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 خطة مادة
 

 
 العمارة والتصميم الكلية 

 التصميم الجرافيكي التخصص

 الثاني الفصل الدراسي

 9191-9102 العام الجامعي

 

 

التصوير الفوتوغرافي والرقمي مادة:اسم ال   

 001910991المادة: رقم 
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 معلومات المدرس .1

 م. أ   "  اخ رض " يوسف  طخج خ  :   طاخرس  سم .0

 B-330 :   طاكت رقم . 9

 :   ط  تفرقم . 1

 adajani@meu.edu.jo :  طبربخ  الط ترةخ . 4

 :  طة ي ت  طاكتبيح. 5
 

 المادة وموعدهامكان  .2

 [ ن ر 01:11_8:11]  :  م  طا  ضرط ةةقت  أي. 0

 AB-48 :   ك ن  طق يح. 9

 AB-48 .  اتبر  طا مط )إن ةجخ(:1

 المصادر والمراجع .3

 :  ط ت ب  طاقرر. 0
 جون هیدجكو    –التصویر الضوئي  •

 محمد كامل عبد الحافظ   –التصویر الفوتوغرافي  •

لقاهرة ، مكتبة التحمیض والطبع والتكبیر ، عبد الفتاح ریاض،  ا •

 االنجلو المصریة. 

 عبدالفتاح ریاض  –التصویر الملون  •

 م. إبراهیم الفضیالت    -التصویر الضوئي  •

 ماجد محمود   -فن التصویر الفوتوغرافي  •

 نزار جعفر حمندي   –التصویر علم وهوایة  •

 
 :  ر جع أدرى . 9

•   Websites  المواقع اإللكترونیة 

• www.usefilm.com  

• www.photographycorner.comhttp://www.arabphoto

graph.com            

/  
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• www. photographya.com            

www.photographyabout.com  

• www.fotografim.net  

• www.fotografya.com  

 

 

 المادة:وصف  . 4

 :وصف  طاقرر ط .0
وأنواع العدسات وخصائصھا یھدف ھذا المساق إلى أنواع الكامیرات وتركیب أجزائھا الداخلیة 

والتعمق في دراسة الجوانب العلمیة و السیكولوجیة للتصویر الفوتوغرافي والتوسع في دراسة 

التكوین الفني الفوتوغرافي  واستخدام تقنیات متعددة من خالل المعرفة النظریة والممارسة 

  العملیة والتدریبات المیدانیة.

  أل خ ف: .9
وص التصویر الضوئي إثراء خبرة الطالب بخص .0

  وكل متعلقاتھ وتطبیقاتھ. 

  تطویر قدراتھ العملیة والنظریة في التصویر.  .9

تعريف الطلبة بالمبادىء األساسية التصوير  .1

 الضوئى واساليبھا. 

 استخدام الكمبيوتر كأداة رئيسية في معالجة الصور بأنواعھا المختلفة.   .4

تنمية قدرة الطالب على استعمال االصورة  .5

 صر من عناصر التصميم وطرق توظيفھا .كعن

 
 :للمادة نتاجات التعلم .5

6.  

  

7.  (Knowledge and Understanding 

 - الفھم والمعرفة(

 العدسات.  بأنواع الكاميراتان يكون الطالب قد ألم  -1 .8

أن يكون الطالب قادراً على اإلبداع والجودة في  -2 .2

 ھذا المجال. 

 الخرى . والربط مابين المقرر والمقررات ا

01.  (Cognitive Skills )المھارات المعرفیة - 

أن يكون الطالب ملما ً بالجوانب العلمية في ھذا  -3 .00

 المجال. والتعرف 

 على المستجدات العالمية في ھذا المجال. 

. . . إلخ(  المھارات العملیة والمھنیة والتقنیة  - .09

(Key  

 (Skills: Practical/ Professional / IT Skills etc. 

المقدرة على التصویر بطرق صحیحة مع إمكانیة  -4 .01

 إظھار الفیلم 

  الحساس وطباعتھ وتكبیرھا.

ان يكون الطالب قادراً على معرفة احتياجات  -5 .04

 السوق والتميز في ھذا المجال.  
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، لدى الطالب ،  تنمیة مھارات االتصال البصري -6 .05

 واإللمام ببعض تقنیاتوالتواصل مع كل ما هو جدید 

  التصویر.

  : الفھم التطبیقي - .06

التمكن من استخدام األجھزة ذات الغالقة بعملیات  -7 .07

 الطبع 

والتعامل مع الة التصوير الرقمية ومعالجة الصورة على برنامج األدوبي  والتحمیض والتكبیر.

  فوتوشوب

( فى Cognitive Skills)المھارات الذهنیة  - .08

 التصمیم االبداعى 

 فى الصورة.  

استیعاب وعرض وتفسیر العوامل المختلفة التي و قدرة الطالب النقدیة والتحلیلیة في التعامل مع الصورة. تعمیق -8
 تشترك في تكوین الصورة الفوتوجرافیة.

 

 مخرجات التعلم للبرنامج:  . 6 
 يمكن أن تشمل أساليب التدريس، ولكن ال تقتصر على: 

 المحاضرات.    •

 يتم اعطاء المحاضرات داخل مختبر   (data showیق جھاز العرض) عرض اعمال احترافیة عن طر

ويقوم الطالب بتنفيذ جزء من   -الحاسوب من خالل طرح موضوع المحاضرة، وتنفيذ بعض األمثلة وعرضھا

  التمارين خالل المحاضرة والجزء اآلخر في المنزل .

 مناقشة وحل المشكالت.  •

تطبيق العملي وذلك من خالل القيام بالعديد من المساق يتم من خالل الشرح النظري وال

  التمارين والتطبيقات.

  سلسلة من التمارين التي يتم تنفيذھا خالل المحاضرة أو تعطى للطلبة كوظائف بيتية.الواجبات الفردية.  •

  مشروع المساق : انتاج مجموعة متعددة من الصور 

  خالل برنامج  الفوتوشوب والفالتر .التدریب العملي  والمعالجات من استخدام المختبر . •

 وتحليھا. التجارب الفنیة المتمیزة عرض

 

 أسالیب تدریس المادة . 7

  طاخرس ب ة  ذبيعح  طا مط(  )ي خم     
 
 
 :% بالنسبة المئویة ووزنھا أسالیب التقویم .8

 
 

 الوصف الوزن تقييم #

 اختبار أول وثانى  %40  الدتب ر ت   .0

 اختبار عملي  %40    ال ت  ن  طن  ئ  .9

 واجبات منزلية   %10  طو جب ت   .1

 مشاركات داخل المختبر  %10  طاش ركح  .4

 %100 المجموع
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 لتنفیذ المادة: الزمني الجدول . 9

 
 

 رقم المخرج 
 للبرنامج  

رقم النتاج 

التعليمي 

  للمادة

تاريخ استحقاق 

الواجبات/االختبارا

  ت
  األسبوع  الموضوع

-   9 

مقدم ة ع ن أھمی ة فن التص وير الض   ات نظریةمحاضر

وئي وبداياتھ وتطوره وأھم الفنانين الذين 

 ساھموا في تطور صناعة آلة التصوير.  

 1 

1   1 

عمل  محاضرات نظریة

دراسة   

 عن   مبسطة
آالت التصوير 

 والعدسات  

دراسة آلة التصوير ومكوناتھا وفكرة 

    عملھا وأنواع العدسات والمرشحات.
 2 

1   1 
ودراس ة أخط اء  . استكمال م ا س بق  محاضرات نظریة

 عملی ة التصوير وكيفية تالفيھا.  
 3 

1+6   1+3 

تصوير خارجي حر 

 يقدم بعد محاضرتين 
أھمية الضوء في عملية التصوير 

ودراسة أنواعھ كأحد عناصر التشكيل 

تأثيره على المتلقي والتعريف بآلة ومدى 

  مية. التصوير الرق

 4 

 1+6  1+3 
 5   اإلختبار األول  

1+4   3 

 المشروع –

تصوير  األول

من   مجموعة

مع تحليلھا   الصور

  بصرياً من

 حيث 

  التكوين واللون 

دراسة عناصر التشكيل وقواعد بناء 

التكوين البصري والتعرف على أثر 

اللون في الصورة كواحد من أھم 

عناصر التشكيل وكيفية تحليل الصورة 

 تشكيلياً  ،  وكيفية معالجتھا.  

 6 

 7   استكمال المشروع السابق.    1+3   1+6

1+6   1+3 

  المشروع الثاني
عمل ريبورتاج 

 مصور 
ن أحد معالم وموثق)ع

 األردن (. 

القيام برحل ة علمی ة ألح د مع الم 

األردن السياحية بھدف التدريب على 

 التصوير الخارجي.  
  

 8 

1+6   1+3 

المش روع الثالث -

التدريب على التصوير 

ال داخلي وذل ك 

داخل لمختبر التصوير 

 . الضوئي 

التدريب على التصوير الداخلي وذلك داخل 

وير الضوئي " تكوينات ساكنة لمختبر التص

 . " 

 9 
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1+6   1+3 

بحث يتعلق   كتابة

  بالتصوير على

  يتم تقديمھ  أن

 بموعد 
يتزامن مع نھاية 

  الفصل

الصورة الرقمية وكيفية معالجتھا  -

 والتعامل معھا من خالل الحاسوب.  
 10 

1+6   1+3 
 11   اإلختبار الثاني  

1+4   3 

  المشروع الرابع
وير داخل التص

 المختبر " أشخاص. "  

التعريف بفن الصورة الشخصية " 

البورتريھ " والرؤى المختلفة لتصوير 

الوجوه وأھمية أنواع اإلضاءة الساقطة 

 عليھا وتأثيرھا النفسي.  

 12 

1+4   3 
 13   استكمال المشروع السابق.   

1+4   3 

الرؤیة التصویریة في الصورة   محاضرات نظریة
التصوير الرقمي ) شرح -یة الضوئ

وأھمية وتقنية للتصميم ( مع 

 .  مقارنتھ بالفوتوجراف

 14 

1+4   3 
 15  استكمال ما سبق.    

1+4+3  
  

 3 
 16  اإلمتحان النھائي   

 

 سیاسات المادة  .11
 ويجب توضيحھا للطالب في اللقاء األول: 

 : حضور الطالب كل المحاضرات كاملة  الحضور .1

 : حرمان من درجة الواجب رالتأخی.2

 : يقوم المراقب بقراءة جدول توزيع المراقبات بشكل دقيق للتأكد من: االمتحانات  .1 

 موعد االمتحان وتاريخھ.  .أ

 اسم المادة ورقم القاعة االمتحانية.  .ب

 توزيع الطلبة والتنقالت والدمج مع االمتحانات األخرى.  .ج

لھم بالتقدم لالمتحان على باب القاعة قبل االمتحان يعلن مدرس المادة أسماء الطلبة المسموح 

( المعد من دائرة القبول F136بربع ساعة مستخدماً نموذج كشف العالمات الفصلية رقم) 

 والتسجيل. 

يحضر المراقبون إلى قاعة االمتحان قبل موعد االمتحان بعشرة دقائق.يتفقد المراقبون قاعة 

 لوجود أّي كتابة على المقاعد أو الحائط. االمتحان قبل دخول الطلبة تفادياً 

ينظم المراقبون جلوس الطلبة بشكل يجنّب حدوث 

 حاالت الغش. 

يتأكد المراقبون من عدم وجود طلبة محرومين من أداء االمتحان النھائي وذلك قبل توزيع 

 أسئلة االمتحان عن طريق قراءة أسماء المحرومين. 

وفي حال عدم إبراز الطالب للھوية يتم إبالغ رئيس الجلسة  التأّكد من ھويات الطلبة الجامعية

 االمتحانية. 

  يقوم رئيس الجلسة االمتحانية بطلب نموذج إثبات شخصية للطالب من دائرة القبول والتسجيل.

التأكيد على الطلبة كتابة االسم والرقم الجامعي قبل البدء باإلجابة عن 

  أسئلة االمتحان.
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سئلة بعد التأكد من ھويات يوزع المراقبون األ

  الطلبة وأسمائھم.

التأكد من أن كافة الطلبة قاموا بتسجيل أسمائھم والتوقيع على ورقة الحضور لالمتحان وأن 

االسم المثبت على الھوية ھو نفسھ المسجل في ورقة الحضور وكذلك على ورقة اإلجابة 

 لالمتحان. 

 قبين. ال يجوز اإلجابة على أي أسئلة من قبل المرا

يلتزم المراقبون طيلة فترة االمتحان بالتواجد داخل القاعة ومراعاة عدم ترك قاعة االمتحان 

 لمراقب واحد. 

يسلم المراقبون أوراق اإلجابات بعد االنتھاء من االمتحان مباشرة إلى رئيس الجلسة 

د الطلبة الموقعين االمتحانية مع التأكد من أن أوراق االمتحان كاملة، وأن العدد يتطابق مع عد

  حضوراً.

. يقوم رئيس الجلسة االمتحانية بتسليم أوراق اإلجابات إلى عميد الكلية ويتم تعبئة نموذج 15

 (. F087تقرير جلسة امتحان نھائي رقم) 

 : تسليم الواجبات العملية في المواعيد المحددة  الواجبات والمشاریع .0

 حضور االمتحانات والتقید بالمواعید:   .1

ار الطالب لكافة المستلزمات التي قد يحتاجھا في االمتحان )أقالم، آلة حاسبة، ... إحض •

 الخ( ،ويمنع االستعارة من الزمالء. 

 ال يسمح للطالب دخول قاعة االمتحان بعد مرور ربع ساعة من وقت االمتحان.  •

 ال يسمح ألي طالب مغادرة قاعة االمتحان قبل مرور نصف وقت االمتحان.  •

تعريف الغش: ھو محاولة الحصول على العالمات بطريقة غير مشروعة بأي الغش:   .1

  وسيلة كانت ومنھا ما يأتي:

 النسخ والنقل من أحد الطلبة أثناء االمتحان.  .0

 استعمال بعض الوسائل اآلتية:  .9

المواد المكتوبة على قصاصات ورقية، واألدوات المستخدمة  .أ

دراسية، في االمتحان، ومالبس الطالب، والمقاعد ال

  والجدران واألرضية، والجسد.

المواد المسجلة وتنقل من خالل سماعة األذن أو سماعة  .ب

  البلوتوث.

  وجود األجھزة المحمولة مع الطالب. .ج

التعاون غير مسموح مع أحد الطلبة خالل  .0

االمتحان إما مباشرة أو من خالل أي وسيلة 

 أخرى سواء داخل القاعة أو خارجھا. 

الب آخر ألداء االمتحان انتحال شخصية ط .1

بدال ً منھ سواء من داخل الجامعة أو من 

 خارجھا. 

قيام الطالب بكتابة اسم طالب آخر على ورقة  .1

 االمتحان. 

محاولة الطالب تسريب األسئلة خارج قاعة  .6

 االمتحان. 

سرقة محتويات أحد االمتحانات أو بيعھا أو  .7

 شراؤھا. 

 قاً. أي شكل أخر من أشكال الغش لم يذكر ساب .2

  

في حال تم ضبط طالب خالل استخدام أحد الوسائل السابقة ذكرھا فإن عقوبة الغش:  .6

  اإلجراءات تتم كاآلتي:
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سحب المادة المكتوبة أو الوسيلة المستخدمة إن أمكن والتوقيع  .أ

 على ورقة االمتحان. 

إبقاء الطالب في قاعة االمتحان والطلب منھ إكمال االمتحان بشكل  .ب

 طبيعي. 

 المراقب بتعبئة نموذج "ضبط حالة غش."  يقوم .ج

في حال ضبط الطالب في محاولة للغش من خالل النقل أو التعاون  .د

مع طالب آخر بشكل مباشر يقوم المراقب بكتابة التقرير بشكل 

 فوري. 

ھـ. إذا تسبب الطالب بأي إرباك في قاعة االمتحان يستدعى األمن الجامعي إلخراجھ من 

 القاعة. 

العميد بتحويل جميع نماذج ضبط حالة غش إلى لجنة تأديب الطلبة على  يقوم و.   -

 مستوى الجامعة.


