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  :وcd ا���دة

يشمل هذا المقرر تقديم قاعدة نظرية حول أسس التصوير الضوئي وأهمية الصور لكونها وسـائل اتـصال فعالـة ، ودراسـة                      
 والتثبيـت ،    راإلظهاالكاميرات والعدسات واألفالم والمرشحات وأجزاء آلة التصوير ، واألجهزة والمواد المستخدمة في عمليات              

 ويتم التطرق الى التصوير الرقمي وأهميته وكيقية التعامل مع الصورة .فضالً عن تطبيقات عملية داخل الغرفة المظلمة وخارجها 
  .الرقمية 

  :أه0اف ا���دة

  . وتطبيقاتهإثراء خبرة الطالب بخصوص التصوير الضوئي وكل متعلقاته -1
  .ير تطوير قدراته العملية والنظرية في التصو -2
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1  .  VSW48وا:دراكا��*�+4 وا�&O�50#ت ا���Yءة ا�*�(45 +) ا��#W�   وا�

  :يفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن يكون قادرا على                  
  .  الصورة تعميق قدرة الطالب النقدية والتحليلية في التعامل مع -1
  .ة تشترك في تكوين الصورة الفوتوجرافي استيعاب وعرض وتفسير العوامل المختلفة التي -2
  . االمقدرة على التصوير بطرق صحيحة مع إمكانية إظهار الفيلم الحساس وطباعته وتكبيره-3
  .التمكن من استخدام األجهزة ذات الغالقة بعمليات الطبع والتحميض والتكبير -4
  



  
  
  
  .اإللمام ببعض تقنيات التصوير -5

   األدوبي فوتوشوب التعامل مع الة التصوير الرقمية ومعالجة الصورة على برنامج-6
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 ا#ول

مقدمة عامة عن التصوير الضوئي  -
 وارتباطه بالتصميم

  نشأة التصوير الضوئي وتطوره -

 

�I�Qا� 
 نظرية الة التصوير الفوتوجرافية -
أهم النقاط الواجب مراعاتها عند  -

  التصوير

 

���Qا� 
أجزاء الة التصوير الفوتوجرافية  -

  الرئيسية والثانوية

  العدسات -

 

lJا� ا�
 العدسات -
 المرشحات الضوئية -
  

 

  حساسية عين االنسان ألشعة الطيف - ا����-
  األفالم وأنواعها  -

 

  ا���دس

 اW��O!ن ا#ول

المختبر الفوتوجرافي ، وصفه  -
  عملهطبيعةو
  االمتحان األول -

 

  
  
  



  
 

lJتصوير خارجي- ا���   
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 طرق اعداد محاليل االظهر والتثبيت، -

  والبدء بتعليم الطلبة كيفية اظهار الفيلم
 

lG�!ا� 

يتضمن ) نظري وعملي (  التكبير -
 شروحات حول جهاز التكبير وأجزائه 

  جهاز الطبع بالتالمس-
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 تطبيقات عملية للطلبة على التكبير -
  والطباعة بالتالمس

 

�ا��Oد]P ي  

 العوامل التي تؤثر سلباً في الطبقة -
  الحساسة

عملية االظهاروالعوامل التي تؤثر -
  في وقت عملية االظهار

  )نظري وعملي ( فوتوجرام -
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  )نظري وعملي ( تحان الثاني  االم-
 مميزات التصوير الرقمي وطرق التعامـل       -

  معه
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   الرؤية التصويرية في الصورة الضوئية- -
شرح وأهميـة وتقنيـة      ( الرقميالتصوير  -

  مع مقارنته بالفوتوجراف) للتصميم 
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