ب -6خيتار املرشحات الضوئية امللونة املناسبة للتأثري املطلوب .
ج -1يستخدم آلة التصوير الفوتوغرافية الفيلمية والتعامل مع مجيع أجزائها .

جـ  -املهارات املهنية والعملية

ج -3خيترب جودة العدسات والوسائط احلساسة للكامريات الفوتوغرافية املختلفة .

ج -2يستخدم الوظائف املختلفة للكامريا الرقمية الفوتوغرافية .

ج -5يتقن استخدام مصادر اإلضاءة اخلاطفة احملمولة واملنفصلة عن الكامريا ..

ج -4يصور لقطات فنية مبرشحات الكثافة ومرشحات االستقطاب .

د -1يعمل يف فريق عمل يف تنفيذ التمارين والتطبيقات العملية

د .املهارات العامة والقابلة للنقل:

إعالم الطالب بتوصيف املقرر و نتيجة تقومي الطالب للمقرر وخطة التحسني
+مواصفات وخصائص العدسات الفوتوغرافية  :عمق اجملال وعمق البؤرة – فتحة
العدساتال"بؤري
البعدعنيالبؤري
العدسةعمق
العدسة – البعد
وعالقته
امليدان-
العدسات –
أنواع
عدسة
طويلةقوةالبعد
السمكة –
املرآوية-
تغطيةالبؤري-
أتثري خصائص العدسة يف جودة الصورة ( متارين )

عدسة الريرتوفوكسمبساحة
الوسيط
تدريبات)
(تدريبات)
قصرية البعد
الرقمي( البؤري
متوسطة البعد ألبؤري

الفوتوغرافية (تدريبات ).

عيوب العدسات – طالء العدسات – مدلول الرموز املكتوبة علي العدسات
مرشحات التصوير الضوئي ( الطيف الضوئي – درجة حرارة اللون – أنواع
املرشحات الضوئية – عامل املرشح  -منحنيات النفاذية اخلاصة ابملرشحات
اخلاصة
خصائصمثل
مرشح
اتالكثافة
اإلستقطاب
وأنظمة ( .
الكامري
مرشحيلمية
متارين)ا
التحكم هب
الفوتوغورافية الف

الضوئية -أنواع مرشحات تعديل وحتويل وتعويض اللون – مرشحات التأثريات

" وطرق استخدامها (تدريب)

 -تصنيف آالت التصوير الفيلمية " صغرية احلجم – متوسطة احلجم – كبرية احلجم

المالحظة

اختبار عملي

اختبار شفوي

مناقشات وتقييم أداء صفي

تكاليف وواجبات منزلية

تقييم مشروعات تصميمية

إمتحان نظري

العصف الذهني

التعلم اإللكتروني

التعلم التعاوني

زيارات ميدانية

تجارب معملية

إجراء بحوث

مشاريع تطبيقية

حل مشكالت

تمارين تطبيقية

مناقشات وعروض تعليمية

محاضرات

مصادر اإلضاءة اخلاطفة ابألستوديو
والتحكم يف
األحباث خصائص مصدر الضوء اخلاطف
مناقشة
(تدريبات )واآلاثر واإلعالم
امتحان هناية الفصل الدراسي

خصائص اإلضاءة الفوتوغرافية ومواصفات اإلضاءة اخلاطفة وطرق استخدام

وسائط حساسة لكامريات خمتلفة

االساسية يف الكامريا الرقمية و خصائص
وسائل التحكم للكامريات الفوتوغرافية الرقمية و مقارنة خصائص ومواصفات

للكامريات الفوتوغرافية وطريقة تسجيل الصورة الفوتوغرافية وطرق التقاط االلوان

تسجيل الصورة الفوتوغرافية الرقمية و مواصفات الرقاقة احلساسة ()sensor

(تدريبات ) .

التعريض,أنظمة ضبط التعريض.

 تصنيفأساليبآالت التحكم
أجزاء
لنظامالكامريا
الفيلمية  (–.متار
التصوير يفطبقا
عوامل
ضبط املسافة
ين )التحكم يف
استخدام عناصر التحكم يف التعريض والضبط البؤري واللون للكامريا الرقمية

اختبار منتصف الفصل الدراسي

1

ب – 5حيكم علي األخطاء الناجتة عن عيوب الكامريا أو العدسات .

2

جودة الصورة .

3

ب -4مييز خمتلف الرموز املوجودة ابلعدسة والكامريا .

4

ب -3يقارن بني مواصفات العدسات املختلفة والوسائط احلساسة للكامريات الرقمية وأتثريها علي

5

الرقمية–أجهزة إضاءة خاطفة -مرشحات ضوئية–عدسات)

6

ب -2يستنتج العوامل املؤثرة يف جودة الصورة من خالل جتارب تطبيقية يتم تصويرها .

7

ب -1يالحظ تركيب بعض األجهزة اليت تستخدم يف التصوير الفوتوغرايف( الكامريا الفيلمية أو

8

التصوير وتصنيفها و التحكم فيها .

9

ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :

1
0

أ -4يشرح خصائص اإلضاءة  ,ومواصفات اإلضاءة اخلاطفة .

11

أ -5حيدد أجزاء ومفاتيح تشغيل آلة التصوير الفوتوغرايف الفيلمية و الرقمية و وخصائص االت

12

أ -2يشرح مواصفات الصورة الرقمية وكيفية تسجيلها .

13

أ –3حيدد مواصفات املرشحات الضوئية وكيفية أتثريها علي خصائص الضوء .

14

أ -املعرفة والفهم :
15

أ – 1حيدد املواصفات واخلصائص البصرية للعدسات الفوتوغرافية وأتثريها علي جودة الصورة.

استراتيجية
التعليم
المباشر
استراتيجية
التعليم الغير
مباشر
استراتيجية
التعلم الذاتي
استراتيجية
التعلم
التجريبي
استراتيجية التعليم
والتعلم التفاعلي
التقويم
الختامي أو
النهائي

المقابالت

املوضوعات يف األسبوع

استراتيجية وطرق التعليم والتعلم

ملف اإلنجاز

التجمع الخامس

مصفوفة مقرر (مواصفات أجهزة و خواص مواد فوتوغرافيا)
كود 1305 /

التقويم الشخصي للطالب

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية

الفرقة  /األولي
أساليب وطرق التقييم

التقويم البنائي أو التكويني

النتائج التعليمية المستهدفة من المقرر

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

مصفوفة مقرر (مواصفات أجهزة و خواص مواد فوتوغرافيا)

كود 1305 /

الفرقة  /األولي

د -2يعد أحباث وتقارير عن أنواع التصوير الفوتوغرايف املختلفة
د-3يستخدم تكنولوجيا املعلومات.

أستاذ املاده:

القائم ابعمال رئيس لبقسم العلمي:

التاريخ:

