
 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الجامعة التقنية الوسطى
 كلية الفنون التطبيقية 

 تقنيات اإلعالنالقسم  : 
 

 المفردات الدراسية
 

 

 اســــم

 المادة

 

 تصوير تلفزيوني

 السنة 

 الدراسية

 الثانية

 عدد الساعات االسبوعية

 عددالوحدات المجموع عملي نظري 

 5 4 3 1 االنكليزية لغـــــــــــة التدريس

  

 النظريلمفردات ا

 االسبوع تفاصيل المفردات

وحدة التصوير التلفزيوني ) اعضاء وحدة التصوير ، مسوؤليات وواجبات  مدير 
التصوير ،  مسوؤليات وواجبات  المصور التلفزيوني ، وحدة مراقبة الكاميرات 

 (ccu  ) 
 االول

 الثاني صفات المصور 

نظرية استمرارية الرؤية ) تعريف  نظرية استمرارية الرؤية ، التجربة التي 
 استندت عليها النظرية ( أثر النظرية في اختراع الصور المتحركة 

 الثالث

الكاميرا التلفزيونية ) مواصفاتها ، اجزاء الكاميرا التلفزيونية ، كيفية نقل 
 الكاميرا التلفزيونية (  الصورة في

 الرابع

الكاميرا المحموله ) انواع الكاميرات المحموله ،  اجزاء الكاميرات المحموله ،  
 مهام اجزاء الكاميرا التلفزيونية ( 

 الخامس 

حامل آلة التصوير ) انواع الحوامل المستخدمة ، كيفية استعمال الحامل الثالثي ، 
 را المحموله على الحامل الثالثي ( تمارين على كيفية نصب الكامي

 السادس

ارشادات عامة للمصورين في ) كيفية حمل الكاميرا ، كيفية استغالل مصادر 
 االضاءة ، اختيار الزاوية ، اختيار الكادر ( 

 السابع

 الثامن امتحان 

ايصال القوة الكهربائية ،  –تمارين على  الكاميرا المحموله ) كيفية تشغيلها 
 الكاميرا بشريط الفديو (  تعبية

 التاسع 

 العاشر اللقطه ) تعريف اللقطه ، انواع اللقطات ، تدريب بالكاميرا على انواع اللقطات( 

زاوية الكاميرا ) تعريف  زاوية الكاميرا ، انواع  زاويا الكاميرا ، تمارين 
 بالكاميرا على استخدام زوايا التصوير(  

 الحادي عشر

الموضوعية والذاتيه ووجهة النظر ) الفرق بين  الموضوعية زوايا التصوير 
 والذاتيه ، تمارين بالكاميرا على  زوايا التصوير الموضوعية والذاتيه ( 

 والثالث عشر الثاني عشر

حركات الكاميرا ) انواع  حركات الكاميرا ،  تمارين بالكاميرا على انواع 
                                                                الحركات (                               

 الرابع عشر

 الخامس عشر امتحان 

 

العدسات ) القانون العام للعدسات ، البعد البؤري ، العدسة العادية ، العدسة ذات 
 الزاوية الواسعة ،   العدسة ذات الزاوية الضيقة ( 

 السادس عشر

تعريف  العدسة الزوم ، مهام عدسة الزوم ، كيفية استخدام   العدسة الزوم )
 عدسة الزوم ، الفرق بين  عدسة الزوم وحركة الشاريو ( 

 السابع عشر



 الثامن عشر تمارين عامه على استخدام العدسات 

تحليل لون الطيف الشمسي ) التعرف على اللون ، رسم توضيحي بتحليل  لون 
 الساسية وااللوان االولية ( الطيف الشمسي ، االلوان ا

 التاسع عشر

المرشحات ) الفالتر ( ) االلوان االساسيه في الكاميرا التلفزيونيه ، تعريف 
 المرشح ، اهمية المرشح ، استخدام الفالتر بالتصوير الخارجي والداخلي ( 

 العشرون

 الحادي والعشرون تدريبات على استخدام الفالتر  

 شرونالثاني والع امتحان 

 الثالث والعشرون تدريبات على تصوير اللقطات المركبه 

الوايت بلنص ) كيفية ضبط  الوايت بلنص ، اهمية  الوايت بلنص ، تمرين على  
 ضبط  الوايت بلنص ( 

 الرابع والعشرون

 الخامس والعشرون تدريبات بالكاميرا على استخدام  الوايت بلنص 

ة ، اهمية  االضاءة  ، كيفية استخدام  اجهزة  االضاءة ) انواع اجهزة  االضاء
 االضاءة ( 

 السادس والعشرون

 السابع والعشرون تدريبات التصوير مع  اجهزة  االضاءة 

 الثامن والعشرون التكوين الصوري ) تعريف  التكوين ، عناصر  التكوين ،  اهمية  التكوين ( 

 التاسع والعشرون تدريبات على تكوين اللقطه 

 الثالثون متحان ا

 
 

  المفردات العملي

 االسبوع تفاصيل المفردات

ير التلفزيوني ) اعضاء وحدة التصوير ، مسوؤليات وواجبات  مدير التصوير ،  وحدة التصو
 (  ccuمسوؤليات وواجبات  المصور التلفزيوني ، وحدة مراقبة الكاميرات ) 

 االول

 الثاني صفات المصور 
نظرية استمرارية الرؤية ) تعريف  نظرية استمرارية الرؤية ، التجربة التي استندت عليها 

 ية ( أثر النظرية في اختراع الصور المتحركة النظر
 الثالث

الكاميرا التلفزيونية ) مواصفاتها ، اجزاء الكاميرا التلفزيونية ، كيفية نقل الصورة في الكاميرا 
 التلفزيونية  

 الرابع

الكاميرا المحموله ) انواع الكاميرات المحموله ،  اجزاء الكاميرات المحموله ،  مهام اجزاء 
 اميرا التلفزيونية ( الك

 الخامس 

حامل آلة التصوير ) انواع الحوامل المستخدمة ، كيفية استعمال الحامل الثالثي ، تمارين على 
 كيفية نصب الكاميرا المحموله على الحامل الثالثي ( 

 السادس

ارشادات عامة للمصورين في ) كيفية حمل الكاميرا ، كيفية استغالل مصادر االضاءة ، 
 يار الزاوية ، اختيار الكادر ( اخت

 السابع

 الثامن امتحان 
ايصال القوة الكهربائية ، تعبية الكاميرا  –تمارين على  الكاميرا المحموله ) كيفية تشغيلها 

 بشريط الفديو ( 
 التاسع 

 العاشر اللقطه ) تعريف اللقطه ، انواع اللقطات ، تدريب بالكاميرا على انواع اللقطات( 
ة الكاميرا ) تعريف  زاوية الكاميرا ، انواع  زاويا الكاميرا ، تمارين بالكاميرا على زاوي

 استخدام زوايا التصوير(  
 الحادي عشر

زوايا التصوير الموضوعية والذاتيه ووجهة النظر ) الفرق بين  الموضوعية والذاتيه ، 
 تمارين بالكاميرا على  زوايا التصوير الموضوعية والذاتيه ( 

 الثاني عشر

 الثالث عشر                                                حركات الكاميرا ) انواع  حركات الكاميرا ،  تمارين بالكاميرا على انواع الحركات (                                               
 الرابع عشر امتحان 

تصوير ، مسوؤليات وواجبات  مدير التصوير ،  وحدة التصوير التلفزيوني ) اعضاء وحدة ال
 (  ccuمسوؤليات وواجبات  المصور التلفزيوني ، وحدة مراقبة الكاميرات ) 

 الخامس عشر

العدسات ) القانون العام للعدسات ، البعد البؤري ، العدسة العادية ، العدسة ذات الزاوية 
 الواسعة ،   العدسة ذات الزاوية الضيقة ( 

 عشرالسادس 

العدسة الزوم ) تعريف  العدسة الزوم ، مهام عدسة الزوم ، كيفية استخدام  عدسة الزوم ،   السابع عشر



 الفرق بين  عدسة الزوم وحركة الشاريو ( 

 الثامن عشر تمارين عامه على استخدام العدسات 
 تحليل لون الطيف الشمسي ) التعرف على اللون ، رسم توضيحي بتحليل  لون الطيف

 الشمسي ، االلوان االساسية وااللوان االولية ( 
 التاسع عشر

المرشحات ) الفالتر ( ) االلوان االساسيه في الكاميرا التلفزيونيه ، تعريف المرشح ، اهمية 
 المرشح ، استخدام الفالتر بالتصوير الخارجي والداخلي ( 

 العشرون

 الحادي والعشرون تدريبات على استخدام الفالتر  
 الثاني والعشرون امتحان 

 الثالث والعشرون تدريبات على تصوير اللقطات المركبه 
الوايت بلنص ) كيفية ضبط  الوايت بلنص ، اهمية  الوايت بلنص ، تمرين على  ضبط  

 الوايت بلنص ( 
 الرابع والعشرون

الخامس  تدريبات بالكاميرا على استخدام  الوايت بلنص 
 والعشرون

السادس  انواع اجهزة  االضاءة ، اهمية  االضاءة  ، كيفية استخدام  اجهزة  االضاءة ( االضاءة ) 
 والعشرون

 السابع والعشرون تدريبات التصوير مع  اجهزة  االضاءة 
 الثامن والعشرون التكوين الصوري ) تعريف  التكوين ، عناصر  التكوين ،  اهمية  التكوين ( 

 التاسع والعشرون تدريبات على تكوين اللقطه 
 الثالثون امتحان 

 


