الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد أغسطس 9002

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية-التجمع الخامس

أ - 2يحدد مكىناث معمل التصىير امللىن .
أ -3يشرح جركيب الخاماث الفىجىغرافيت امللىنت .
أ -4يىضح طريقت جركيب محاليل جحميض ألافالم امللىنت .

ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكزية) :
ب -1يالحظ أساليب التشغيل املعمليت امللىنت .
ب -2يميز بين استخدام املرشحاث الفىجىغرافيت امللىنت في املعمل الفىجىغرافي .
ب -3يميز بين طرق إنتاج اللىن باملعمل .
ب -4يالحظ أخطاء املعالجاث الخاصت بالصىرة باملعمل الفىجىغرافي .
ب – 5يقارن بين طرق الطبع والتصحيح املختلفت ومميزاث وعيىب كل طريقت .

جـ  -املهارات املهنية والعملية
ج -1يؤدي بعض التطبيقاث الخاصت بطرق املعالجاث اللىنيت للصىرة الفىجىغرافيت
ج -2المرشحات الضوئية وتوظيفها في مكبر الصور الملونة.

د .املهارات العامة والقابلة للنقل:
د -1يطىر معارفه ومهاراجه
د -2يعد جقارير عن الزياراث امليدانيت ملعامل الفىجىغرافيا .
د -3يستخدم جكنىلىجيا املعلىماث .
د -4يلتزم بتعليماث التشغيل واشتراطاث ألامان .

 طبيعة اللون في التصوير الفوتوغرافي . -العوامل المؤثرة علي رؤية األلوان .

تركيب الفيلم الفوتوغرافي الملون .

عمليات التشغيل الخاصة بإظهار األفالم الملونة السالبة

مكونات محلول اإلظهار الملون

طبع وتكبير الصور الفوتوغرافية الملونة

ورق الطبع للصور الفوتوغرافية الملونة

امتحان منتصف الفصل الدراسي

المرشحات الضوئية وتوظيفها في مكبر الصور الملونة.

طريقة تصحيح اللون عند الطباعة ( إزالة المسحة )

عيوب الصورة االسباب والعالج

العيوب المحتملة في الصورة الموجبة المطبوعة و وأسباب العيوب وطرق المعالجة

خطوات التشغيل المعملي للفيلم والطبع الملون ( زيارة ميدانية )

المعالجات والمعايير القياسية لضبط اللون بالمعمل ( زيارة ميدانية )
تطبيقات علي إدارة اللون الرقمي للمعمل

إعالم الطالب بتوصيف المقرر

أ -املعزفة والفهم :
أ -1يصف مفهىم اللىن و طريقت رؤيت اللىن .
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إمتحان نهاية الفصل الدراسي

مصفوفة مقرر  /معمل فوتوغرافيا ممون
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أستاذ المادة  :م.د /إيمان مصطفى عبد الحميد
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منسق القسم العلمي :م.د /رانيا شعبان ابوشنب
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