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 االسكندرية   -جامعة / أكاديمية :

 الفنون الجميلة كلية / معهد :

 الديكور قسم : 

 

 

 توصيف مقرر دراسى
 

 بيانات المقرر  -8

 الرمز الكودى 

 0-9 -011 –ف د 

 االعدادية  :الفرقة / المستوى  فيزياء  :أسم المقرر 

 االولالفصل الدراسى 

 

 الديكور: التخصص

 

 عملى     نظرى                       4ة    عدد الوحدات الدراسي

 

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

 

 إبراز الشكل سواء كان ثابتا  أن يتعرف الطالب على دور الضوء فى

و السلب علي وحدات أيجاب ضافة الي اثره السيكولوجي باإلو متغيرا باإلأ

تبعا شكال ثر الضوء علي السطوح واألأالديكور _ مما يستلزم دراسة 

ستخدام مصادر الضوء ومنابعه انين والنظريات والتطور التكنولوجي إلللو

 . نتشاره إسس توزيعه وأو

 المستهدف من تدريس المقرر -5

 

 :المعلومات والمفاهيم -أ

 

 

 وتعتمد المادة علي ثالثة عناصر اساسية : 

 –الضوء  وتشمل الدراسة على فائدة ،الضوء أن يدرك الطالب ما هو  0-أ -3

 وساط المختلفة .االنعكاس واالنكسار تبعا لأل –انتشاء الضوء نظريات 

تفسير انتشار الضوء وتحقيق قانون االنعكاس واالنكسار علي االسطح الكرية 

 واله السدس . –التلسكوب  –العدسات الميكروسكوب  –

 

 –الحيود  –وتشمل تداخل الموجات  ،طبيعة الضوء أن يميز الطالب  2-أ -3 

 االستقطاب .

 

ستضاءة إحساب شدة وستضاءة ضاءة واإلاإلأن يربط الطالب بين  3-أ -3

 .ضاءة السطوح وقياس اإل

 

انتشار الضوء وتحقيق قانون االنعكاس  أن يطبق مبادئ 0-ب -3 المهارات الذهنية : -ب

واله  –التلسكوب  –العدسات الميكروسكوب  –علي االسطح الكرية واالنكسار

 .السدس 

 

هنية الخاصة المهارات الم -ج

 بالمقرر :

االضاءة وعالقتها  يقيسشدة استضاءة السطوح و أن يحلل الطالب 0-ج-3

 .بتصميم االضاءة داخل الفراغ 
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 المهارات العامة : -د

 

 

النظريات والتطور يميز اثر الضوء علي السطوح واالشكال و يستنتج 0-د -3

 ه وانتشاره .التكنولوجي الستخدام مصادر الضوء ومنابعه واسس توزيع

 محتوى المقرر  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموضوع األسبوع

  0االسبوع 

 
  محاضرة  تمهيدية للتعريف بالمادة و شرح

كيفية انتشاء الضوء تشمل ) انتشار الضوء في 

 القياس الضوئي(. –خطوط مستقيمة 

 

 2األسبوع 

 

 عند  دراسة انتشار الضوء من خالل انعكاسه

 سطح مستوي وعند سطح كروي  .

 

 3األسبوع 

 

  معمل  –دراسة انكسار الضوء ) قانون االنكسار

 االنعكاس الكلي ...(. –االنكسار 

 4األسبوع 

 
  دراسة انكسار الضوء خالل منشور ثالثي وتغيير

 زاوية االنحراف واالنكسار عند االسطح الكروية  

 5األسبوع 

 
 القانون العام لها( – تعريف العدسات ) صناعتها 

 6األسبوع 

 
  تلتمس العدسات . –التكبير الخطي والمستعرض 

 7األسبوع 

 
  حدة  –العين واالجهزة البصرية ) تشريح العين

 البصر ( .

 8األسبوع 

 
  التلسكوب الفلكي 

 9األسبوع 

 
   التلسكوب العاكس 

 01األسبوع 

 
 . التلسكوب االرضي 

 00األسبوع 

 
  الميكرسكوب المركب واله التصوير

 الفوتوغرافي 

 02األسبوع 

 
  امتحان منتصف الفصل الدراسي االول  

 مبدا هنجر وقانون االنكسار .  03األسبوع 

 04األسبوع 

 
 .) الحيود ) حيود فرنيل وفرنهوفي  
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متابعه ابحاث الطالب واعمال السنه واعالنها   05األسبوع  

  الدراسي االول  . للطالب قبل امتحان الفصل
 أساليب التعليم والتعلم  -5

 

 

 محاضرات باستخدام احدث وسائل العرض ) كمبيوتر وداتا شو (  5-0

 . القيام بابحاث علميه مرتبطة بالمحتوي العلمي للمادة 5-2

 مناقشة االبحاث . 5-3
 البحث الفردى  5-3

أساليب التعليم والتعلم للطالب  -6

 ودةذوى القدرات المحد

 و عرض البيانات بطريقة بصرية شيقة .المحاضرات النظرية  6-0

 

 تقويم الطالب  -7
 

 األساليب المستخدمة  -أ

 

 

 .   بحاث  مناقشة األ  - 0-أ -7

امتحان منتصف الفصل الدراسي لتقييم درجة استيعاب الطالب لما تم  - 2-أ -7

 دراسته.

  درجة استيعاب المقرر الدراسي. لتقييم امتحان نهاية الفصل الدراسي - 3-أ -7

 التوقيت -ب

 

 

في االسبوع الثاني عشر ) امتحاان منتصاف الفصال  0-ب -7التقييم االول 

 .الدراسي االول (

في االسبوع الخامس عشر ) تقييم االبحاث النهائيه  2-ب -7م الثاني التقيي

 .للمادة (

 توزيع الدرجات -ج

 

 

 من إجمالي أعمال السنة % 25امتحان منتصف الفصل الدراسى االول 

 من إجمالي أعمال السنة % 75              البحث    

 %  41               اعمال السنة للفصل الدراسى األول

 %16                      امتحان نهاية الفصل الدراسي 

 % 011                         المجموع 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 

 ذكراتم -أ

 

 اليوجد 

 كتب ملزمة  -ب

 

 . لالستاذ الدكتور احمد حافظ  –مقدمة في علم البصريات 

 

 كتب مقترحة  -ج

 
 .الضوء بعلم  الكتب الخاصة

دورات علمية أو نشرات  -د

 ...الخ 

 

 على الطالب البحث من خالل االسترشاد بالمحاضرات فى مواقع النت ذات صلة

 

 شحاته نجوانأ.د/  رئيس مجلس القسم العلمى :     د. منال ماهر أستاذ المادة :
 التوقيع :                             التوقيع :                          

 8102/ 8102 تاريخ إعتماده من مجلس القسم :                      8102/ 8102تاريخ تحرير المقرر: 
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