الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد أغسطس 9002

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية-التجمع الخامس

5

1

1

1

القياسات اللونية

مزج األلوان  /ميكانيكية رؤية العين للون

اسس مواصفات اللون وتعريفة وخصائصة

درجه (نقاء /نصوع /تشبع/قيمه /كروما) اللون

المقارنة اللونية ومضاهاة االلوان

العناصر المرتبطة بالمرئيات إختبار منتصف الفصل الدراسي

العناصر المرتبطة بالمرئيات

القيم السالبه في تركيب االلوان و الموجه الضوئية السائدة

العوامل التي تؤثر علي تسجيل دقة اللون للصورة للسطح الحساس
الفوتوغرافي والسينمائي .

نظريتCIE
نظريت منسل

العالقة بين اصل اللون وتشبعة وفقا لطريقة EIC

إمتحان نهاية الفصل الدراسي

أجهسة قياش اللىن
جهاز (سبكتروفىتىمتر/كلفن ميتر/كلىرميتر/ترايكلىرميتر)

هحاضزات

تواريي تطثيقية

هٌاقشات وػزوض تؼليوية

حل هشكالت

هشاريغ تطثيقية

إجزاء تحىث

تجارب هؼولية

سيارات هيذاًية

التؼلن التؼاوًي

التؼلن اإللكتزوًي

إهتحاى ًظزي

الؼصف الذهٌي

تكاليف ووجثات هٌشلية

تقيين هشزوػات تصويوية

اختثار شفىي

هٌاقشات وتقيين أداء صفي

1

ج )2يطبق اخلطوات ادلثالية ىف اجراء جتارب القياس .
ج )3يستخدم مرشحات التصحيح أو التعديل أو التعويض اللوين دلصدر الضوء .

6

جـ  -المهارات المهنية والعملية
ج )1يستخدم أجهزة قياس اللون ( . )color meter

7

ادلراد تصوير وخصائص الفيلم ادلسجل للصورة.

8

ب )6يربط بني خصائص لون مصدر الضوء وادلرشحات الضوئية وطبيعة لون السطح

9

ب ) 5خيتار مرشحات الضوء السليمة طبقاً للتعديل اللوين ادلطلوب احلصول عليه يف الصورة .

51

ب )4يشخص األخطاء اللونية للصورة وتالفيها أثناء التصوير أو تصحيحها أثناء الطبع .

55

ب )2يربط بني جهاز كلورميرت واستخدامه ىف قياس األلوان .
ب )3يربط بني جهاز سبكرتوفوتومرت واستخدامه ىف قياس النفاذية .

51

ب -المهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :
ب )1يربط بني خصائص الرؤية للعني البشرية وعدسة التصوير والفيلم اخلام احلساس .

51

أ )5يذكر خصائص أجهزة قياس اللون ومدى مالئمتها للقياس .
أ )6يذكر العوامل اليت تؤثر علي تسجيل دقة اللون للصورة للفيلم الفوتوغرايف والسينمائي

51

أ )4حيدد اخلصائص اللونية دلصادر الضوء ادلختلفة .

51

أ )2يشرح أنظمة وصف اللون .

أ )3يشرح النظريات ادلختلفة ىف قياس األلوان والفروق بينها

الوالحظة

إعالم الطالب بتوصيف المقرر
لمصطلحاتالخاصة بمجال الدراسات اللونية للضوء

أ -المعرفة والفهم :
يعرف ادلصطلحات اخلاصة مبجال الدراسات اللونية للضوء
أُ )1

استزاتيجية التؼلين
والتؼلن التفاػلي

اختثار ػولي

الٌتائج التؼليوية الوستهذفة هي الوقزر

استزاتيجية
التؼلين
الوثاشز

استزاتيجية
التؼلين الغيز
هثاشز

استزاتيجية
التؼلن الذاتي

التقىين
الختاهي أو
الٌهائي

الوقاتالت

الوىضىػات في األسثىع

استزاتيجية وطزق التؼلين والتؼلن
استزاتيجية
التؼلن
التجزيثي

أسالية وطزق التقيين
التقىين الثٌائي أو التكىيٌي

هلف اإلًجاس

الكود 2222 :

التقىين الشخصي للطالة

مصفوفة مقرر /قياسات ضوئية كولورميتري

الفرقة  :الثانية
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المعهد العالي للفنون التطبيقية-التجمع الخامس

مصفوفة مقرر /قياسات ضوئية كولورميتري

الكود 2222 :

د .المهارات العامة والقابلة للنقل:
د )1يتعاون مع زمالئه ىف فريق العمل .
د )2جيمع البيانات وكتابة التقارير.
د )3حيسن األداء من خالل رجع الصدي .

أستاذ المادة  :أ.د  /كمال احمد الشريف
التاريخ:

منسق القسم العلمي  :م.د /راًيا شؼثاى اتى شٌة

الفرقة  :الثانية

