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 وصف المقرر:ثانيا: 
 م هيتوى   سنى   التصى ير فىن  و التليهزيى ئ التصى ير الصىيهو  النىيئم  ويتضمن هذه المقرر التعرف على  مهوى   

 كيهيى  التع مىم مىل الكى ميرا  التعىرف على  ائى اا اللقزى ي  الز ايى   اليركى ي  التصى ير،  سنى لي   ق اعده  تصئيهو 
 التلهزيى ئو  النىيئم  و  المصى ر اله تى ارافو، تبيين موى    و  بشكم تزبيقومم رن ت بأئ اعو  المختله   التص يري 

 ائىى اا ااضىى لم المختلهىى   زريقىى  ضىىبزو  سيئىى ل التصىى ير  العئ صىىر المر يىى  ري التكىى ين الصىى  كيهيىى  التعىىرف علىى  
مبىدس التصى ير اله تى ارافو  زريقى  تيبيىي  التزرق ال   ، التص يري التليهزي ئو  سن ني ي ااعم م المص ر  اجب ي 

الكىى ميرا يقوىى  بشىىكم عملىىو،   زريقىى  تزب ق عىىدم اليلىىل  الئنىىب  الذهبيىى  الكىى ميرا يىىد ي   التع مىىم معوىى  عئىىد التصىى ير 
 فىو اي  العدنى يمتميم بتهصيم كم جزل ب لك ميرا  تبيين مومته  زريقى  انىتخدامه،  التهريىي بىين ائى اا  التلهزي ئي 

ايجى   اللقزى ي  سنىم  و   سئ اعوى   ز ايى   يركى ي التصى ير ايئى ل التصى ير،  التعىرف على   ي له ينتخد  كم عدنى 
س ضىى ا مصىى در ا ضىى لم   درجىى  اليىىرارم الل ئيىى    سن نىىي ي ا ضىى لمبشىىكم مهصىىم  دقيىىي،  التزىىرق الىى  م هيىى  

كيىىف تكىى ن مصىى را مبىىدع   تزبيقوىى  ايئىى ل التصىى ير بشىىكم فعلىىو ،  ا ضىى لم المختلزىى المختلهىى   تعريىىف  سئ اعوىى  
، ليكى ن الز لى  قى درا على  ادراع العمى م يه لمص ر الصيهو  مق م ي ئج التص ير اايترافو اله ت ارافو مميل  ب 

 . الميمب لشكم النلي   الك ميرا اله ت ارافي   التلهزي ئي  تزبيقو  بشكم عملو  كيهي  التع مم مل  التص يري 
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 :مقرر توصيف

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 يتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح ان يكون قادرا على ان:

 المعرفة والفهم

A 2 بشكل عام لها والعلوم األساسية بالتصوير : يلم بالمصطلحات والمفاهيم المتعلقة

اإلعالم الجديد ووسائطه والسينمائي وعالقتها بوالتليفزيون  التصوير الفوتوغرافي وفنون

 المتعددة  بشكل خاص.

A 3 طريقة ابتداء من  اوتقنياتهوالسينمائية  ةوالتلفزيوني الفوتوغرافية الكاميرا: يفهم
 المختلفة. بالتصوير الثابت والفيديو للبرامجوانتهاء استخدامها 

A 4 ابتداء من ضبط اإلضاءة ومعرفة انواعها وتكويناتها  التصويرية: يصف المراحل
وأنواع  يوالتلفزيونللتصوير الفوتوغرافي الالزمة دقيق  وطريقة قياسها بشكل علمي

  متعددة.اللقطات وأحجامها وزواياها ومسمياتها ال

 
 المهارات الذهنية

B2 التلفزيونية  المختلفة اللقطات شكال اويقترح األفكار و التصويرية: يبتكر المهارات

 .استخدام النقالت التصويرية بالشكل األمثل وأساليب  

B3 والفنون  للتصويراألساسية  التصويرية: يُحلل المفاهيم والنظريات المتعلقة بالعلوم

والعوامل المؤثرة على األداء والسينمائية والفوتوغرافية التلفزيونية  التصويرية

 التصويري.

B4 والفوتوغرافية التليفزيونيةللبرامج  التصويرية: ينفذ االعمال.  

 
 المهارات العملية المهنية

C1 بشكل والفوتوغرافية والسينمائية التليفزيوني الكاميرا : يعد وينفذ مشروع بحثي عن
وفقا لألشكال والفوتوغرافية تلفزيونية ال طريقة التعامل مع الكاميرامتكامل وكذلك 

 البرامجية المختلفة ويمارس التدريب عليها.

C3 البرامج  تصويرفي  هاتطبيقوكذلك  الكاميرات بأنواعها المختلفة: يستخدم كافة
  والتصوير االحترافي الفوتوغرافي. التلفزيونية
 العامةالمهارات 

D2برامج تلفزيونية و يتابع كل جديد في مجال تخصصه وينمي ثقافته العامة  ور: يص

 ومهارات التعلم الذاتي لديه. 

D3. يعمل ضمن فريق جماعي ويمتلك المهارات القيادية واإلدارية والبحثية :  

  

 



 

4 

 

 :مقرر توصيف

 

 

 

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

  :التدريس والتقويم مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةأوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

1-a2  فهم المصطلحات الفنية

 التلفزيونالتصوير المستخدمة في 

 .والفوتوغرافي

a2-2  يحدد الطالب الفنون المرتبطة

 .ةالتلفزيوني للقطات التصويريبالعمل 

 المحاضرات . -

 الحوار والمناقشة . -

 العروض التقديمية . -

 التعلم الذاتي . -

 خارطة المفاهيم  -

 التكاليف الفردية -

 االختبارات التحريرية  -

 المناقشة -

 اعداد تكليف -

 المالحظة.  -

  اعداد عرض. -

a3-1  معرفة األدوات واألساليب

التي يطلبها العمل بالكاميرا والتقنيات 

 .والفوتوغرافي لتلفزيونيا التصويري

a3-2  األشكال  تصويريفرق بين

 والفوتوغرافية. البرامجية التلفزيونية

a4-1التصوير االلمام بمراحل 

تجهيز االضاءة من مرحلة  يالتلفزيون

 البرنامج تصويروحتى  وضبط الكاميرا

 بشكل فعلي.

a4-2  للتصويريوضح أنواع التخطيط 

 الستخداموالتخطيط   يلبرامجا

 اللقطات والزوايا الحركات بالكاميرا

 التلفزيونية.

 

 التدريس والتقويم:                                                      مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية خامسا:

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

b2-1  للقطات يقدم الطالب تصورات

لقنوات التلفزيونية المأخوذة في ا

 .اإلخبارية والدرامية

b2-2  يطبق الطالب  أسلوب تقديم

للبرامج  التصويريةالتصورات 

 التلفزيونية.

 المحاضرات . -

 الحوار والمناقشة . -

 العروض التقديمية . -

 العصف الذهني -

 االختبارات التحريرية. -

 تقييم التقارير . -

 المالحظة. -

 المناقشة والمشاركة. -

 اعداد تكليف. -

  اعداد عرض. -

b3-1  يذكر العوامل المؤثرة على

 الكاميرا واإلضاءة المناسبة اختيار

 للبرامج التلفزيونية.

b3-2  يحدد المفاهيم والنظريات

 .يالتلفزيون بالتصويرالمتعلقة 

B4 للبرامج   التصويرية : ينفذ االعمال

 التليفزيونية.
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 :مقرر توصيف

 :التدريس والتقويم باستراتيجية مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( :سادسا
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

c1-1 

التلفزيوني  للتصويريعد خطة عمل 

 وتقديم المقترحات لذلك. 

 

C1-2 العمل  تصويريمارس

 البرامجي التلفزيوني.

 .المحاضرات  -

 والمناقشة . الحوار -

 لتقديمية .العروض ا -

 الزيارات الميدانية . -

 البحوث التطبيقية . -

 االختبارات التحريرية  -

 تقييم البحوث التطبيقية  -

 المالحظة -

 اعداد تكليف -

 اعداد عرض -

c3-1  

يتعرف الطالب على االجهزة 

التصوير  تطلبهايوالمعدات التي 

 التلفزيوني.

C3-2الصوتية جهزة أليستخدم ا

البرامجي  تصويرفي  والصورية

 التلفزيوني.

                                                            :التدريس والتقويم ةمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجي: سابعا 
المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

 D2 يكتشف كل جديد في تقنيات

الكاميرا الفوتوغرافية وانظمة 

 .والتلفزيونية

 المحاضرات . -

 الحوار والمناقشة . -

 العروض التقديمية . -

 زيارات ميدانية.  -

 االختبارات التحريرية 

 المالحظة.

 اعداد عرض

  D3 اعداد تكليف  

يميز الصفات و المهارات الالزمة 

التي يفترض أن تكون لدى كل عضو 

 التلفزيوني.التصوير في فريق 
 

 

المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم  موضوعات: ثامنا

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري والعملي                                                          أوال:

 المواضيع التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد 

 األسابيع

الساعات 

 الفعلية

رموز 

مخرجات 

تعلم 

 المقرر

1.2 

 زريق   ومبدس التص ير اله ت اراف
معو  تيبيي الك ميرا يد ي   التع مم 

  عئد التص ير

الض ل +ام ر سن ني  عن التص ير   م  ه
+ واله ت اراف+لكو ئهو  التص ير )التص ير 

التص ير النيئم  و+ اللقز ي النيئم  ي  
 م هو الهر ق   اللقز ي اله ت ارافي (

الج هري  بين التص ير اله ت ارافو 
 النيئم  و  التلهزي ئو من ييل التقئي  

معو  قبم المنتخدم   زريق  التع مم 
 سيئ ل  )ضبز الك ميرا(التص ير
   )اللقز ي  التك ين الص ري(.التص ير

2 6 
a2-1 

a2-2 

3 

 التق زم هي  ق عدم اليلل  الئنب  الذهبي   ق عدم اليلل  الئنب  الذهبي 
+ تقني  ايترافي ص رم ي بت  )ف ت ارافي ( 

الص رم بين  )اليج  ، الشك م ، الئم ز 

1 3 

 

 

a4-2 
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 :مقرر توصيف

 c1-1 .،الكتل  ، الت ازن(

4 

 التك ين

ماهية التكوين الصوري +القواعد األساسية 

 للتكوين +العناصر المرئية للتكوين.
1 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

a3-1 

c3-1 

d2 

5.6 

الحامل الثالثي +كاميرا الفيديو  استعمال الك ميرا التلهزي ئي 

ماهية البعد البؤري ومجال الرؤية+ وأجزائها +

التعرف على الكاميرا وأجزائها بشكل مفصل 

ووظيفة ومهمة كل جزء بالكاميرا +ماهية 

مصطلح العدسة والعمق المياني( ودور المصور 

في العمل التلفزيوني وطريقة ضبط الكاميرا 

 التلفزيونية اللتقاط صور صحيحة و سليمة. 

2 6 

a2-1 

a2-2 

7 

ماهية العدسة +أنواع ووظائف العدسات  العدن ي

عدسات ثابتة  ) والتفريق بينها وفيما تستخدم

+ عدسات متغيرة البعد وأنواعها البعد البؤري

 .البؤري(

1 3 

a3-1 

c3-1 

d2 

8 

ايج   اللقز ي  سنم  و  
  يرك ي ز اي    سئ اعو 
 التص ير 

 1،2،3سيج   اللقز ي بين  )المئظر+ الشخص
 منمي ي اللقز ي للي اي اليالل +الشخ ص( 

الن بق  ليتنئ  للز ل  معرف  ان  كم لقز  
 سنم ل   معرف  ايتي جو  فو ال قي المئ ن 

يرك ي  ز اي  التص ير  مت  تنتخد   م  
مدل م كم لقز   يرك   زا ي  تؤخذ عن زريي 

 الك ميرا. 

1 3 

a3-2 

a4-1 

b2-1 

b2-2 

c1-1 

c1-2 

9 

   درج  اليرارم الل ئي 
 سن ني ي ا ض لم

حرارة اللونية وماهي وحدة ماهية درجة ال

القياس التي تقاس بها درجة الحرارة اللونية، 

بالتصوير بالكاميرا وكيفية ضبط  اوما عالقته

ما  بالشكل األمثل، درجة الحرارة اللونية بالكاميرا

وما هو مصدر اإلضاءة  هو الغرض من اإلضاءة

الوقت المناسب  واختيارالذي سوف يستخدم 

للتصوير والتعرف على نوعية اإلضاءة 

المستخدمة وكيفية التعامل معها وطرق 

 .استخدامها

1 3 

a3-2 

a4-1 

b2-1 

b2-2 

c1-1 

c1-2 

11 

س ض ا مص در ا ض لم 
  سئ اعو  

عل  ائ اا  فا ض لم ب لتص ير  التعر  م  عالق
المنتخدم  ايئ ل التص ير  و  سيج ما ض لم 

اله ت ارافو  التلهزي ئو  النيئم  و  التهريي 
عئد منمي ي س ض ا مص در ا ض لم  بيئو ، 

 عئد التص ير  فو اانتدي  التلهزي ئوالتص ير 
الميدائو  زريق  ضبز ا ض لم عئد التص ير 

  ب لزريق  الميل  .

1 3 

b3-2 

d3 

11 

ي م ضبز ااض لم ايئ ل  إرش داي ع م  ا ض لم المختلز 
التص ير عئد  ج د)اض لم صئ عي  ا  اض لم 

، التزرق ال  تيديد اتج ه زبيعي  ا  كليوم  مع (

1 3 

b3-2 

d3 
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 :مقرر توصيف

  ظيه  ا ض لم  مك ئ ي الض ل  ا ض لم
لمب ي  ائ اا  التعرف عل  ائ اا  سشك م 

المنتخدم   معرف  كيهي  انتخدامو  ا ض لم 
 فو اي  قي تنتخد  لخذ افضم الص ر 

   ذاي الز بل الدالو  الئ جح. اللقز ي الهلمي  

12 

كيف تك ن مص را مبدع  
 المص ر الصيهو 

  مق م ي ئج يه

مق م ي المص ر الئ جح  القدرم عل  التعبير 
)اليقظ ، ب لص ر  اانتعداد التق ز الص رم 

القدرم عل  التئبؤ، القدرم عل  التعبير ب لص ر، 
اانتعداد التق ز الص رم( ،التص ير فو 
الم اقف المختله  )ائ اا التص ير، فئ ن 

 (. ق اعد التق ز الص رم الصيهي 

1 3 

b3-2 

d3 

 a.b.c.d 3 1   ااختب ر الئو  و 13

 39 13 إجمالي األسابيع والساعات
  

 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 . مي ضراي ئظري .1

 . تلهزي ئو للتص ير اله ت ارافو. مي ضراي عملي  2

 .التص يري . دران   تيليم البرامج من الئ يي  3

 . تك ليف فردي   جم عي .1

 .التص يري. تقدي  عر ض ت ضييي   شرا ح فلمي  للئق ش من الج ئ  5

   زي راي ميدائي   نتدي ه ي تلهزي ئي . التص يري. تدريب ي  تزبيق ي عملي  للج ئ  6

 

I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

-a2-1,a2-2,a3-1,a3 اعداد عروض تقديمية 1

2, ,a4-1,a4-2,b2-

1,b2-2,b3-1,b3-

2,c1-1,c1-2,c3-

1,c3-2,d2,d3 

1-3 5 

 5 5-1 تقديم تصورات برامجية 2

 11 13-6 إعداد تكاليف بحثية 3

 تقويم التعلم:: عاشرا

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة 

إلى درجة  

  يم النهائيوالتق

 المخرجات التي يحققها

1 

 الواجبات / األنشطة / التكاليف

Homework/Tasks/Assignments 

1-12 21 21% a2-1,a2-2,a3-1,a3-

2,a4-1,a4-2,b2-

1,b2-2,b3-1,b3-

2,c1-1,c1-2,c3-

1,c3-2,d2,d3 

-Final Exam 13 61 61% A2-1,a2-2,a3-1,a3االختبار النهائي  2

2,b2-1,b2-2,c1-
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1,c1-2,c3-1,c3-2 

3 

 a2-2 %21 11 12-1 حضور ومشاركة   

b3-2 

c3-2 

d3 

  %111 111  المجموع 

 :تعلملمصادر ا: الحادي عشر
 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
 م.1026تليفزيوني ، جامعة صنعاء ، الطبعة األولى ، ال التصويرد. صالح حميد ،  -2

 المساعدةالمراجع 

  م.1023 الطبعة األولى ، دار فكر وفن ، ، المبحث الرابعد. حسنين شفيق ، اإلعالم اإلبداعي ،  -2

  م.1021، قناة الجزيرة ، والسينمائي مركز الجزيرة لتدريب التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني  -1

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

 
 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.: الثاني عشر
 كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم 

   والغياب:حضور ال   .1

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة  %52اذا تغيب الطالب 

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .2

 يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3

 كما في الالئحة.

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .1

 يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد.

 :الغش   .5

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

  :نتحالاال  .6

 يفصل سنه من الدراسة.

 :سياسات أخرى   .7
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 تصوير تلفزيونيخطة مقرر: 
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I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم د. اديب احمد محمد العمري / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف 773628163 -صنعاء السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

      Adeeb20711@gmail.com البريد اإللكتروني 
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 تصوير تلفزيوني :اسم المقرر  .1

 163-3632 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

2 _ 1 _ 3 

 الفصل االول –المستوى الرابع  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5
 انتاج برامج اذاعية وتليفزيونية - المونتاج االذاعي والتليفزيوني

 اخراج اذاعي وتليفزيوني (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

 اذاعة وتلفزيون –بكالوريوس إعالم  :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .7

 اللغة العربية :لغة تدريس المقرر  .8
 قاعة دراسية +االستديو التدريبي االذاعي والتلفزيوني مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

يتضمن هذه المقرر التعرف علىى مفهىوم التصىوير الصىحفي والسىينمائي والتليفزيىوني وفىن التصىوير وماهيتهىا وأسىس 

وقواعىدها، وأسىاليب التصىوير وكيفيىة التعامىل مىع الكىاميرا والتعىرف علىى انىواع اللقطىات والزوايىا والحركىات تصنيفها 

التصويرية بأنواعها المختلفة وممارساتها بشكل تطبيقي ،وتبيين مهىام المصىور الفوتىوغرافي والتلفزيىوني والسىينمائي 

واع االضىىاءة المختلفىىة وطريقىىة ضىىبطها أثنىىاء التصىىوير والتعىىرف علىىى كيفيىىة التكىىوين الصىىوري والعناصىىر المرئيىىة وانىى

واجبات المصور التليفزيوني وأساسيات االعمال التصويرية ، والتطرق الى مبىدأ التصىوير الفوتىوغرافي وطريقىة تثبيىت 

را الكىىاميرا يىىدويا والتعامىىل معهىىا عنىىد التصىىوير وقاعىىدة الثلىىة والنسىىبة الذهبيىىة وطريقىىة تطبيقهىىا بشىىكل عملىىي، والكىىامي

التلفزيونية متمثل بتفصيل كل جزء بالكاميرا وتبيين مهمته وطريقىة اسىتخدامه، والتفريىق بىين انىواع العدسىات وفىي اي 

حاله يستخدم كل عدسىة اثنىاء التصىوير، والتعىرف علىى احجىام اللقطىات وأسىمائها وأنواعهىا وزوايىا وحركىات التصىوير 

ة اللونيىىة و أساسىىيات اإلضىىاءة وأوضىىاع مصىىادر اإلضىىاءة بشىىكل مفصىىل ودقيىىق، والتطىىرق الىىى ماهيىىة درجىىة الحىىرار

وأنواعهىىا المختلفىىة وتعريىىف اإلضىىاءة المختلطىىة وتطبيقهىىا اثنىىاء التصىىوير بشىىكل فعلىىي ،وكيىىف تكىىون مصىىورا مبىىدعا 

والتصوير االحترافي الفوتوغرافي ممثلة بالمصور الصحفي ومقومات نجاحه، ليكىون الطالىب قىادرا علىى ادراع األعمىال 

 يرية وتطبيقها بشكل عملي وكيفية التعامل مع الكاميرا الفوتوغرافية والتلفزيونية بالشكل السليم واألمثل.التصو
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IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 التلفزيونية وماهيتها.البرامج الفوتوغرافي وتصوير  التصوير. يتعرف على مفهوم 1

 . الفيديو والفوتوغراف تصوير.يلم بأهمية أساليب 2

 برامج االحادية والمناقشات.تصوير .يتعرف على طبيعة 3

التلفزيوني  انواع اللقطات والزوايا والحركات المأخوذة بالكاميرا ،وضبط الكاميرا قبل التصوير .يتعرف على 1

 والفوتوغرافي ومعرفة كل جزء بالكاميرا.

البرامج المنوعة ليكون الطالب قادرا على ادراع معناها والتعامل معها ب للقطات الواجب أخذها.يقف على اعطاء نماذج 5

 بالشكل السليم. 

 والتلفزيون في خدمة المجتمع. التصوير الفوتوغرافي .توظيف 6

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلية األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم

1 

 واله ت ارافمبدس التص ير 
 زريق  تيبيي الك ميرا يد ي  
    التع مم معو  عئد التص ير
   ق عدم اليلل  الئنب  الذهبي 

  التك ين

الض ل +ام ر سن ني  عن   م  ه
التص ير +لكو ئهو  التص ير 

+ و)التص ير اله ت اراف
التص ير النيئم  و+ اللقز ي 

النيئم  ي   اللقز ي 
 اله ت ارافي (  م هو الهر ق

الج هري  بين التص ير 
اله ت ارافو  النيئم  و 

 التلهزي ئو من ييل التقئي  
المنتخدم   زريق  التع مم معو  

قبم التص ير)ضبز الك ميرا( 
 سيئ ل التص ير)اللقز ي  التك ين 

م هي  ق عدم اليلل    الص ري(.
 الئنب  الذهبي  التق ز ص رم 
ي بت  )ف ت ارافي ( ايترافي + 

 رم بين  )اليج  ، تقني  الص
الشك م ، الئم ز ،الكتل  ، 

م هي  التك ين    الت ازن(.
الص ري +الق اعد الن ني  
للتك ين +العئ صر المر ي  

    للتك ين.

1-2-3-4 8 

2 

استعمال الحامل الثالثي +كاميرا   العدن ي   الك ميرا التلهزي ئي 

الفيديو وأجزائها +ماهية البعد 

الرؤية+ التعرف البؤري ومجال 

على الكاميرا وأجزائها بشكل 

مفصل ووظيفة ومهمة كل جزء 

بالكاميرا +ماهية مصطلح العدسة 

والعمق المياني( ودور المصور 

في العمل التلفزيوني وطريقة 

يونية اللتقاط ضبط الكاميرا التلفز

ماهية  صور صحيحة و سليمة، و

العدسة +أنواع ووظائف العدسات 

وفيما تستخدم ) والتفريق بينها 

5-6-7 6 
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عدسات ثابتة البعد البؤري 

وأنواعها+ عدسات متغيرة البعد 

   البؤري(.

3 

ايج   اللقز ي 
 سنم  و   سئ اعو  

  يرك ي ز اي  
 التص ير 

سيج   اللقز ي بين  )المئظر+ 
+الشخ ص(  1،2،3الشخص

 منمي ي اللقز ي للي اي اليالل 
الن بق  ليتنئ  للز ل  معرف  
ان  كم لقز   معرف  ايتي جو  

فو ال قي المئ ن   سنم ل 
يرك ي  ز اي  التص ير  مت  
تنتخد   م  مدل م كم لقز  

 يرك   زا ي  تؤخذ عن زريي 
 الك ميرا. 
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4 

 درج  اليرارم الل ئي   

 سن ني ي ا ض لم
ماهية درجة الحرارة اللونية 

وماهي وحدة القياس التي تقاس 

بها درجة الحرارة اللونية، وما 

بالتصوير بالكاميرا  اعالقته

وكيفية ضبط درجة الحرارة 

 اللونية بالكاميرا بالشكل األمثل،

وما  ما هو الغرض من اإلضاءة

هو مصدر اإلضاءة الذي سوف 

يستخدم واختيار الوقت المناسب 

للتصوير والتعرف على نوعية 

اإلضاءة المستخدمة وكيفية 

 التعامل معها وطرق استخدامها.
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5 

س ض ا مص در 
  ا ض لم  سئ اعو  
 ا ض لم المختلز 

ا ض لم ب لتص ير   م  عالق
عل  ائ اا ا ض لم  ف التعر

 سيج مو  المنتخدم  ايئ ل 
التص ير اله ت ارافو 

 التلهزي ئو  النيئم  و  التهريي 
بيئو ،  منمي ي س ض ا مص در 

ا ض لم عئد التص ير فو 
اانتدي  التلهزي ئو  عئد 

التص ير الميدائو  زريق  ضبز 
لم عئد التص ير ب لزريق  ا ض 

إرش داي ع م  ي م  الميل  ، 
بز ااض لم ايئ ل التص ير عئد ض

 ج د)اض لم صئ عي  ا  اض لم 
زبيعي  ا  كليوم  مع (، التزرق 

ال  تيديد اتج ه ا ض لم   ظيه  
ا ض لم  مك ئ ي الض ل 

 التعرف عل  ائ اا  سشك م 
 ائ اا لمب ي ا ض لم 

المنتخدم   معرف  كيهي  
انتخدامو   فو اي  قي تنتخد  

قز ي لخذ افضم الص ر  الل
الهلمي  ذاي الز بل الدالو 

    الئ جح.  
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  مق م ي المص ر الئ جح  القدرم كيف تك ن مص را  6
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مبدع   المص ر 
الصيهو  مق م ي 

 ئج يه

عل  التعبير ب لص ر  اانتعداد 
التق ز الص رم )اليقظ ، القدرم 
عل  التئبؤ، القدرم عل  التعبير 

اانتعداد التق ز ب لص ر، 
الص رم( ،التص ير فو الم اقف 
المختله  )ائ اا التص ير، فئ ن 

 ق اعد التق ز الص رم 
 الصيهي (.
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 3 13  االختبار النهائي 7

 27 13 عدد األسابيع والساعات

 
 الجانب العملي:                                            

 مهام( النشاط العمليكتابة تجارب )مواضيع / 

 الساعات الفعلية عدد األسابيع المهام / التجارب العملية الرقم

توضيحية وشرائح فلمية اعداد عروض  .1  1-3 3 

2.  
امج لبر للقطات وزوايا وحركات الكاميراتقديم تصورات 

 تلفزيونية
4-5 2 

 3 8-6  وتطبيقية إعداد تكاليف بحثية  .3

تلفزيونية برامج  تصوير  .4  9-12 4 

 12 12 إجمالي األسابيع والساعات

 
 

VI. استراتيجية التدريس 

 . محاضرات نظرية.2

 . محاضرات عملية للتصوير الفوتوغرافي وتلفزيوني.1

 . دراسة وتحليل البرامج من الناحية التصويرية.3

 . تكاليف فردية وجماعية.4

 . تقديم عروض توضيحية وشرائح فلمية للنقاش من الجانب التصويري.5

  . تدريبات وتطبيقات عملية للجانب التصويري وزيارات ميدانية إلستديوهات تلفزيونية.6
 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

   6-1 الواجبات 1

  12-6 األنشطة 2

  12-1 التكاليف 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 

 

 :مقرر توصيف

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
التقويم/ موعد 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقويم النهائي(

 20% 20 12-1 الواجبات / األنشطة / التكاليف  .1
 13 االختبار النهائي  .2

 
60 %60 

 20% 20 12-1 حضور ومشاركة 3.
 %111 111 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة: .0

  م.2116التصوير التليفزيوني ، جامعة صنعاء ، الطبعة األولى ، د. صالح حميد ، 

 المراجع المساعدة: .2

 م. 1023د. حسنين شفيق ، اإلعالم اإلبداعي ، المبحث الرابع ، دار فكر وفن ، الطبعة األولى ،  -2
  م.1021مركز الجزيرة لتدريب التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني والسينمائي ، قناة الجزيرة ،  -1

 

 )إن وجدت(    مواد إلكترونية وإنترنت: .3

 

 
X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

 الحضور والغياب:     .1

 الحضور المتأخر:    .5

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 :الغش   .2

  االنتحال:  .6

 سياسات أخرى:   .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


