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 / مساندة 180133:رمز المادة التصوير الضوئي الـمــــادة:

 - : المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة اجباريةة ماد 2مستوى المادة:  سنة أولى/ ف 

 3الساعات المعتمدة:  12:45- 11.15:     موعد المحاضرة

 

   عضو هيئة التدريس   

 االسم
ة الرتب

 األكاديمية
 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية موقعهو رقم المكتب

 orashdan@hpil  10 – 8حثم _  I.T 102مختبر   أستاذ ممارس السيد عمر الرشدان

 

 :وصف المادة

تحتوي هذه المادة على جانب نظري حول أسس التصوير الضوئي وأهميته ونشاته وكذا آالت التصوير التقليدية والرقمية 
واجزائها وآلية عملها، كما تحتوي على جانب عملي تطبيقي لتوظيف الصورة الفوتوغرافية في غعداد تصميمات أبداعية 

 لطالب العلمية والعملية.تعكس قدرات ا
 :أهداف المادة

 تعريف الطالب المباديء االساسية في التصوير الضوئي . 1

 .تعليم وتدريب الطالب  كيفية استخدام االت التصوير المختلفة -1

 الفوتغرافي . قدراته العملية والنظرية في التصويروتطوير  إثراء -3

 التصميمية . توظيف الصورة الفوتوغرافية في االعمال  -4

  استخدام البرامج الحاسوبية في معالجة الصور  الفوتوغرافية .  -5

 مكونات المادة: 

 (مكتبة الجامعة   واالنترنت   : )المراجع المختلفة   في التصوير الضوئي .  1

 مختلفة المواصفات  .  واالت تصوير عادية ورقمية حاسوب مختبر   .  المواد المساندة2

 + كتابة بحث يرتبط بالمادة -تصوير أفالم /  لواجبات/ الوظائف، التجارب العلمية .  دليل ا3

 أساليب تدريس المادة:

 والتقاط صور فوتوغرافية  بظروف  جوية مختلفة   وتحليلها   محاضرات، مناقشات 

 وتوظيف برامج الحاسوب المختلفة في معالجة الصور الفوتوغرافية .

 نتائج التعلم 

 

 

 



 

 

 واالدراك والكفاءة العملية في التطبيقات المتنوعةالمعرفة والفهم  .  1

 يفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن يكون قادرا على:   *   
 .  الصورةتعميق قدرة الطالب النقدية والتحليلية في التعامل مع  -1
 .ة الفوتوجرافية تشترك في تكوين الصوراستيعاب وعرض وتفسير العوامل المختلفة التي  -2
 . ى التقاط صور فوتوغرافية ناجحة  عالمقدرة -3
 توظيف الصورة الفوتوغرافية في اعداد التصميمات المطلوبة . -4
 .اإللمام ببعض تقنيات التصوير -5

 باستخدام الحاسوب  وبرامجه ذات االختصاص . التعامل مع الة التصوير الرقمية ومعالجة الصورة  -6
 

 يــــم:أدوات التقي

 وذلك بالتقاط الصور في ظروف  جوية مختلفة .  تقييم عملي-1

 امتحانات فصلية ونهائية -2 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 20   االمتحان األول

  20   االمتحان الثاني

  عالمة 40 االمتحان النهائي 

 20   التقارير و/أو األبحاث / الواجبات / 

 %100 المجموع

 األمانة العلمية والتوثيق

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

  إسناد الحقوق الفكرية ألصحابها 

  االبتعاد عن السطو األكاديميPlagiarism  

 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

 

 المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها األسبــــــــوع
ر ومواعيد الوظائف والتقاري

 تقديمها

 

 األول

.   التصوير الضوئي وتطوره ومبدأ نشأة فكرة عامة عن  -
 /نظري

 التقاط صورة  فوتغرافية أهم النقاط الواجب مراعاتها عند  -

 /نظري -

 قاعة صفية

 الثاني
 رافيةغنظرية الة التصوير الفوتو -

اهمية الصورة الفوتوغرافية  في التصميم الجرافيكي .  -
 /نظري

= 

 الثالث
 أجزاء الة التصوير الفوتوجرافية الرئيسية والثانوية -

 نظري - /عملي 

   عملي -االفالم الفوتوغرافية /نظري  -

= 

 نظري -يعية في التصوير / عملي اسخدام  اإلضاءة  الطب - الرابع

   
= 

 =  تظري-في التصوير / عملي  اسخدام  اإلضاءة  الصناعية  - الخامس

 السادس

 

 / نظري  اول  امتحان  -

 
 

 

 

 

 

 



 

 السابع

طررررق عمليرررة ادخرررال الصرررور  بالحاسررروب   -
 وتخزينها  /عملي 

عرض الصور الملتقطة  باستخدام الحاسوب   -
 /عمليوتحليلها

 مختبر حاسوب

 الثامن
 

شرح مناقشة كيفية التقاط صورة فوتوغرافية 
 ضمن موضوع محدد

 

 التاسع

التقاط صور  فوتغرافية باستخدام  االت  -
 صوير رقمية / عملي ت
عرض ومناقشة ومعالجة الصور  باستخدام  -

 جهاز الحاسوب /عملي
 

 خارج قاعة التدريس- 

 قاعة التدريس   -

  

 العاشر

 

 

 

التقاط صور  فوتغرافية باستخدام  االت   -
 تصوير رقمية / عملي 

عرض ومناقشة ومعالجة الصور  باستخدام   -
 لي/ عم جهاز الحاسوب وتوظيف الصور

 خارج قاعة التدريس

 

 قاعة التدريس  -

 الحادي عشر

 عملي مطبوع   رتصوي امتحان ثاني /   -

 A4قياس 

التقاط صور  فوتوغرافية  باستخدام الة -
  /عملي  التصوير الرقمية

 

تقديم فلم تصويري  او بحث وذلك 

بالبحث من خالل الشبكة 

 العنكبوتية  

 الثاني عشر
الصرور  باسرتخدام  عرض ومناقشة ومعالجرة -

جهرررراز الحاسرررروب وتقنيررررة اسررررتخدام برنررررامج 
 معالجة الصور  /عملي  

 

 الثالث غشر

عررررررررض ومناقشرررررررة ومعالجرررررررة الصرررررررور  - -
باسررتخدام  جهرراز الحاسرروب وتقنيررة اسررتخدام 

 برنامج معالجة الصور  /عملي  
اسررررتخدام الصررررور الفوتوغرافيررررة الناجحررررة  -

 وتوظيفها بعمل تصميم  ناجح /عملي 
 

 ختبر حاسوبم

 الرابع عشر
تطبيقات عملية في التقراط صرور بمسرتويات  -

 متباينة / عملي 
 

ساحات الجامعة  وحدائقها 

 ومرافقها المختلفة 

 الخامس عشر
تطبيقات عملية في التقراط صرور بمسرتويات  -

 متباينة / عملي 
 

ساحات الجامعة  وحدائقها 

 ومرافقها المختلفة

 للمادة مناقشة عامة  السادس عشر
 امتحان نهائي / عملي 

 

 

 حجم العمل الملقى على عاتق الطالب: ما ال يقل عن ساعتين مقابل كل ساعة تدريس

 :سياسة الحضور والغياب

 

% من الساعات المقررة للمادة بدون عذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكليةة إذ 15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

حباً من المادة في حالة قبةول العميةد للعةذر، بينمةا يمنةع مةن التقةدم لالمتحةان النهةائي وتكةون يترتب اعتبار الطالب منس

 عالمته في المادة صفراً في حالة عدم قبول العميد للعذر المرضي أو القهري.

 

 

 

 

 

 

 المراجع العلمية للمادة  

 



 المراجع العربية

 .رقمية / اياد الهاللي ومحمد منصورتقنية استخدام الماسحات  الضوئية واالت التصوير ال-1 

  csبرنامج معالجة الصور  -2

 . سوريا ، حلب  2011. التصوير الفوتوغرافي ترجمة معتز كورجو 3

العةين ، جامعةة االمةارات العربيةة المتحةدة  –. التصوير الفوتوغرافي خطوة نحو االمام . عمةر نصةر الةدين البحةر  4

2006 

 2010سة عمان للصحافة والنشر واالعالن  سلطنة عمان /المنعم الحسني ، مؤس. دراسات في التصوير . عبد 5

 

 

 المراجع االجنبية:

 

1. Starting Photography : Langford. 1999. Britain 

2. The Fundamentals of Photography : Helen Drew 2005. USA 

 

 

   المواقع اإللكترونيةWebsites  

master.com-www.foto 

http://www.arabphotograph.com/ 

http://www.foto-master.com/
http://www.foto-master.com/
http://www.arabphotograph.com/

