
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 

 حنين سعد سلمان عبد هللا االسم
  hanin.saad@tu.edu.iq البريد االلكتروني

 Digital photojournalism الرقمي التصوير الصحفي اسم المادة
  مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
الرقمي، وكيفية اختيار الصورة  بأساسيات التصوير الصحفي الطلبةف تعري .1

 المناسبة.
 الصحفي الرقمي. تطوير مهارت الطالب فى مجال التصوير .2

  التفاصيل االساسية للمادة
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 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
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 اإلعالم :القســم
 األولى المرحلة :

 اسم المحاضر الثالثي: حنين سعد سلمان
 مدرس مساعد اللقب العلمي:

 المؤهل العلمي: ماجستير

 قسم اإلعالم –: كلية اآلداب مكان العمل
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 المالحظات يةمللعالمادة ا المادة النظرية التاريخ

  - البدايات االولى للتصوير الضوئي  1

  - البدايات االولى للصور في الصحافة وأهميتها  2

  - البدايات االولى للتصوير الصحفي الرقمي  3

  - ومكوناتهاأنواع الكاميرا الرقمية   4

تطبيقات عملية الستعمال  -  5

 الكاميرا

 

  - أنواع العدسات  6

تطبيقات عملية ألهمية  -  7

 العدسات في التصوير

 

  - االمتحان االول  8

  - افي عملية التصوير وأنواعه ةأهمية االضاء  9

أهمية تطبيقات عملية لمعرفة  -  10

 االضاء في عملية التصوير 

 

  - أنواع التصوير  11

تطبيقات عملية على أنواع    12

 التصوير

 

  - أنواع الصورة الصحفية  13

تطبيقات عملية على أنواع  -  14

 الصورة في الصحافة

 

  - االمتحان الثاني  15

 عطلة نصف السنة

  - الكاميرا التلفزيونية  1

  - التصوير التلفزيوني  2

التصوير تطبيقات عملية في  -  3

 التلفزيوني

 

  - تقنيات الصورة االعالنية  4

تطبيقات عملية في الصورة  -  5

 النيةاالع

 

  - التصوير الصحفي بالموبايل  6

التصوير تطبيقات على    7

 الصحفي بالموبايل

 

  - االمتحان االول  8

   صفات المصور الصحفي الرقمي الناجح  9

  - مصور الصحفيالمشاكل والتحديات التي تواجه ال  10

  - التقنيات المعاصرة في مجال االعالم االلكتروني  11

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 تكريت الجامعة:
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يقات عملية في التقنيات تطب   12

 المعاصرة

 

  - القصص الصحفية المصورة  13

   أخالقيات الصورة الصحفية  14

     

   االمتحان الثاني  15

 الفصل الثاني

 االمتحان النهائي

 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 


