الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

نموذج ()12
جامعة  /أكاديمية :وزارة التعليم العالي
كلية  /معهد :المعهد العالي للفنون التطبيقية -التجمع الخامس
قسم :الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون

توصيف مقرر دراسي الفصل الدراسي الثاني  -للعام الجامعي ()2018/2017
 -1بيانات المقرر
الرمز الكودي1135 :
التخصص:الفوتوغرافيا
والسينما والتليفزيون

 -2هدف المقرر :

اسم المقرر  :مواصفات أجهزة وخواص
المواد فوتوغرافيا.

الفرقة  /المستوي :األولى/
الفصل الدراسي الثاني

عدد الوحدات الدراسية  6ساعات :نظري ( ) 2

عملي ()4

اكتساب الطالب األسس المعرفية والمهرية لخصااصص ومواصافات كان ما
( اإلضاءة وكيفية قياساها  -المرشااات الواوصية  -العدساات (الفوتوغرافياة
– الكاميرات الفيلمياة والرقمياة ) وكلال للاصاوي علاي صاورة فوتوغرافياة
عالياااة الجاااودة واكتسااااب مهاااارة اساااتخدا أجهااازة التصاااوير الفوتاااوغرافي
وأجهزة اإلضاءة والمرشاات الووصية

 -3المستهدف م تدريس المقرر :أن يكون الطالب فى نهاية تدريس المقرر قادرا ً على أن:
أ -الفهم والمعرفة:

ب -المهارات الذهنية:

أ )1يادد أجزاء ومفاتيح تشغيل آلة التصوير الفوتوغرافي الفيلمية والرقمية والتاكم
فيها .
أ )2يشرح مواصفات الصورة الرقمية وكيفية تسجيلها.
أ )3يادد مواصفات المرشاات الووصية وكيفية تأثيرها علي خصاصص الووء.
أ )4يشرح خصاصص اإلضاءة ,ومواصفات اإلضاءة الخاطفة.
أ )5يادد المواصفات والخصاصص البصرية للعدسات الفوتوغرافية وتأثيرها علي
جودة الصورة
ب )1ينحظ تركيب بعض األجهزة التي تستخد في التصوير الفوتوغرافي( الكاميرا
الفلمية أو الرقمية– أجهزة إضاءة خاطفة -مرشاات ضوصية–عدسات)
ب )2يستنتج العوامل المؤثرة في جودة الصورة م خني تجارب تطبيقية يتم
تصويرها .
ب )3يقارن بي مواصفات العدسات المختلفة والوساصط الاساسة للكاميرات الرقمية
وتأثيرها علي جودة الصورة .
ب )4يميز مختلف الرموز الموجودة بالعدسة والكاميرا .
ب )5ياكم علي األخطاء الناتجة ع عيوب الكاميرا أو العدسات .
ب )6يختار المرشاات الووصية الملونة المناسبة للتأثير المطلوب

ج -المهارات المهنية الخاصة ج )1يستخد آلة التصوير الفوتوغرافية الفيلمية والتعامل مع جميع أجزاصها .
ج )2يستخد الوظاصف المختلفة للكاميرا الرقمية الفوتوغرافية .
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بالمقرر:

ج )3يختبر جودة العدسات والوساصط الاساسة للكاميرات الفوتوغرافية المختلفة .
ج )4صور لقطات فنية بمرشاات الكثافة ومرشاات االستقطاب .
ج )5يتق استخدا مصادر اإلضاءة الخاطفة المامولة والمنفصلة ع الكاميرا

د – المهارات العامة:

د )1يعمل في فريق عمل في تنفيذ التماري والتطبيقات العملية .
د )2يعد أبااث وتقارير ع أنواع التصوير الفوتوغرافي المختلفة .
د )3يستخد تكنولوجيا المعلومات
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األسبوع

2

أنواع العدسات " طويلة البعد البؤري -قصيرة البعد البؤري
متوسطة البعد ألبؤري العدسة المرآوية -عدسة عي السمكة
– عدسة الريتروفوكس (تدريبات)

عدد
الساعات

1

إعن الطنب بتوصيف المقرر و نتيجة تقويم الطنب
للمقرر وخطة التاسي +مواصفات وخصاصص العدسات
الفوتوغرافية  :عمق المجاي وعمق البؤرة – فتاة العدسة –
البعد البؤري قوة تغطية العدسات – عمق الميدان -البعد
البؤري وعنقته بمساحة الوسيط الرقمي( تدريبات)

محاضرة

الموضوع

تدريب
عملى

 -4ماتوى المقرر:

6

2

4

6

2

4

3

تأثير خصاصص العدسة في جودة الصورة ( تماري )

6

1

5

4

عيوب العدسات – طنء العدسات – مدلوي الرموز المكتوبة
علي العدسات الفوتوغرافية (تدريبات )

6

1

5

5

مرشاات التصوير الووصي ( الطيف الووصي – درجة
حرارة اللون – أنواع المرشاات الووصية – عامل المرشح
 منانيات النفاكية الخاصة بالمرشاات الووصية -أنواعمرشاات تعديل وتاويل وتعويض اللون – مرشاات
التأثيرات الخاصة مثل مرشح الكثافة و مرشح اإلستقطاب .

6

2

4

6

خصاصص الكاميرات الفوتوغرافية الفيلمية وأنظمة التاكم
بها

6

6

-

7

 تصنيف آالت التصوير الفليمية " صغيرة الاجم –متوسطة الاجم – كبيرة الاجم " وطرق استخدامها
(تدريب)
 تصنيف آالت التصوير طبقا لنظا ضبط المسافة –عوامل التاكم في التعريض,أنظمة ضبط التعريض.

6

-

6

6

6

-

أساليب التاكم في أجزاء الكاميرا الفيلمية  ( .تماري )

6

2

4

10

استخدا عناصر التاكم في التعريض والوبط البؤري
واللون للكاميرا الرقمية (تدريبات )

6

-

6

11

تسجيل الصورة الفوتوغرافية الرقمية و مواصفات الرقاقة
الاساسة ( )sensorللكاميرات الفوتوغرافية وطريقة
تسجيل الصورة الفوتوغرافية وطرق التقاط االلوان
االساسية في الكاميرا الرقمية و خصاصص الصورة الرقمية

6

6

-

8
9

اختبار منتصف الفصل الدراسي

12

وساصل التاكم للكاميرات الفوتوغرافية الرقمية و مقارنة
خصاصص ومواصفات وساصط حساسة لكاميرات مختلفة

6

-

6

13

خصاصص اإلضاءة الفوتوغرافية ومواصفات اإلضاءة
الخاطفة وطرق استخدا مصادر اإلضاءة الخاطفة
باألستوديو والتاكم في خصاصص مصدر الووء الخاطف

6

-

6

14
15

مناقشة األبااث
اختبار نهاية الفصل الدراسي

6

3

3

6

2

4
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 - 5أساليب التعليم
والتعلم

 - 6أساليب التعليم
والتعلم للطنب كوى
القدرات المادودة












محاضرات
مناقشات وعروض تعليمية
تمارين تطبيقية
حل مشكالت
مشاريع تطبيقية
إجراء بحوث
تجارب معملية
زيارات ميدانية
التعلم التعاوني
التعلم اإللكتروني













العصف الذهني
محاضرات (تفعيل الساعات المكتبية)
مناقشات وعروض تعليمية
تمارين تطبيقية
حل مشكالت
مشاريع تطبيقية
إجراء بحوث
تجارب معملية
زيارات ميدانية
التعلم التعاوني (تقسيم الطالب الي مجموعات)
التعلم اإللكتروني



العصف الذهني

 – 7تقويم الطنب
أ -األساليب المستخدمة

إمتاان نظري
تقييم مشروعات تصميمية
تكاليف ووجبات منزلية
مناقشات وتقييم أداء صفي
اختبار شفوي
اختبار عملي
المنحظة
المقابنت
التقويم الشخصي للطالب
ملف اإلنجاز

☒
☐
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐

مناقشات وتقييم أداء صفي :أسبوعيا

ب -التوقيت

تكليف وواجبات منزلية  :األسبوع ()14
اختبار نظري منتصف الفصل الدراسي :األسبوع ()8
اختبار نظري نهاية العام  :األسبوع ()15

ج -توزيع الدرجات

مناقشات وتقييم أداء صفى
تكاليف ووجبات منزلية
إمتاان نظرى منتصف الفصل الدراسي
إمتاان نظرى نهاية الفصل الدراسي
المجموع الكلى

%10
%10
%20
%60
%100

☒
☒
☐
☒
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
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:  – قاصمة الكتب الدراسية والمراجع8
مذكرة معتمدة م القسم و المعهد
Barbara London, Jim Stone, John Upton. Photography- Pearson
Prantice Hall, 2009-D/*3
Jason r.rich-digital photography-mc graw-hill-2011-D/13

أ – مذكرات

 كتب ملزمة-ب

1- Adrian Davies , Focal Digital Imaging A to Z, Second Edition
, Focal press . Publication , 2005
2- Mark Galer , Digital Photography: Essential Skills, 4ed , focal
press, Publication , 2008
3- Jon TarrantUnderstanding Digital Cameras , Focal press.
Publication .2007
4- Steven Biver, Paul Fuqua and Fil Hunter ,Light: Science and
Magic ,focal press, Publication, 2007
5- Ernst Wildi , The Hasselblad Manual, 7e , focal press
Publication, 2008
6- Corey Hilz , Focal Press Digital Camera Guide: Nikon D90 ,
Publication , 2009
7- Basic Photographic Materials and Processes, Third Edition,
Publication ,2008
8- Ralph Jacobson , Manual of Photography, Ninth Edition
Norman Axford Publication ,2000
9- Sidney Ray, Applied Photographic Optics, Third Edition,
Publication Date: April 03,

 كتب مقترحة- جـ

Digital Camera Magazine - Complete Photography

 دوريات علمية-د
 الخ... أو نشرات

رانيا شعبان ربيع/د. : القاصم بأعماي رصيس مجلس القسم العلمى

: أستاك المادة

