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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى

 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 0-7 -044 -ف د

 

  تصوير فوتوغرافى :أسم المقرر 

 

  الثالثه :المستوىالفرقة / 

           فصل أول

الشعبة : ديكور المسرح والسينما 

 نوالتلفزيو

 

        عدد الوحدات الدراسية                  نظرى              عملى

 

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

 ان يلم الطالب بأساسيات التصوير الفوتوغرافي و آلية عمل الكاميرا. .1

 للعدسات وتقنيات التصوير الضوئى . المختلفةالتعرف على االنواع  .2

 الفوتوغرافيه .فهم جماليات اللقطه والتكوين فى الصوره  .3

 فى انتاج صور ذات قيمه فنيه وتشكيليه .تحقيق القدره على استخدام الكاميرات  .0

 للصوره.التعرف على المعالجات الحديثه  .5

 من تدريس المقرر المستهدف-3

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 

 

 

 يصبح الطالب قادرا على أن :

 لفوتوغرافي.في التصوير ا والطرق المستخدمةالمبادئ  يتعرف على-1-أ

 المهارات المعملية المرتبطة بمجال اخراج الصورة الفنية. يدرك-2-أ

 الخصائص الجمالية والفنية للصورة الفوتوغرافية.يتعرف على  -3-أ

 آلية عمل الكاميرا. يفسر -0-أ

 إمكانيات الكاميرات الحديثة.يتعرف على -5-أ

 

المهارات  -ب

 الذهنية :

 

 يصبح الطالب قادرا على أن :

 حلل االسس والمعايير المرتبطة بجماليات الصورة.يستكشف وي-1-ب

 .حل المشاكل الفنية المرتبطة بتقنيات التصوير واخراج الصورة ي -2-ب

المهارات المهنية  -ت

 الخاصة بالمقرر :

 

 

 يصبح الطالب قادرا على أن :

 . ستخدم المنهج العلمى السليم فى مجال اخراج الصوره الفوتوغرافيهي-1-ت

ف العدسات و اختيار أفضلها لما يخدم فكرة و رؤية الطالب في التصوير يوظ-2-ت

 .الفوتوغرافي

 يصبح الطالب قادرا على أن : المهارات العامة : -ث
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 تطبيق المعارف النظريه على التطبيقات العمليه .يستجيب ل -1-ث 

كل واضح وسليم فى بين المعلومات وتنظيمها وعرضها بش المنطقيعلى الربط يقدر-2-ث

 المناقشات الشفهيه والكتابيه .

 على تحليل الصوره وفهم جمالياتها . يقدر-3-ث

 محتوى المقرر  -0

 

 

 

 الموضوع األسبوع

 مفتوحه.مقدمه عن المقرر وتوثيق اهدافه + مناقشه  1األسبوع 

 مقدمه تاريخيه عن التصوير الفوتوغرافى ومناقشته . 2األسبوع 

طوير آالت التصوير والتطور التقنى المعاصر يتطلب من كل طالب ت 3األسبوع 

 عمل دراسه بحثيه عن موضوع المحاضره .

 محاضره آلة التصوير الضوئى  0األسبوع 

 كيفية عملها .  -اجزائها   

 انواع العدسات وامكانياتها المختلفه واثرها على الصوره . 5األسبوع 

 تابع العدسات . 6األسبوع 

 اختبار منتصف الفصل الدراسى . 7بوعاألس

 تابع العدسات . 8األسبوع 

 المرشحات الضوئيه . 9األسبوع 

 الكاميرا الرقميه عملها وامكانياتها . 14األسبوع 

 االضاءه والصوره الرقميه . 11األسبوع 

 . 1الصوره الرقميه  12األسبوع 

 . 2الصوره الرقميه  13األسبوع 

 راجعه على المقرر .م 10األسبوع 

  15األسبوع 

   16األسبوع 
أساليب التعليم  -5

 والتعلم 

 

 

 

 

 و الحوار . مناقشةال -5-1

 نظريةمحاضرات  -5-2

 ورش عمل . التعليم التعاونى عن طريق  -5-3

 

أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 المناقشة و الحوار  -6-1

 طالب تقويم ال -7

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

  .تقييم مدى استيعاب الطالبل الذهنيعصف ال استخدام -

  .مدى استيعاب الطالب الدراسي لتقييمامتحان منتصف الفصل  -

 .الطالبمما درسه  االستفادةلتقييم مدى المطلوبة تقييم االبحاث  -
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 تقييم مدى تقدمه وتطوره .ل تقييم التجربه العمليه  - 

 

 

 توقيتال -ب

 

 

 االسبوع السادس على مدى الفصل الدراسى فى نهاية الفصل لتقييم البحوث . 1-5التقييم 

 االسبوع السابع امتحان منتصف الفصل الدراسى . 2-5التقييم 

 االسبوع الخامس عشر . 3-5التقييم 

 االسبوع السادس عشر . 0-5التقييم 

 

 توزيع الدرجات -ج

 

 

 من أعمال السنة % 25ى االول           صف الفصل الدراستنمامتحان 

 % 75متوسط مجموع أعمال السنة                      

 درجة 04                  % 144مجموع أعمال السنة 

 درجة 64           امتحان نهاية الفصل الدراسى الثانى

 درجة 144                 الكلي                  المجموع

 

 الكتب الدراسية والمراجعقائمة  -8

 مذكره د/ سعد متولى مذكرات -أ

 

 

 مجموعة كتب د/ عبد الفتاح رياض فى التصوير الفوتوغرافى  كتب ملزمة  -ب

 

 

 كتب مقترحة  -ج

 

 الكتب المقترحه فى مكتبة الكليه فى مجال المقرر

دورات علمية أو  -د

 نشرات ...الخ 

 

 

 

 

_________ 

 

 

 نجوان شحاتهرئيس مجلس القسم العلمى : أ.د/                           حمود متولىد/سعد م أستاذ المادة :

              

 التوقيع: ................................................   التوقيع :................................

 

 2419-2418لس القسم : تاريخ اعتماده من مج   2419-2418تاريخ تحرير المقرر 
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