وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية

أ -2يذكر الخصائص الفيزيقية للضوء .
ً
أ -3يحدد طرق املعالجة الضوئية طبقا لطبيعة ألاسطح في
التصويرالضوئي.
أ -4يصف نظرية عمل أجهزة قياس التعريض الضوئي ومكوناتها
وطرق تشغيلها.
أ -5يشرح الطرق املختلفة لقياس التعريض لإلضاءة الخاطفة.
أ -6يذكر مكونات مصادر الضوء املختلفة والتطبيقات الخاصة
باستخدامها.
ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :
ب -1يحلل طرق عمل أجهزة قياس الضوء الفوتومتري و تحديد
إمكانيتها .
ب -2يميز أخطاء القياس و كيفية تالشيها.
ب -3يفرق بين النظريات التي تفسر طبيعة الضوء .
ب -4يقارن بين طرق قياس الضوء الساقط واملنعكس وفقا
لطبيعة املوضوع .
ب -5يميز بين خصائص مصادر الضوء املختلفة
جـ  -املهارات املهنية والعملية
ج -1يستخدم أجهزة قياس الضوء .

أ
كنه الضوء وانواعه وخصائصه الفيزيائية.

دراسة مواصفات وطرق قياس اإلضاءة الساقطة والمنعكسة

الوحدات الخاصة بالقياسات الضوئية .

أ
نظرية عمل اجهزة قياس الضوء

أ
طرق استخدام اجهزة قياس اإلضاءة الساقطة

تباين اإلضاءة وحساباته باستخدام جهاز قياس الضوء.

امتحان نظري منتصف الفصل الدراسي

خصائص المصادر الضوئية المختيفة .

أ أ
انواع اجهزة الضوء الخاطف  ,كيفية تحديد رقم الدليل

توزيع التعريض الضوئي عيي مناطق اإلضاءة المختيفة وحساب المتوسط.

القياسات الضوئية وعلقتها بالمرشحات الضوئية

مقارنة بين جهاز قياس الضوء وبين قياس الضوء من خلل خيية
قياس الضوء فى الة التصوير.

التعريف بالمقرر وعرض نتائج استبيانات الطالب عن العام السابق وخطط التحسين.

أ -املعرفة والفهم :

ً
طرق المعالجة الضوئية
وتطبيقتها
طبقا لطبيعة وخصائص
أ
الموضوع
امتحان نهاية
الفصل الدر
المصوراسي الول.

مصفوفة مقرر  /قياسات ضوئية

التجمع الخامس

أ -1يحدد الوحدات الخاصة بالقياسات الضوئية .
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ج -2يستخدم الحسابات التي تساعد على التحكم في مصادر
الضوء .
ج -3يستخدم مصادر الضوء املختلفة طبقا لخصائصها
ومناسبتها للتطبيق.
د .املهارات العامة والقابلة للنقل:
د .1يطور معارفه و مهاراته من خالل التعليم املستمر .
د .2يحلل البيانات.
د .3يعد البحوث املختلفة.
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