أ -ألمعرفة وألفهم :
اً -1طف الذطائص الفوثوغرافٌة للفٌلم ومرى مالئمجها للجطوًر .
اً -2شرح الػاللة بٌن غاملى الجػرًظ وظروف ثشغٌل الفٌلم لجحكٌق
خودة الطورة.
أ -3يوضح التحكم في جودة إنتاج التصوير والتغيرات املرثبطة في معالجة
الفيلم .

ب -ألمهارأت ألذهنية (ألعقلية وألفكرية) :
بً -1ذجبر ً
غملٌا من ان هشذة الػرض الوهائٌة ثمثل مواضفات الػرض
المواصبة لكاغة الػرض المحردة.
بً -2شجذلص المػلومات الهامة للجطوًر من الموحوي البٌاهي الممٌز
للذامات الحشاصة ً
عوئٌا .

ب -3يعرض التغيرات في معالجة الفيلم .

جـ  -ألمهارأت ألمهنية وألعملية
جً -1برهن إلي اى مرى ًمكن ان ًحكق المطور ثولػاثه للوجٌحة الوهائٌة
للطورة .
ج ً -2شجذرم المطور للموحوى البٌاهى الممٌز للفٌلم كمرخع لثبات خودة
غملٌات الجشغٌل بالمػمل.

الجػرًظ الغوىئ -وحرات لٌاس الجػرًظ -الوطوع -الجاثٌر الفوثوغرافي -لاهون الشواد
الشفافٌة  ،اإلغجام  ،الكـثافة -مكٌاس الجررًج الرمادى -مػامل الشرًحة (الجػرًظ)-اللوغارًجمات -الموحوى البٌاهى الممٌز

هظم الكٌاس والجحكم فى خودة هجائج الجطوًر وثشغٌل الفالم
لٌاصات الحشاصٌة والمرى الرًوامٌكى
دؽوات رصم الموحوى البٌاهى الممٌز للفٌلم
مػرل الممال ( مػرل خاما ) -مرى الجػرًظ المفٌر -مرى الكـثافة المفٌر -صماحة الفٌلم
مرى الجػرًظ المشجذرم -صماحة الجػرًظ -الشرغة الفوثوغرافٌة  -الجغٌرات فى مػالحة الفٌلم
ادجبار موجطف الفطل الرراصي
الشرغة الفوثوغرافٌة -الجغٌرات فى مػالحة الفٌلم
ؼرًكة ثحرًر :صماحة الفٌلم -مرى الجػرًظ المشجذرم -صماحة الجػرًظ الغوئي
ؼرق ثحرًر دطائص الفٌلم
ثحرًر لٌمة خاما الوشخ
ثحرًر غاللة المطور بالمػمل الشٌومائي
اصـس الجؽبٌكات الػلمٌة والجكوولوخٌة لػـلم لٌاصات الحشاصٌة.
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ج -3يضبط السرعة الفوثوغرافية والتغيرات في معالجة الفيلم .

د .ألمهارأت ألعامة وألقابلة للنقل:
دً-1حمع وًحلل البٌاهات .
دً -2شجذرم ثكوولوخٌا المػلومات .
دً -3كرم غروض ثفاغلٌة .
دً -4شجذرم شبكة اإلهجرهت .
د -5الػمل في فرًق .

القائم بأعمال رئيس القسم  :د /رانيا شعبان
منسق المقرر  :أ.د  /عبد الناصر ابو بكر الجهيني
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