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ٔصاسج انتؼهٛى انؼانٙ
انًؼٓذ انؼان ٙنهفٌُٕ انتطثٛمٛح-انتجًغ انخايظ

جايؼح  /أكادًٛٚح ٔ :صاسج انتؼهٛى انؼانٙ
كهٛح  /يؼٓذ  :انًؼٓذ انؼان ٙنهفٌُٕ انتطثٛمٛح-انتجًغ انخايظ
لغى  :انفٕتٕغشافٛا ٔانغًُٛا ٔانتهٛفضٌٕٚ

ًَىرج سقى ( ) 29
رىصُف يقشس دساعٍ ()9022/9022
 -2ثُبَبد انًقشس
انشيض انكىدٌ2202:
انزخصص :انفٕتٕغشافٛا
ٔ انغًُٛا ٔانتهٛفضٌٕٚ

ْ -2ذف انًمشس :

اعى انًقشس :قُبعبد ضىئُخ كىنىسيُزشٌ

انفشقخ  /انًغزىٌ :انثاَٛح
الفصل الدراسي األول

ػذد انىحذاد انذساعُخ َ : (2) :ظشٌ ( ) 1

ػًهٍ ( ) 1

إكتغاب انطانة انخصائص انطثٛؼٛح ٔانفٛضٚائٛح نهعٕءٔ ,غشق تٕصٛف ٔلٛاط األنٕاٌ
ٔانتؼشف ػه ٙانًصادس انطثٛؼٛح نهعٕء ٔانصُاػٛحٔ ,خصائص ٔاعتخذاياخ ْزِ
انًصادس ٔاكتغاب يٓاساخ انتصذٛخ انهَٕٗ ـ ٔاعتخذاو األجٓضج انًغتخذيح فٗ ػًهٛاخ
لٛاط األنٕاٌ ٔيذٖ يالئًتٓا نهًٕظٕع انًماط.

 -3انًغتٓذف يٍ تذسٚظ انًمشس :
أٌ ٚكٌٕ انطانة فٗ َٓاٚح انًمشس لادسا ػهٗ أٌ :

-3أ) انًؼهٕياخ
ٔانًفاْٛى :

أٚ )1ؼشُف انًصطهذاخ انخاصح تًجال انذساعاخ انهَٕٛح نهعٕء .
أٚ )2ششح أَظًح ٔصف انهٌٕ .
أٚ )3ششح انُظشٚاخ انًختهفح فٗ لٛاط األنٕاٌ ٔانفشٔق تُٓٛا.
أٚ )4ذذد انخصائص انهَٕٛح نًصادس انعٕء انًختهفح .
أٚ )5زكش خصائص أجٓضج لٛاط انهٌٕ ٔيذٖ يالئًتٓا نهمٛاط .
أٚ )6زكش انؼٕايم انت ٙتؤثش ػه ٙتغجٛم دلح انهٌٕ نهصٕسج نهفٛهى انفٕتٕغشافٔ ٙانغًُٛائ.ٙ

-3ة) انًهبساد
انزهُُخ

بٚ )1شتػ ت ٍٛخصائص انشؤٚح نهؼ ٍٛانثششٚح ٔيعاْاج االنٕاٌ ػٍ غشٚك انًضج.
بٚ )2شتػ ت ٍٛجٓاص كهٕسيٛتش ٔتشا٘ كهٕسيٛتش ٔاعتخذايّ فٗ لٛاط األنٕاٌ .
بٚ )3شتػ ت ٍٛجٓاص عثكتشٔفٕتٕيتش ٔاعتخذايّ فٗ لٛاط انهٌٕ .
بٚ )4شخص األخطاء انهَٕٛح نهصٕسج ٔتالفٓٛا أثُاء انتصٕٚش أٔ تصذٛذٓا أثُاء انطثغ .
بٚ ) 5ختاس يششذاخ انعٕء انغهًٛح غثماً نهتؼذٚم انهَٕ ٙانًطهٕب انذصٕل ػه ّٛفٙ
انصٕسج (كهفٍ يٛتش).
بٚ )6شتػ ت ٍٛخصائص نٌٕ يصذس انعٕء ٔانًششذاخ انعٕئٛح ٔغثٛؼح نٌٕ انغطخ
انًشاد تصٕٚش ٔخصائص انغطخ انذغاط .
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-3جـ) انًهبساد
انًهُُخ انخبصخ
ثبنًقشس :

جٚ )1غتخذو أجٓضج لٛاط انهٌٕ ( . )color meter
جٚ )2طثك انخطٕاخ انًثانٛح فٗ اجشاء تجاسب يضج االنٕاٌ االعاعٛح نًعاْاج نٌٕ
يجٕٓل ٔ تٕلؼٓا ػهٗ انًُذُٗ انهَٕ. EIC ٙ
جٚ )3غتخذو يششذاخ انتصذٛخ أٔ انتؼذٚم أٔ انتؼٕٚط انهَٕ ٙنًصذس انعٕء .

-3د) انًهبساد
انؼبيخ :

دٚ )1تؼأٌ يغ صيالئّ فٗ فشٚك انؼًم .
دٚ )2جًغ انثٛاَاخ ٔكتاتح انتماسٚش.
دٚ )3ذغٍ األداءا ػٍ غشٚك سجغ انصذٖ .

األعجىع

ػذد انغبػبد

انًحبضشح

انذسط

انًىضىع

1

2

1

-

2

1

1

يضج األنٕاٌ  /يٛكاَٛكٛح سؤٚح انؼٍٛ
نهٌٕ.

3

2

1

1

اعظ يٕاصفاخ انهٌٕ ٔتؼشٚفح
ٔخصائصح.

4

2

1

1

566

4

2

2

انًماسَح انهَٕٛح ٔيعاْاج االنٕاٌ.

7

2

1

1

إختثاس يُتصف انفصم انذساع. ٙ

8

2

1

-

انؼُاصش انًشتثطح تانًشئٛاخ.

9

2

1

1

انمٛى انغانثّ ف ٙتشكٛة االنٕاٌ ٔ انًٕجّ
انعٕئٛح انغائذج.

11

1

1

انؼٕايم انت ٙتؤثش ػه ٙتغجٛم دلح انهٌٕ
نهصٕسج نهغطخ انذغاط انفٕتٕغشافٙ
ٔانغًُٛائ. ٙ

11

2

َظشٚح. CIE
َظشٚح يُغم.

12

إػالو انطالب تتٕصٛف انًمشس.
انًصطهذاخ انخاصح تًجال انذساعاخ
انهَٕٛح نهعٕء.
انمٛاعاخ انهَٕٛح.

دسجّ (َماءَ/صٕع/تشثغ/ل /ًّٛكشٔيا)
انهٌٕ .

 -4يحزىٌ انًقشس

انؼاللح ت ٍٛاصم انهٌٕ ٔتشثؼح ٔفما
نطشٚمح .EIC
أجٓضج لٛاط انهٌٕ.
جٓاص (عثكتشٔفٕتٕيتش/كهفٍ
يٛتش/كهٕسيٛتش/تشاٚكهٕسيٛتش).

13

14

2

1

1

2

2

1

2

2

1

2

2

2
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15

إيتذاٌ َٓاٚح انفصم انذساع.ٙ

2

2

 )2-5يحبضشاد.
 )9-5يُبقشبد ػشوض رؼهًُُخ .
 -5أعبنُت انزؼهُى وانزؼهى  )9-5رًبسٍَ رطجُقُخ.
 )3-5إجشاء ثحىس.
 -6أعبنُت انزؼهُى وانزؼهى  )2-6إجشاء ثحىس (رفؼُم انغبػبد انًكزجُخ).

نهطالة روي انقذساد
انًحذودح

 )9-6رؼهُى رؼبوٍَ ( رقغُى انطالة انً يجًىػبد صغُشح).

 -2رقىَى انطــالة :
 .1إيتذاٌ يُتصف انفصم انذساع. ٙ
 .2مناقشات وتقييم أداء صفي.
 .3إيتذاٌ َٓاٚح انفصم انذساع. ٙ

-2أ) األعبنُت
انًغزخذيخ

األعثٕع ()8
ايتذاٌ يُتصف انفصم انذساعٙ
األعثٕع ()13( , ) 7
مناقشات وتقييم أداء صفي
ايتذاٌ َٓاٚح انفصم انذساع ٙاألعثٕع انُٓائ (15)ٙيٍ انفصم

-2ة) انزىقُذ

-2جـ) رىصَغ انذسجبد

-

انتمٛٛى 1
انتمٛٛى 2
انتمٛٛى 3
انذساعٙ
اإليتذاٌ انشفٕ٘
اإليتذاٌ انؼًهٙ
إَٔاع أخش٘ نهتمٛٛى (تجًٛغ يؼهٕياخ)
ايتذاٌ يُتصف انفصم انذساعٙ
اػًال انفصم (مناقشات وتقييم أداء صفي)
ايتذاٌ َٓاٚح انفصم انذساعٙ
اإلجًانٙ

 -2قبئًخ انكزت انذساعُخ وانًشاجغ :
-2أ) يزكشاد
-2ة) كزت يهضيخ

يزكشج يؼتًذج يٍ يجهظ انًؼٓذ.
الَىجذ.

%%%%21
% 21
%61
%111

-
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-2جـ) كزت يقزشحخ

" - John P. Schaefer and Ansel Adams Ansel," Adams in Color
,2009 .
- Robert Hirsch "Exploring Color Photography : From the
Darkroom to the Digital Studio ,2004.
" - Harald Mante " The Photograph: Composition and Color Design
, 2008.
- Sue Bishop "Color, Light & Composition: A Photographer 's
Guide " , 2010.

-2د) دوسَبد ػهًُخ
أو َششاد  ...انخ

الَىجذ.

 -9اإليكبَُبد انًطهىثخ نهزذسَظ وانزؼهى :
 2-9قبػخ نهزذسَظ  :لاػح تذسٚظ غثما نًٕاصفاخ انجٕدج يٍ دٛث انًغادح ٔانتٕٓٚح ٔاإلظاءج
ٔاألياٌ ٔيماػذ انجهٕط ٔ يجٓضج تاألت ( :ٙأجٓضج ػشض "  "data showنؼشض أفالو ٔصٕس
ٔػشٔض تؼهًٛٛح – عثٕسج دائػ ).
 -9-9يؼذاد وأدواد  :أجٓضج انمٛاعاخ انعٕئٛح ٔ انهَٕٛح  -خشائػ انهٌٕ .
أعتار انًادج  :أ.د  /كًبل احًذ انششَف
انزبسَخ:

يُغك انمغى انؼهً :ٙو.د /ساَُب شؼجبٌ اثى شُت

