
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الجامعة التقنية الوسطى

 كلية الفنون التطبيقية 
 تقنيات اإلعالنالقسم  : 

 المفردات الدراسية

 عدد الساعات االسبوعية
السنه 
 الدراسية
 الثالثة

 ورقميتصوير فوتوغرافي 

عدد  أسم المادة
 الوحدات

 Photography&Digital نظري عملي المجموع

 لغة التدريس العربية 1 3 4 5

 
 دامها في التصميم الطباعي .  :  التعرف على تقنيات التصوير الفوتوغرافي ومجاالت استخالعامة االهداف 
ة في الفضاءات الخارجية والداخلي : يكتسب الطالب مهارة فنية باستخدام الة التصويرالخاصة االهداف 

 نتا  لوحات فوتوغرافية يستفاد منها في المجاالت الطباعية المختلفة. الوالتقنيات المختبرية 
  

 المفردات النظرية

 االسبوع اصيل المفرداتتف

 االول نظرة تاريخية عن التصوير الضوئي والنظرية االولية للتصوير الضوئي

 الثاني  الة التصوير ، اجزائها االساسية وغير االساسيه

 الثالث فصائل وانواع االت التصوير

 الرابع استخداماتها –فصائلها  –انواعها  –العدسات 

 الخامس قانون الوتر  –الزوم  –المقربه  –المنفرجه  –قربه العدسه الم –الرقم البؤري 

 السادس غالق الة التصوير وغالق الدايافرام

 السابع طرق العناية باالفالم  –مقاساته  –انواعه  -الفلم  

 الثامن امتحان

 التاسع الحساسيه  –الطبقه الحساسه السالبة  –الطبقه الحساسه 

 العاشر الهاله الضوئية –الحبيبات  –لتي تؤثر فيها درجه التباين في الصورة ا

 الحادي عشر مقياس التعرض للضوء –الصورة الكامنه 
 الثاني عشر محتوياتها –الحجرة المظلمه 
 الثالث عشر محاليل االظهار والتثبيت وطرق تحضيرهما –عملية االظهار 

 الرابع عشر عملية طبع الصور –الصورة الموجبه 

 لخامس عشرا امتحان

 السادس عشر عملية تكبير الصور –اجزاءه  –المكبر 
 السابع عشر احجامه –انواعه  –الورق الحساس 

 الثامن عشر (SCANNER) –التصوير بالماسح 
 التاسع عشر التصوير بدون كاميرا

 العشرون االضاءة
 الحادي والعشرون الطبع المالمس

 الثاني والعشرون امتحان

 الثالث والعشرون طات وزوايا التصويراحجام اللق

 الرابع والعشرون تصوير االشخاص )البورتريت(

 الخامس والعشرون تصوير العمارة + التصوير الليلي

 السادس والعشرون التصوير في االستوديو وفي الطبيعة

 السابع والعشرون التصوير الرقمي

 الثامن والعشرون هاالية عمل –اجزائها  –انواعها  –الكاميرا الرقمية 

 التاسع والعشرون التعرف على البرامج الخاصه بمعالجة الصور الفوتوغرافيه بالحاسبة االلكترونية

 الثالثون امتحان

 



 

 المفردات العملية

 االسبوع تفاصيل المفردات

 االول التعرف على االت التصوير وحسب التطور الزمني

 الثاني  التعرف بالكاميرا واهم اجزائها ، مشاهدة عملية

 الثالث التعرف على انواع الكاميرات من حيث االستخدام

 الرابع التعرف على العدسات وفصائلها

 امسالخ مشاهدة انواع العدسات واستخداماتها  

 السادس المشاهدة والتعرف على اليه عمل الديافرام والغالق

 السابع تطبيقات عملية على كيفية استخدام الفلم وكيفية حفظة قبل وبعد التصوير

 الثامن امتحان

 التعرف على محتويات الفلم والطبقات التي يتكون منها
 التاسع والعاشر
 والحادي عشر

 الثاني عشر ، شروطها ، تطبيقات عمليةالغرفه المظلمه ، محتوياتها 

 الثالث عشر كيفية تحظير محاليل االظهار / والتثبيت / تطبيق

 الرابع عشر تطبيقات عمليه لطبع واظهار الصور

 الخامس عشر امتحان

 السادس عشر تطبيق عملي على عمل المكبر )الالرجر( واليه عمله في تكبير الصور
 السابع عشر اس وطبع نماذج منها مشاهدة النواع الورق الحس

 الثامن عشر  SCANNERتطبيق عملي على استخدام التصوير بالماسح 
 التاسع عشر تطبيقات عملية على كيفية التصوير بدون كاميرا

 العشرون تطبيقات عملية على االضاءة المستخدمه في التصوير الفوتوغرافي
 الحادي والعشرون التعرف على الطبع المالمس

 الثاني والعشرون امتحان

 الثالث والعشرون تدريب عملي على تصوير لقطات متنوعه لالحجام ومختلفه الزوايا

 الرابع والعشرون تطبيق عملي على تصوير الشخصية

تدريب عملي على تصوير المباني والمنازل والتصاميم العمرانيه والتصوير 

 الليلي
 الخامس والعشرون

 السادس والعشرون التصوير داخل االستوديو وفي اجواء الطبيعةتطبيقات عملية على 

 التعرف على انواع واجزاء واليات عمل الكاميرات الرقميه والصور الناتجه 
السابع والثامن 

 والعشرون

ادخال الصور الفوتوغرافيه بالحاسبة االلكترونية وتطبيق برنامج الحاسوب 

 عليها
التاسع والعشرون 

 والثالثون

 


