نموذج رقم ()21
جاهؼح /أكاديويح  :وزارة انتعهُم انعانٍ.
كليح  /هؼهذ  :انمعهذ انعانٍ نهفنىن انتطبُقُت – انتجمع انخامس.
قغن  :انطباعت واننشر وانتغهُف.
ذىصيف هقشس دساعي ()1028 - 1027
 – 2تياًاخ الوقشس
انفرقت/انمستىي :انثانثت/انفصم
انذراسٍ األول

اسم انمقرر :نظم فصل ألوان الكترونيا

انرمس انكىدي 3113 :
انتخصص :انطباعت واننشر وانتغهُف

عذد انىحذاث  )2( :ساعت

نظرٌ 1

عمهٍ

1

اكتساب الطالب المعارف والمهارات الخاصة ب أساسيات المون ـ أنواع األصول الممونة ـ الفصل

- 1هذف الوقشس:

المونى المباشر عمى كاميرات التصوير الميكانيكى ـ الفصل المونى غير المباشر عمى كاميرات

التصوير الميكانيكى ـ الفصل المونى عمى أجهزة األسكانر ـ الحجب المونى ألغراض التصحيح ـ
التصحيح المونى الرقمى ـ التجارب المونية الفوتوغرافية ـ التجارب المونية الرقمية

- ٣الوغرهذف هي ذذسيظ الوقشس :فً نهاَت انمقرر َجب أن َكىن انطانب قادراً عهً أن:
أ .1.يشرح النظريات وطرق انتاج األفالم المفصولة لونياً بالطريقة التقميدية (المباشرة وغير المباشرة)

أ  -الوؼلىهاخ والوفاهين

وأيضاً بالطريقة اإلليكترونية.

أ .2.يشرح نظريات وأساسيات المون وأنظمة إدارتو وسيكولوجيتو وتطبيقاتو.
أ .3.يمم بالعموم األساسية المختمفة من عموم الميزر والبصريات وتطبيقاتها في ماكينات اخراج االفالم

ب .1.يقارن بين األنظمة المونية المختمفة وطرق إدارتها وكذلك طرق التوصيف الموني وتطبيقاتها.

ب  -الوهاساخ الزهٌيح

ب .2.الربط بين العمميات المختمفة إلنتاج األفالم المفصولة لونياً من نظم االنتاج والنظريات بالعموم

التكنولوجية والتطبيقية بالخواص المطموبة النتاج األفالم المفصولة لونيا

ب . 3.يحل مشاكل التصميم واالنتاج من خالل تطبيق أسموب التفكير العممي المتسمسل.

جـ  -الوهاساخ الوهٌيح
الخاصح تالوقشس

ج .1.يطبق التكنولوجيا المناسبة في انتاج األفالم المفصولة لونياً.

ج .2.يستخدم المواد واألجهزة والمعدات المستخدمة في عمميات الفصل الموني التقميدي واإلليكتروني.
ج . 3.يستخدم الكمبيوتر والبرامج المتخصصة في عمميات فصل األلوان إلكترونياً.
د - 1يطور معارفو ومهاراتو بالتعمم الدائم المستمر .

د  -الوهاساخ الؼاهح

د - 2يستخدم تكنولوجيا المعمومات

د - 3يجيد العرض الفعال والتواصل

ػذد
الغاػاخ

ًظشي

دسوط أكاديويح /ػوليح

1- 2

نظريات فصل وطباعة األلوان.

4

2

2

4- ٣

أنواع األصول الممونة.

4

2

2

2

1

1

4

2

2

األعثىع

الفصل الموني المباشر وغير المباشر عمى

5

كاميرات التصوير الميكانيكي.

7- 6

 - 4هحرىي الوقشس

8

اإللكتروني.
الفصل الموني عمى أجهزة المسح الضوئي

24
25

2
2

1

1

الفصل الموني عمى أنظمة النشر المكتبي

4

2

2

التصحيح الموني الرقمي

4

2

2

اإللكتروني.

- 20
22
- 21
2٣

 - 6أعالية الرؼلين
والرؼلن للطالب روي
القذساخ الوحذودج

الفصل الموني عمى أجهزة المسح الضوئي
امتحان منتصف الفصل الدراسي

9

 - 5أعالية الرؼلين
والرؼلن

الوىضىع

شبكات التسطير الشبكي اإللكتروني
العادي والمعدل.
 مناقشة األبحاثامتحان نهاية الفصل الدراسي

2
2

 - 2محاضرات مطورة

 - 1مناقشات وعروض تعميمية
 - ٣اجراء بحوث

هحاضشج خالل الغاػاخ الوكرثيح وذقغيوهن إلي هجوىػاخ صغيشج

 - 7ذقىين الطالب:

أ  -األعالية
الوغرخذهح :

 - 1مناقشات وتقييم أداء صفي
 - 2امتحان نظري

 - 3تكاليف وواجبات منزلية
 -التقييم ( : )2مناقشاث وتقُُم أداء صفٍ  :أسبوعيا

ب  -الرىقيد :

 -التقييم ( )1امتحان نظرٌ  :اإلسبوع 8

 التقييم ( : )3تكانُف وواجباث منسنُت :اإلسبوع 21 -التقييم ( )1امتحان نظرٌ  :اإلسبوع 21

1

1

 أعمال سنة ( %14امتحان نظري  -مناقشات وتقييم أداء صفي  -ذكاليف وواجثاخجـ  -ذىصيغ الذسجاخ:

هٌضليح)

 -امتحان نظري ( %04فى نهايه الفصل الدراسي)

-

الذسجح الكليح %200

 - 8قائوح الكرة الذساعيح والوشاجغ:
أ  -هزكشاخ

ال يىجذ

ب  -كرة /هلضهح

ال يىجذ

جـ  -كتب مقترحة

 - 1الفصل الموني اإلليكتروني (بين النظرية والتطبيق)  ..د /نصر مصطفى
 - 2فصل األلوان ..أ.د /أحمد عبد العزيز الدجوى

 - 3وضع أنماط قياسية لتطوير نظم النشر المكتبي الستخدامها في إنتاج
الصور الممونة لقصص األطفال المطبوعة بطريقة السير جراف..

رسالة دكتوراه "م.د حنان عبدالرؤوف"
د  -دوسياخ ػلويح أو
ًششاخ ..........إلخ

أعرار الوادج  :م.د احوذ ػطيح

سئيظ هجلظ القغن الؼلوي  :أ.د سهضاى ػثذ الشحوي

