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موعد احملاضرة : 8.15 ـ  11.15 الساعات املعتمدة : 3  ساعات
موعد احملاضرة : 10.10 ـ  12.10

رمز املادة : 180133

وصف املادة :
تتناول هذة املادة دراسة اجلانب النظري حول أسس التصوير الضوئي وأهميته ونشأته وكذلك آالت التصوير التقليدية والرقمية واجزائها وآلية عملها، 

كما حتتوي على جانب عملي تطبيقي لتوظيف الصورة الفوتوغرافية في إعداد تصميمات إبداعية تعكس قدرات الطالب العلمية والعملية.

اهداف املادة : 

-1:  تعريف الطالب املبادىء االساسية في التصوير الضوئي .
-2: تعليم وتدريب الطالب كيفية استخدام االت التصوير الرقمية   اخملتلفة .

-3: إثراء وتطوير وقدرات الطالب  العلمية والعملية في التصوير الضوئي .
-4: توظيف الصور الفوتوغرافية  في األعمال التصميمية .

-5: استخدام البرمجيات اخلاصة في معاجلة الصورة الفوتوغرافية  بوساطة احلاسوب . 

مكونات املادة :

-1 : املراجع اخملتلفة في التصوير الضوئي  .( انترنت ، مكتبة اجلامعة ، ).
-2: املواد املساندة ( مختبر احلاسوب ، االت تصوير تقليدية ، االت تصوير رقمية  مختلفة املواصفات .)

-3: دليل الواجبات / الوظائف التجارب العملية ، التقاط صور فوتوغرافية وحتليلها ،كتابة بحث يرتبط باملادة .

اساليب تدريس املادة :

 محاضرات نظرية  وتطبيقات عملية باستخدام االت التصوير اخملتلفة  والتقاط صور فوتوغرافية وحتليلها  وتوظيف البرامج احلاسوبية اخملتلفة في 
معاجلة الصورة الفوتوغرافية .
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نتائج التعلم :

-1: املعرفة والفهم واالدراك والكفأة العلمية والعملية .

# : يفترض بالطالب  بعد دراسته لهذه املادة أ٫ يكون قادرا على : 

-1 :اسخدام االت التصوير اخملتلفة 
-2: التقاط صور فوتوغرافية ناجحة.

-3: اإلملام ببعض تقنيات التصوير اخملتلفة .
-4:  تعميق قدرة الطالب النقدية والتحليلية في التعامل مع الصورة الفوتوغرافية .

-5: استيعاب مكونات الصورة الفوتوغرافية-6
 -6: استخدام الة التصوير الرقمية ومعاجلة الصور امللتقطة  باستخدام احلاسوب .

ادوات التقييم :

-1 : تقييم عملي  وذلك بالتقاط صور فوتوغرافية  في ظروف جوية مختلفة .
-2: االمتحانات .

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

الدرجة ادوات القييم
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 االمتحان االول

 االمتحان الثاني

 االمتحان النهائي

 التقارير /االبحاث /الواجبات

 اجملموع

االمانة العلمية والتوثيق : 

# اسلوب التوثيق ( اساليب توضيحية ) . 
#إسناد احلقوق العلمية  والعملية ألصحابها .

# االبتعاد  عن السطو االكادميي والعملي .



توزيع املادة على الفصل الدراسي 
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- نبذة تاريخية وعامة عن التصوير الضوئي وتطوره/ نظري
- التعرف على انواع العدسات املستخدمة في التصور الفوتوغرافي / عملي 

املادة األساسية واملساندة املطلوب تغطيتها 

- اهمية الضوء  الطبيعي والصناعي  للصورة  باستخدام الة التصوير الفوتوغرافي  / نظري 
- دراسة عمق امليدان اللتقاط الصورة الفوتوغرافية ./ عملي  / نظري 

-تشكيل الصورة الفوتوغرافية  والتقاط صور بوضعيات مختلفة  باستخدام االضأة الطبيعية
والصناعية  . /  نظري / عملي  

- التعرف على املرشحات الضوئية  والتشكيل البصري للصوره الفوتوغرافية واهميتها في 
تكوين التصميمات االبداعية . / نظري / عملي 

- نبذة عن  التصوير الرقمي وتكنولوجية  التعامل مع الصور الرقمية  / نظري 
-  طرق حفظ الصورة الفوتوغرافية الرقمية  واستخدام بطاقات الذاكرة  في الة التصوير الرقمية  /     عملي 

-    امتحان  اول / نظري .
- التقاط صور فوتوغرافية باستخدام الة التصوير الرقمية وحتليلها . / عملي 

- التعرف على طرق تفريغ الصور  من الة التصوير الرقمية للحاسوب  واستخدام البرامج  اخلاصة 
ملعاجلة الصور وحتليلها .  / عملي 

-  التقاط صور  ومعاجلتها  باستخدام التقنيات واالدوات   واملرشحات اخملتلفة  في  برامج معاجلة 
الصور  الفوتوغرافية . / عملي 

-  التقاط صور  ومعاجلتها  باستخدام التقنيات واالدوات   واملرشحات اخملتلفة  في  برامج معاجلة 
الصور  الفوتوغرافية . / عملي 

- التعرف على التجهيزات الالزمة لطباعة الصور الفوتغرافية وكيفية استخدامها / عملي 
-  التقاط صور  ومعاجلتها  باستخدام التقنيات واالدوات   واملرشحات اخملتلفة  في  برامج معاجلة 

الصور  الفوتوغرافية . / عملي 
- امتحان  ثاني /   عملي    

-  استخدام الة التصوير  بتقنية الرسم بالضوء  وذلك باستخدام  امكانات  العدسة والغالق 

عرض ومناقشة وحتليل  ومعاجلة الصور   باستخدام التقنيات واالدوات   واملرشحات اخملتلفة  في  
برامج معاجلة الصور  الفوتوغرافية . / عملي 

استخدام الصور الفوتوغزافية الناجحة وتوظيفها بتصميمات  ابداعية مختلفة املواضيع  
باستخدام  احلاسوب  / عملي 

-  التقاط صور  ومعاجلتها  باستخدام التقنيات واالدوات   واملرشحات اخملتلفة  في  برامج معاجلة 
الصور  الفوتوغرافية . / عملي 

- معلجة الصور الناجحة وكيفية نشرها باستخدام الشبكة العنكبوتية . / عملي 

 - مراجعة عامه وتطبيقات بالتقاط صور  مبستويات  متابينة / عملي 

 - مراجعة عامه وتطبيقات بالتقاط صور  مبستويات  متابينة / عملي 
- امتحان  نهائى / عملي  مطبوع 

الوظائف والتقارير  
ومواعيد تقدميها 

خارج قاعة التدريس 

مختبر التصوير 

مختبر  احلاسوب 

مختبر  احلاسوب 

 قاعة التدريس 

 قاعة التدريس 

 قاعة التدريس 

 خارج  قاعة التدريس 

مختبر التصوير 

 قاعة التدريس 

مختبر التصوير 

 قاعة التدريس 



*    حجم العمل امللقى على عاتق الطالب   ما ال يقل  عن 3 ساعات مقابل كل ساعة تدريس .

سياسة احلظور والغياب :

ال يسمح للطالب  بالتغيب  أكثر من ٪15  من الساعات املقررة   بدون عذري شرعي يقبله عميد الكلية ، اذ يترتب على الطالب 
منسحبا  من املادة في حال قبول العميد للعذر ، بينما  مينع من التقدم لالمتحان النهائي وتكون عالمته في املادة الصفر اجلامعي 

في حال عدم قبول العميد  للعذر املرضي أو القهري .

 املراجع العلمية للمادة :   

* الكتب 
     -1 تقنية استخدام املاسحات الضوئية واالت التصوير الرقمية / اياد الهاللي  ،محمد منصور

    2- التصوير الفوتوغرافي خطوه نحو االمام \ عمر نصر الدين \2006.
  3- دراسات في التصوير \ عبداملنعم احلسني \2010
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