وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنىن التطبيقيت
التجمع الخامس

أٌ - 3حدد أسس نظم التصوٌر الفوتوغرافى ومدى االستفادة منها فى البحث العلمى
والتعلٌم .
أٌ -4شرح التصوٌر المٌكرسكوبى وتطبٌقاته
أٌ -5شرح التصوٌر التعلٌمً وأهمٌته
أٌ-6ذكر اساسٌات التصوٌر باألشعة غٌر المرئٌة
ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :
ب - 1اختٌار نظام التصوٌر المالئم لطبٌعة كل موضوع.
بٌ -2فترض مدي صحة اختٌار األجهزة واألدوات التى تحقق نظام التصوٌر
المناسب.
بٌ - 3ختار خصائص وحدات اإلضاءة واستخداماتها مع نظم اإلضاءة لكل
موضوع.
بٌ -4قارن بٌن انواع اجهزة التصوٌر المٌكرسكوبى
جـ  -املهارات املهنية والعملية
جٌ - 1ستخدم اإلضاءة المناسبة لطبٌعة الموضوع المصور .
جٌ -2ستخدام العدسات والوسائل المساعدة البصرٌة فً التصوٌر العلمً .
جٌ -3ستخدم العدسات والوسائل المساعدة البصرٌة فً التصوٌر التعلٌمً
جٌ -4ستخدام األجهزة واألدوات فى مجاالت التصوٌر عن قرب.
جٌ-5وظف الصورة فى مجال التعلٌم
د .املهارات العامة والقابلة للنقل:
دٌ - 1طور مهاراته من خالل تجمٌع المعلومات وتقصى الحقائق حول الموضوع
لتقدٌم دراسة عنه من خالل الصورة.
د-2

يقىم عبعمل البحث الىظري عن مىضىعات ثخصصية .

د-3

يقدم عروض ثفاعلية .

مدخل إلى علم التصوٌرعن قرب

نظام التصوٌر باستخدام العدسات اإلضافٌة Close-up Lenses photography

نظام الماكرو فوتوجرافى Macro photography

نظام وسائل التمدٌد Extension Tube & Extension Bellow

نُظم ومتطلبات التصوٌر بوسائل التمدٌد

تقنٌات اإلضاءة طبقا ً لطبٌعة وحجم الموضوعات المختلفة فً التصوٌر عن قرب











امتحان نظري منتصف الفصل

قاهىن عدسات الىقل( ) The law of geometrical optics

وسبة الىقل أو الحكبير ( ) The reproduction ratio

اساسيات ثصىير امليكرسكىبى

أهىاع احهزة الحصىير امليكروسكىبى.

هظم إلاضاءة لعيىات الحصىير امليكروسكىبى.

ثطىر
ثكىىلىحيا
امليكروسكىبى .
الحصىير
الحصىيررباعى الاعبعا
امليكرسكىبى
وثطبيقاثه .

اساسيات الحصىير باألشعة غير املرئية

ئً

أجهزة التصوٌر ذات النوعٌة الخاصة فى مجال البحث العلمى

أ -املعرفة والفهم :

.الصىرة الحعليمية وأهدافها وطريقة قرأتها و
ثىظيفها وأهىاع الحعلم وعالقحه بالصىرة وأهميتها فى
املجال الحعليمى وأساسيات ثصميمها
وإهحاحها.وثطبيقات عملية بإهحاج صىر جعليمية
.الصىرة الحعليمية وأهدافها وطريقة قرأتها و
ثىظيفها وأهىاع الحعلم وعالقحه بالصىرة وأهميتها فى
املجال الحعليمى وأساسيات ثصميمها
وإهحاحها.وثطبيقات عملية بإهحاج صىر جعليمية

مصفوفة مقرر  /تك نظم فوتوغرافية ( تعميمي  /عممي )

أٌ - 1حدد نوع العدسة التى تتالئم مع طبٌعة الموضوع وتحقٌق الهدف منه.
أٌ -2وضح أهمٌة العالقة بٌن نسبة التكبٌر وعمق المٌدان عند تصوٌر الموضوعات
المجسمة والمتناهٌة الصغر.
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