
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الجامعة التقنية الوسطى

 كلية الفنون التطبيقية 
 تقنيات اإلعالنالقسم  : 

 المفردات الدراسية

 

 التقنيات التصوير والطباعة الرقمية . التعريف على  الهدف العــــام :

التصوير التي  الوقوف على االمكانيات التي يقدمها التصوير الرقمي والبرامج الخاصه بهذا النوع من الهدف الخاص :

   تخدم تصميم االعالن تقنياً بشكل أساسي

 المفردات النظرية

 االسبوع تفاصيل المفردات

 االول الفائده –ية االهم –مدخل الى التصوير الرقمي 

 الثاني المصطلحات الخاصه به –عناصره  –استخداماته  –التصوير الرقمي 

 الثالث والرابع مواصفاتها -مكوناتها  –اجزائها  –الكاميرات 

 الخامس الشاشه الكارستالية –الية عمل الكاميرات الرقمية 

 السادس استخداماتها –اشكالها  –انواعها  –العدسات 

 السابع اءة المستخدمه في التصوير الرقمي ودورها في التجسيد والتعبيراالض

 الثامن امتحان

 التاسع (IMAGE SIZEانواع واحجام الصور الرقمية )

 العاشر ( في الصورة الرقميهRESOLATIONشده النقاوة والوضوح ) –جودة الصورة 

 الحادي عشر الحجم والنوعيه في كال التصويرين حجم الصورة في التصوير الرقمي والتقليدي والعالقه مابين
 الثاني عشر واالستخدام –االشكال واالحجام  –ذاكرة الكاميرا 

 الثالث عشر مشاهدة الصور –تخزين الصور  –تفريغ الصور 

 الرابع عشر التقنيات الرقمية ودورها في التصميم

 الخامس عشر امتحان

 السادس عشر مونتاج الصور الرقمية
 السابع عشر المعالجات الرقمية للصور الفوتوغرافيه عبر برنامج الحاسوب

 الثامن عشر ADOBE PHOTO SHOPالتعرف على نماذج لبرنامج 
 التاسع عشر COREL التعرف على نماذج لبرنامج 

 IN DESIGN التعرف على نماذج لبرنامج 
العشرون الحادي 

 والعشرون

 التصوير الليلي ... الخ ( –تصوير الطبيعة  –صوير العمارة تصوير متنوع ومتعدد االغراض )ت
الثاني و الثالث 

 والعشرون

 الرابع والعشرون امتحان

 استخداماتها –احجامها  –انواعها  –الطباعات الرقمية 
الخامس و السادس 

 والعشرون

 نالسابع والعشرو االنواع –االحجام  –ورق الطباعة الماس المستخدم في الطباعات 

 الثامن والعشرون الية طباعة الصور باستخدام الطباعة

 التاسع والعشرون المحاليل المستخدمه في اظهار الصور في الطباعات

 الثالثون امتحان

 

 عدد الساعات االسبوعية
السنه 
 الدراسية
 الثالثة

  ضوئية وليزريةطباعة 
أسم 
عدد  المادة

 الوحدات
  نظري عملي المجموع

 لغة التدريس االنكليزية -العربية  ـ 4 4 3



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 المفردات العملية

 االسبوع تفاصيل المفردات

 االول والثاني التعرف باهمية التصوير الرقمي واستخداماته

 الثالث والرابع التعرف على الكاميرات الرقمية واجزائها وتعليم الطلبة كيفية استخدامها

 الخامس تطبيق عملي على التصوير بالكاميرات الرقميه من قبل الطلبة

 السادس التعرف على انواع العدسات المستخدمه واحجامها

 السابع اجراء تطبيق على االنارة المستخدمه في التصوير

 الثامن امتحان

تصوير عدد من اللقطات وبأحجام مختلفه وتعريف الطلبة بتلك االحجام وجودة الصور وشدة 
 نقاوتها ووضوحها

 التاسع والعاشر

 الحادي عشر تطبيق عملي لحجم الصورة في التصوير الرقمي والتقليدي والعالقه بينهما

 الثاني عشر تعريف الطلبة بذاكرة الكاميرا واحجامها واستخدامها عمليا  

 الثالث و الرابع عشر تدريب الطلبة على كيفية تفريغ الذاكرة من الصورة  وتخزينها ومشاهدتها
 الخامس عشر امتحان

 السادس عشر تطبيق لكيفية مونتاج الصور الرقمية

 السابع عشر الرقميه للصور الفوتوغرافيه عبر برنامج الحاسوب تعريف الطلبة بالمعالجات

 الثامن عشر ADOBE PHOTO SHOP –تطبيق عملي 

 التاسع عشر COREL –تطبيق عملي 

 IN DESIGN –تطبيق عملي 
العشرون والحادي 

 والعشرون
 الثاني والعشرون وتصوير الطبيعة –تطبيق عملي بتصوير العمارة 

 الثالث والعشرون تصوير االستوديو –التصوير الليلي 
 الرابع والعشرون امتحان

 مشاهدة حية للطباعات الرقمية ومحتوياتها والية عملها
الخامس و السادس 

 والعشرون

 السابع والعشرون التعرف على ورق الطباعة المستخدم

 التعرف على المحاليل المستخدمه في اظهار الصور الملونه
الثامن و التاسع 

 لعشرونوا

 الثالثون امتحان


