وزارة التعليم العالى
المعهد العالى للفنون التطبيقية –التجمع الخامس
قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز

ًَىرج سقى ()21
جايؼح/أكادًٌٍح  :وسارج انرؼهٍى انؼانً
كهٍح /يؼهذ :انًؼهذ انؼانً نهفُىٌ انرطثٍقٍح  -انرجًغ انخايس
 :طثاػح انًُسىجاخ وانصثاغح وانرجهٍش
قسى

ذىصُف يقشس دساعٍ
 -2بيانات المقرر
إعى انًقشس  :انحاعة األنٍ

انشيض انكىدٌ0044 :
انرخصص :طثاػح انًُغىخاخ وانصثاغح
وانردهُض

 -2هذف انًقزر

ػذد انىحذاخ انذراسٍح

2

انفشقح  /انًغرىٌ  :انشاتؼح
انفصم انذساعً :األول
انؼاو انذساعٍ1422/ 1422:
ػًهً
2
َظزي

أٌ َكىٌ انطانة فٍ َهاَح انًقشس قادسا ػهً :
اكرغاب انًفاهُى وأعاعُاخ دساعح انثشايح انًشذثطح تًدال انرخصص ( طثاػح انًُغىخاخ
وانصثاغح وانردهُض) وذطثُق ػًهُح إَراج انرصًًُاخ راخ انثؼذٍَ و انثالثح اتؼاد واعانُة
اعرخذايها واالعرفادج يٍ ذطىس ذكُىنىخُا انحاعثاخ وإيكاَُرها انفُُح و انرصًًُُح.

 -4انًغرهذف يٍ ذذسَظ انًقشس  :أٌ ٌكىٌ انطانة فى َهاٌح انًقزر قادراً ػهى أٌ :

أ -انًؼهىياخ وانًفاهُى

ب -انًهاساخ انزهُُح

خـ -انًهاساخ انًهُُح
انخاصح تانًقشس :

أ ٌ -1ذكز أهمية الحاسب االلي في مجال التصميم
أ ٌ -2ىضح ذطثٍقاخ انذكاء االصطُاػى فى يجال ذصًٍى وذصٍُغ انًُرجاخ.
أ ٌ -3ؼزف انىاقغ اإلفرزاضً وانذكاء األصطُاػً
أ ٌ -4حذد أدواخ انىاقغ اإلفرزاضً
ب ًٌٍ - 1ش تٍٍ ذطثٍقاخ انىاقغ االفرزاضى فى يجانى انرصًٍى وانرصٍُغ
ب ٌ - 2حهم اإلذجاهاخ انحذٌثح إلسرخذاو أَظًح األقًشح انًطثىػح فً انصُاػح
ب ٌ - 3قارٌ تٍٍ يشاٌا َظى انرصٍُغ تانحاسة
جـ ٌ -1رذرب ػهى ذقٍُاخ انرصًٍى تشكم ػاو وذصًٍى طثاػح انًُسىجاخ تشكم
خاص
جـ ٌ -2سرخذو انحاسة فى انًُذجح  Modelingوانًحاكاج  Simulationفً يجال
ذصًٍى طثاػح انًُسىجاخ
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جـ ٌ -3ؼذ ذقزٌزا ػٍ احذز انرقٍُاخ انًسرحذثح فى يجال انرصًٍى انطثاػً

د) انًهاساخ انؼايح

دٌ -1رًٍش تانقذرج ػهً حم انًشكالخ
دٌ -2رًٍش تانقذرج ػهى انحىار وانًُاقشح .
دٌ -3رؼاوٌ يغ سيالئه فى فزٌق انؼًم .
دٌ - 4جًغ انًؼهىياخ تأسرخذاو شثكح األَرزَد.
يحرىٌ انًقشس

 -0يحرىٌ انًقشس

 -5أساليب التعليم
والتعلم

إعالم الطالب بتوصيف المقرر
 -1التعرف علي أهمية الحاسبب اللبي بي مجبات التصبميم
ودور الحاسب اللي ي العملية اإلبتكارية
-2مقدمة عن البرنامج
 مبادئ تصحيح الصورة-3الذكاء الصطناعى وتطبيقاته وسماته ى مجات تصميم
وتصنيع المنتجات وحت المشكالت
تصليح وإضا ات الصورة وتصحيح الصور الرقمية
 -4التعرف علي أدوات التحديد وإمكاناته
 -5الواقع ال تراضى بدايته وسماته
أساسيات الطبقات
 -6تكنولوجيا وأدوات الواقع اإل تراضي
األقنعة والقنوات
 -7أهم تطبيقات الواقع ال تراضى ى مجالى التصميم
والتصنيع
إستخدام النص
اخرثاس يُرصف انفصم انذساعٍ
-9الرسم بالمتجهات
 -24التصميم والواقع اإل تراضي
ذذسَة ػًهٍ
 -22ذذسَة ػًهٍ
 -21اإلتجاهات الحديثة إلعرخذاو أَظًح األقًشح
انًطثىػح فٍ انصُاػح
ذذسَة ػًهٍ
 -24ذذسَة ػًهٍ
- -20يضاَا َظى انرصُُغ تانحاعة و استخدام الحاسب
ى النمذجة  Modelingوالمحاكاة .Simulation
 -21إخرثاس َهاَح انفصم انذساعٍ

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

يحاضزاخ
يُاقشاخ وػزوض ذؼهًٍٍح
ذًارٌٍ ذطثٍقٍح
حم يشكالخ
يشارٌغ ذطثٍقٍح
ذؼهٍى انكرزوًَ
انؼصف انذهًُ

انذسط

ػذد
انغاػاخ

4

األعثىع

انًحاضشج
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 -6أساليب التعليم

 -2انرؼهُى انرؼاوٍَ

والتعلم للطالب ذوى

القدرات المحدودة

 -2ذقىَى انطــالب :
أ -األعانُة
انًغرخذيح

ب -انرىقُد

خـ -ذىصَغ
انذسخاخ

 )1ايرحاٌ َظزي َهاٌح انفصم انذراسً انثاًَ
 )2اخرثار َظزي يُرصف انفصم انذراسى
 )3ذقٍٍى يشزوػاخ ذصًًٍٍح
 )4ذكانٍف وواجثاخ يُشنٍح
 )5إخرثار ػًهً
 )1ايرحاٌ َهاٌح انفصم انذراسً انثاًَ
 )2اخرثار يُرصف انفصم انذراسى
 )3ذقٍٍى يشزوػاخ ذصًًٍٍح
 )4ذكانٍف وواجثاخ يُشنٍح
 )5اخرثار ػًهى
 )1ايرحاٌ َهاٌح انفصم انذراسً انثاًَ
 )2اخرثار يُرصف انفصم انذراسى
 )3يشزوػاخ ػًهٍح تاسرخذاو انحاسة
 )4اخرثار ػًهى
 )7انًجًىع

األسثىع انخايس ػشز
االسثىع انثايٍ
اسثىػٍا
اسثىػٍا
األسثىع انثايٍ
% 61
% 21
% 15
%5
% 111

 -2قائًح انكرة انذساعُح وانًشاخغ :
أ -يزكشاخ
ب -كرة يهضيح
خـ -كرة يقرشحح

احًذ وحُذ يصطفً "اعاعُاخ ويفاهُى انرصُُغ تانحاعة " سوص انُىعف – انقاهشج 1442
وائم انهالوي :يثادئ ذصًُى انًشاهذ انرفاػهُح نرطثُقاخ انىاقغ االفرشاضً تاعرخذاو نغح
 -VRMLداس انكرة انؼهًُح نهُشش وانرىصَغ  -انقاهشج .1441 -

أعرار انًادج :و.د  /أعًاء يحًذ َثىٌ

سئُظ يدهظ انقغى انؼهًٍ :أ.و.د  /ياَغح سضا

