وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

مصفوفة مقرر  /نظريات لون

الفرقة  :الرابعة

الكود 4143 :

الموضوعات في األسبوع

أساليب وطرق التقييم

استراتيجية وطرق التعليم والتعلم
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اعالم الطالب بتوصيف املقرر

 -تعريف اللون

العني البشرية وعالقتها ابلغني و الضوء

ميكانيكة رؤيه العني للون

خصائص الضوء (الطيفية – الفيزاييئه ) الضوء املرئي

مصادر الضوء واتثريها علي رؤية اللون

الضوئيه املختلفه

دراسة و مقارنة منحانيات التوزيع الطيفي للمصادر

مقياس الرتمجه اللونية للمصادر و الضوئيه

إختبار منتصف الفصل الدراسي

والفراغات الللونية اخلاصة ابالجهزه الرقمية

انظمة وصف اللون للضوء و العينات اللونية

كيفية تسجيل اللون يف الوسائط اخلطية

كيفيه تسجيل اللون يف الوسائط اليت تتبع نظام

االساسية و املكملة

املساحه
نظرية استوالدمقارين بني نظام مرشحات االلوان

مقارنيه بني  Super CCDو Foveon X3

امتحان نظري النهائي الفصل الدرسي الثاين

كيفية انتاج اللون يف وسائط Foveon X3

محاضرات

مناقشات وعروض تعليمية

حل مشكالت

تمارين تطبيقية

إجراء بحوث

تجارب معملية

التعلم التعاوني

زيارات ميدانية

العصف الذهني

التعلم اإللكتروني

إمتحان نظري

تقييم مشروعات تصميمية

تكاليف ووجبات منزلية

مناقشات وتقييم أداء صفي

أ )4يحدد الخصائص اللونية ملصادر الضوء املختلفة .
أ )5يذكر خصائص أجهزة قياس اللون ومدى مالئمتها للقياس .
ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :
ب )1يربط بين خصائص الرؤية للعين البشرية وعدسة التصوير والفيلم الخام
الحساس
ب )2يربط بين جهاز كلورميتر واستخدامه فى قياس األلوان .
ب )3يربط بين جهاز سبكتروفوتومتر واستخدامه فى قياس النفاذية .
ب )4يشخص األخطاء اللونية للصورة وتالفيها أثناء التصوير أو تصحيحها أثناء
الطبع .
ً
طبقا للتعديل اللوني املطلوب الحصول
ب ) 5يختار مرشحات الضوء السليمة
عليه في الصورة
جـ  -املهارات املهنية والعملية
ج )1يستخدم أجهزة قياس اللون ( . )color meter
ج )2يطبق الخطوات املثالية فى اجراء تجارب القياس .
ج )3يستخدم مرشحات التصحيح أو التعديل أو التعويض اللوني ملصدر الضوء .
د .املهارات العامة والقابلة للنقل:
د )1يعمل مع زمالئه فى فريق العمل .
د )2يجمع البيانات وكتابة التقارير..
د )3يستخدم رجع الصدى لتحسين األداء.
د )4يقدم عروض تفاعليه
د )5يستخدم شبكة االنترنت

منسق المادة

منسق القسم العلمي:

التاريخ:

المالحظة

اختبار عملي

أ )2يشرح أنظمة وصف اللون .
أ )3يشرح النظريات املختلفة فى قياس األلوان والفروق بينها.

المقابالت

اختبار شفوي

أ -املعرفة والفهم :

أُ )1
يعرف املصطلحات الخاصة بمجال الدراسات اللونية للضوء .

التقويم الشخصي للطالب

التقويم
الختامي أو
النهائي

ملف اإلنجاز

مشاريع تطبيقية

النتائج التعليمية المستهدفة من المقرر
استراتيجية
التعليم
المباشر

استراتيجية
التعليم الغير
مباشر

استراتيجية
التعلم الذاتي

استراتيجية
التعلم
التجريبي

استراتيجية التعليم
والتعلم التفاعلي

التقويم البنائي أو التكويني

