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 االسم  هٌثم علً حسٌن

 المادة  اإلضاءة

 مقرر الفصل وفق النظام السنوي

إلضاءة فً األعمال الفنٌة عبر درس إكساب الطالب القدرات الالزمة  للتطبٌقات العملٌة للعملٌات ا
 مادة اإلضاءة فضال عن السعً لجعل الطالب ٌستوعبون المفاهٌم المتعلقة باإلضاءة

 

 أهداف المادة

مادة نظرٌة وعملٌة بواقع ساعتٌن عملً وساعة نظري تتوزع مفرداتها على ثالثٌن اسبوعٌا 
 تتخللها امتحانات نظرٌة وعملٌة

 تفاصٌل المادة 

ت مدرس المادةمحاضرا  الكتب المنهجٌة  
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 .1691والترجمة والطباعة والنشر للتألٌف

المصادر 
 الخارجٌة

 تقدٌرات الفصل الفصل الدراسً عملً +النظري االمتحانات الٌومٌة التقرٌر االمتحان النهائً
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 جدول الدروس األسبوعً

  المادة العملية المادة النظرية التاريخ ت

  تدريب عملي مفهوم اإلضاءة االسبوع األول  1

  عرض فيلم واإلنارةالفرق بين اإلضاءة  األسبوع الثاني 2

  تدريب عملي مدخل تاريخي عن نظريات الضوء األسبوع الثالث 3

  عرض فيلم مصادر اإلضاءة  األسبوع الرابع 4

  تدريب عملي أساليب اإلضاءة االسبوع الخامس 5

  عرض فيلم ءةصفات اإلضا االسبوع السادس  6

   العملٌة المادة فً وتقرٌر+  نظري امتحان االسبوع السابع  7

  تدريب عملي طبقات اإلضاءة االسبوع الثامن 8

  عرض فيلم  أنواع اإلضاءة االسبوع التاسع 9

  تدريب عملي كثافة الضوء االسبوع العاشر 11

  عرض فيلم زوايا سقوط الضوء االسبوع الحادي عشر 11

  تدريب عملي التباين بين الضوء والظل االسبوع الثاني عشر 12

  عرض فيلم أنواع الظالل االسبوع الثالث عشر 13

  تدريب عملي حركة الظالل االسبوع الرابع عشر 14

   والنظرٌة العملٌة المادة فً امتحان االسبوع الخامس عشر 15
  

 االسبوع السادس عشر 16
 

   والعملٌة النظرٌة ةالماد بشان تقرٌر تقدٌم

 عطلة نصف السنة

  عرض فيلم الدائرة الضوئية للون االسبوع السابع عشر 17

المرشحات الخاصة المستخدمة في خلق حاالت  االسبوع الثامن عشر 18
 انفعالية عند المشاهد

 

  تدريب عملي

  عرض فيلم اإلضاءة الواقعية  االسبوع التاسع عشر 19

  تدريب عملي اإلضاءة االنطباعية ناالسبوع العشرو 21

  عرض فيلم المرشحات والعواكس االسبوع الحادي والعشرون 21

  تدريب عملي المؤثرات الضوئية االسبوع الثاني والعشرون 22

 المدلول النفسي والدرامي للضوء والظل واللون االسبوع الثالث والعشرون 23
 

  عرض فيلم

  تدريب عملي المستوى التعبيري لإلضاءة االسبوع الرابع والعشرون 24

  عرض فيلم المدلول النفسي للوضوء االسبوع الخامس والعشرون 25

  تدريب عملي المدلول النفسي للظل االسبوع السادس والعشرون 26

  عرض فيلم  المدلول النفسي والرمزي لأللوان االسبوع السابع والعشرون 27

  تدريب عملي إلضاءة في األفالم التجريبية ا االسبوع الثامن والعشرون 28

   امتحان شهري نظري وعملً االسبوع التاسع والعشرون 29

   مناقشة التقارٌر العملٌة والنظرٌة االسبوع الثالثون 31

 

 

 

 

 


