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 خطة مادة
 

 
 العمارة والتصميم الكلية 

 التصميم الجرافيكي التخصص

 الثاني الفصل الدراسي

 9191-9102 العام الجامعي

 

 

الضوئيالتصوير  مادة:اسم ال   

 001910999المادة: رقم 
 
 

 

 
ه  طاىى مطو ةب ىى   ط عىى ا     ىى  تعطىىن خةىىاح ة مىىخط  ىىم دطىىح  طاىى مط ط ىى  ذ طىى   ةىى    ىى   ىى 

 متع ا ب   طغ ي ت  ستاخ         طاةتقب .ة ال
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 معلومات المدرس .1

 م.ست ر  ط بوري  :   طاخرس  سم .0

 B-333 :   طاكت رقم . 9

 :   ط  تفرقم . 3

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

 05-03/ ن.ر 03-01/ ح .ث 01-03س: :  طة   ت  طاكتبيح. 5
 

 المادة وموعدهامكان  .2

 ح. ث[  05:31_03:11]  : أي م  طا  ضرط ةةقت  . 0

 AB- 48 :   ك ن  طق  ح. 9

 AB-48 .  اتبر  طا مط )إن ةجخ(:3

 المصادر والمراجع .3

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

 محمد كامل عبد الحافظ   –التصویر الفوتوغرافي  •

یاض،  القاهرة ، مكتبة التحمیض والطبع والتكبیر ، عبد الفتاح ر •

 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

 :ةصف  طاقرر .0
أجزمئھدد ذمق می یددنذعأنددعماذأنددعماذمقمدد  ی مرذعت میدد ذمقتعدد ھذى دد ذذیھدد ھذاددلمذمق إدد  ذ قدد ذ

مقع إدددد رذعیھ ئھددددھ ذعمقتع ددددلذودددداذ  مإددددنذمقجعمندددد ذمقع  یددددنذعذمقإددددیمعقعجینذق تھددددعی ذ

مقفعتعغ مواذعمقتعإعذوداذ  مإدنذمقتمدعیلذمقفنداذمقفعتدعغ مواذذعمإدتی ماذتمنید رذ تعد   ذ دلذ

  یاللذمق ع ونذمقنظ ینذعمق    إنذمقع  ینذعمقت  یب رذمق ی منین.

  أل خ ف: .9
 . مقضعئا مقتھعی  وا مالإ إین مق ب  ىء مقط ق  تع یھ ذ-1

 . ت فنقمخم مق ق ین مقتھعی  مالر مإتی ما میفین مقط ق  عت  ی  تع یا ذ-2

 . مقضعئا مقتھعی  وا عمقع  ین مقع  ین مقط ق  عق  مر عتطعی   ث مء ذ-3

 . مقج مویمین مقتھ ی ین مألى  ل وا مقفعتعغ موین مقھع  تعظیھذ-4

 . مقح إع  بعإ طن مقفعتعغ موین مقھع    ع قجن وا مقی ھن مقب  جی ر تی مامإذ-5
 
 :للمادة نتاجات التعلم .1

 
 . عمقع  ین مقع  ین عمقمفأ  عمال  مك عمقفھا مق ع ون

 : ى   ق   م یمعل ملذمق     قھله   مإته بع  ب قط ق  یفت ض

 ت فنقمخم مقتھعی  مالر مإی ما -1

 .ن جحن ین ق  وعتعغ موین ھع  مقتم ط -2

 . ت فنقمخم مق ق ا مقتھعی  تمنی ر ببعض مإلق  ا -3

 . مقفعتعغ موین مقھع    ع مقتع  ل وا عمقتح ی ین مقنم ین مقط ق  ق    تع یل -4

 . مق ق ین مقفعتعغ موین مقھع    معن ر مإتیع   -5

 . مقح إع  ب إتی ما مق  تمطن مقھع  ع ع قجن مق ق ین مقتھعی  مقن مإتی ما -6
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 ت التعلم للبرنامج: مخرجا .2
 

 مقع إ ر.ذذبأنعماذمقم  ی مریمعلذمقط ق ذق ذأقاذذملذ .1

ألذیمددعلذمقط قدد ذقدد   ماذى دد ذمإلبدد ماذعمقجددع  ذودداذاددلمذمق جدد ل.ذعمقدد بطذ دد بیلذمق مدد  ذعمق مدد  مرذ .2

 مالی ىذ.ذ

 ألذیمعلذمقط ق ذ    ذاذب قجعمن ذمقع  ینذواذالمذمق ج ل.ذ .3

 مقحإ سذعطب ىتھذعتمبی ا .ذذ  م نینذ ظھ  ذمقفی اذذمق م   ذى  ذمقتھعی ذبط  ذھحیحنذ ع .4

 ملذیمعلذمقط ق ذق   ماذى  ذ ع ونذمحتی ج رذمقإع ذعمقت یزذواذالمذمق ج ل.ذذ .5

عمقتح ددیضذعمقتمبیدد .ذعمقتع  ددلذ ددعذمقددنذذالقددنذبع  یدد رذمقطبددعذعمقددت ملذ ددلذمإددتی ماذمألجھددز ذلمرذمق .6

 باذوعتعشع ذمقتھعی ذمق ق ینذع ع قجنذمقھع  ذى  ذب ن  جذمأل ع

ق   ذمقط ق ذمقنم ینذعمقتح ی ینذواذمقتع  لذ عذمقھدع  .ذعمإدتیع  ذعىد ضذعتفإدی ذمقععم دلذذتع یل .7

 .مق یت فنذمقتاذتشت كذواذتمعیلذمقھع  ذمقفعتعج موین

 

 أسالیب تدریس المادة. 7

 توغر فيىىح و ة طتقىى ص صىىور  ت عىىحط د   ضىىر ت خيربىىح ةتطبيقىى ت  ا يىىح   سىىتاخ م  الت  طت ىىوبر  
 ط ىورط  طعوتوغر فيىح ة ىري   ىختو  ت   ع ط ىح    ت عحط دةت       ةتوظيف  طبر  ج  ط  سوبيح  

. 
 
 :% بالنسبة المئویة ووزنها أسالیب التقویم .8

 
 

 الوصف الوزن تقييم #

 اختبار أول وثانى  %40  الدتب ر ت   .0

 اختبار عملي  %40  ال ت  ن  طن  ئ    .9

 جبات منزلية  وا %10  طو جب ت   .3

 مشاركات داخل المختبر  %10  طاش ركح  .4

 %100 المجموع
 
 
 
 لتنفیذ المادة: الزمني الجدول . 9
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 رقم المخرج
 للبرنامج

رقمممم الن ممماج 
ال علیمممممممممممممممم  

 للمادة

 اریخ اس حقاق 
 األسبوع  الموضوع  الواجبات/االخ بارات

1  

 ال صمویر عم  وعامم   اریخیم  نبمةة 
میم  نم  ال صمویر أھ  -و طمور  الضوئ 
أھم الفنانی  الةی  ساھموا نم   -الضوئ  

  طور صناع  آل  ال صویر.  )نظري(

 االول 

1-2  

دراس  آلم  ال صمویر  -انواع الكامیرات   
ومكونا ھا ونكرة عملھا وأنواع العدسات 

 والمرشحات.   

 الثان  

1-2-3  
عناصمممر  – كممموی  الصمممورة الفو و رانیممم   

 –اللو   -الك ل  –الخط  –ال كوی  :البساط  
 جمالیات ال كوی  ن  الصورة .

 الثالث 

1-2-3  

 صویر خارج  حر 
 یقدم بعد محاضر ی  

أھمياااة الضاااو: فاااي عملياااة االضاااا:ة :  

كأحاد عناصار  هالتصوير ودراساة أنواعا

تاااااأثير  علاااااى المتلقاااااي التشاااااكيل وماااااد  

  والتعريف بآلة التصوير الرقمية. 

 الرابع

1-2-3-4-  

 -: انواع الكااميرا الرقمياة ميرات الرقميةالكا  

 ذات الكاااميرات -المدمجااة  الكاااميرات

أنظماااة الااات كم فاااي  -العاكساااة  العدساااات

   - الكاميرا

 الخامس

1-2-3-4-  

 المشروع –
األول صویر مجموع 

م  الصور  
مع  حلیلھا   
 حیث   بصریاً م 

 ال كوی  واللو   

 حجم -نوع ملف الصورة   -ISOالحساسی  

 –ادوات ال حكم بالصورة  –ملف الصورة 
 اوضاع ال صویر

 السادس 

1-2-3-4- 

دراس  عناصر ال شكیل وقواعد بناء ال كوی     
البصمممري وال عمممرف علمممو أثمممر اللمممو  نممم  
الصممورة كواحممد ممم  أھممم عناصممر ال شممكیل 
وكیفیمم   حلیممل الصممورة  شممكیلیاً  ة  وكیفیمم  

 معالج ھا.  

 7 

1-2-3-4-  

  نيالمشروع الثا
عمل ريبورتاج 

 مصور 
وموثق)عن أحد معالم 

 األردن (. 

مواضيع اتصوير:تصوير المناضر 

 تصوير االشخاص،  الطبيعية. 
 8 

1-2-3-4-5  

المش روع الثالث -

التدريب على التصوير 

ال داخلي وذل ك 

داخل لمختبر التصوير 

 . الضوئي 

التدريب على التصوير الداخلي وذلك داخل 

) ال ياة ر الضوئي لمختبر التصوي

  الصامتة(.

 9 
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1-2-3-4-5  

ب ث يتعلق   كتابة

  بالتصوير على

  يتم تقديمھ  أن

 بموعد 
يتزامن مع نھاية 

  الفصل

ال صویر المعماري  –ال صویر ال جریدي 
 ال صویر الریاض . –

 10 

1-2-3-4-5  
الصورة الرقمية وكيفية معالجتھا  -  

 .  والتعامل معھا من خالل ال اسوب
 11 

1-2-3-4-5  

  المشروع الرابع
التصوير داخل 

 المختبر " أشخاص. "  

التعريف بفن الصورة الشخصية " 

البورتريھ " والرؤ  المختلفة لتصوير 

الوجو  وأھمية أنواع اإلضا:ة الساقطة 

 عليھا وتأثيرھا النفسي.  

 12 

1-2-3-4-5-6-
7 

 
 13   استكمال المشروع السابق.   

1-2-3-4-5-6-
7 

 

الرؤی  ال صویری  ن  الصورة   محاضرات نظریة
التصوير الرقمي ) شرح -الضوئی  

وأھمية وتقنية للتصميم ( مع 

 .  مقارنتھ بالفوتوجراف

 14 

1-2-3-4-5-6-
7 

 
 15  استكمال ما سبق.    

1-2-3-4-5-6-
7 

 
 16  اإلمتحان النهائي   

 

 سیاسات المادة 

مط    /ح  طع ايح ) طبك طوربوس ة طا جةت ر( تثبت مة  تع يا ت  نح  طخرج -
  طط ط .ي   توضي    ط ط بح     ط ق ء  ألةل. 

 :ال ضور  .0

 حضور الطالب كل الم اضرات كاملة  
 :التأخير .9

 كل ثالث مرات تاخير ت تسب غياب م اضرة واحدة.

 :االمت انات .0

 حضور االمت انات والتقيد بالمواعيد:  
 :الواجبات والمشاريع .1

 الواجبات العملية في المواعيد الم ددة  تسليم 

 :حضور االمت انات والتقيد بالمواعيد .1

 

 تطبق التعليمات االمت انية النافذة في جامعة الشرق االوسط. وعقوبته: الغش .6

 


