. و: ًًانمااى تأػًال ساُظ يجهظ انمغى انؼه

 كرة يمرشدح- جـ

 دوسَاخ ػهًُح-د
 انخ... أو َششاخ

ٍُُ ػثذ انُاصش اتى تكش انجه/ د.أ: أعرار انًادج

