وصاسج انرؼهُى انؼانٍ
انًؼهذ انؼانٍ نهفُىٌ انرطثُقُح -انردًغ انخايس
قسى طثاػح انًُسىخاخ وانصثاغح وانردهُض

ًَىرج سقى ()23
خايؼح/أكادًَُح  :وصاسج انرؼهُى انؼانٍ
:انًؼهذ انؼانٍ نهفُىٌ انرطثُقُح  -انردًغ انخايس
كهُح /يؼهذ
 :طثاػح انًُسىخاخ وانصثاغح وانردهُض
قسى

تىصٍف يقرر دراضً
 -1تٍاناخ انًقرر
انريس انكىدي3042 :

إضى انًقرر  :انحاضة األنً

انتخصص :طثاعح انًنطىجاخ
وانصثاغح وانتجهٍس
 -3هذف انًقشس:

عذد انىحذاخ انذراضٍح :

نظري 3

انفرقح  /انًطتىي  :انثانٍح
انفصم انذراضى :األول
انعاو انذراضً3412/ 3412:
3
عًهً

دراضح انحاضة فى يجال انتصًٍى ودور انحاضة فى انعًهٍح انتصًًٍٍح وفً إظهار
انتصًٍى تشكم تطثٍقً ين خالل انتخصص .

 -4انًسرهذف يٍ ذذسَس انًقشس  :أٌ َكىٌ انطانة فً َهاَح انًقشس قادساً ػهً أٌ :
أ -انًؼهىياخ وانًفاهُى :

أ  2ـ َسذد أهًُح انرصًُى تانساسة
أ  3ـ َششذ انًفاهُى األساسُح نهرصًُى تانساسثاخ
أ  4ـ َسذد يداالخ انرصًُى تانساسة
أ  5ـ َىضر أًَاط انهىٌ انًخرهفح فٍ انساسة االنٍ
Photoshopأ  6ـ َسذد أهى إسرخذاياخ تشَايح
أ  7ـ َششذ انخطىاخ انؼايح نألفكاس انرصًًُُح تاسرخذاو انساسة اِنٍ
Photoshopأ  7ـ َصف اإليكاَُاخ انًرؼذدج نثشَايح
ب  2ـ َسذد دوس انساسة اِنٍ فٍ يشازم األفكاس انرصًًُُح
ب  3ـ ًَُضتٍُ انهىٌ فٍ انرصًُى وفٍ انساسة االنٍ
ب  4ـ َسرؼًم ايكاَاخ انساسة فٍ ذصًًُاخ نًداالخ ػذج
ب  5ـ َىظف أيكاَُاخ انثشَايح نسم يشكالخ انرصًُى انطثاػٍ

خـ  -انًهاساخ
انًهُُح انخاصح تانًقشس:

& 2D images creationخـ  2ـ َرذسب ػهً أسانُة إَشاء ويؼاندح وػشض انصىس
Modification
خـ  3ـ َرذسب ػهً أسانُة تُاء وذدًُغ وذشكُة انصىس
خـ  4ـ َرذسب ػهً انشسى يٍ خالل انثشَايح
خـ  5ـ َرذسب ػهٍ ذىظُف انرصًًُاخ انخاصح تًدال انرخصص
خـ  6ـ َرذسب ػهٍ فصم ذصًُى طثاػح انًُسىخاخ
د  2ـ َرىاصم يغ انضيالء فً يدال سسىو انساسة
فً إتركاس وذؼذَم وػشض انرصًُى وانشسىو Photoshopد  3ـ َسرخذو ذقُُاخ انثشَايح
تانساسة
د  4ـ َسم انًشكالخ انخاصح ترصًُى طثاػح انًُسىخاخ تانساسة
د  5ـ انؼًم فً فشَق إلتركاس وذؼذَم وػشض سسىو انساسة
دَ -6طىس يؼاسفه ويهاساذه

ب -انًهاساخ
انزهُُح :

د – انًهاساخ
انؼايح :

وصاسج انرؼهُى انؼانٍ
انًؼهذ انؼانٍ نهفُىٌ انرطثُقُح -انردًغ انخايس
قسى طثاػح انًُسىخاخ وانصثاغح وانردهُض

دَ -7سسٍ األداء يٍ خالل انًراتؼح
دَ -7قم انخثشاخ نهغُش
 -5يسرىٌ انًقشس :
و

انًىضىع

2

ػشض ألهذاف انًقشس وذىصُفه ويسرىَاذه -Photoshopيقذيح ػٍ تشَايح
 انًفاهُى األساسُح نهرصًُى تانساسة ويداالخانرصًُى تانساسة
 -Photoshopأهى إسرخذاياخ تشَايح
 أساسُاخ صىس انساسة يثادئ ذصسُر انصىسج ذطثُقاخ فً انرصًُى تانساسة ويؼاندحانصىس ذؼذَم إضافاخ وذصسُر
 انهىٌ فٍ انساسة اِنٍ يًُضاخ انساسة اِنٍ فٍ انرصًُى إسرخذاو انرسذَذ وإيكاَاذه تانثشَايح دوس انساسة اِنٍ فٍ يشازم انفكاسانرصًًُُح
 أساسُاخ انطثقاخ -األقُؼح وانقُىاخ
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اخرثاس أػًال انسُح
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ػذد انساػاخ
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 إسرخذاو انُص ذذسَة ػًهٍ انشسى تانًردهاخ ذذسَة ػًهٍ -ذذسَة ػًهٍ

5

-

5

5

-

5
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 -ذذسَة ػًهٍ

5

-

5
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 -ذذسَة ػًهٍ

5

-

5
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يشاخؼح َهائُح

5

3

3
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ذقُُى َهائً (ايرساٌ َهاَح انفصم انذساسٍ )

3

22

 -6أسانُة انرؼهُى وانرؼهى

5

يساضشاخ
يُاقشاخ وػشوض ذؼهًُُح
ذًاسٍَ ذطثُقُح
زم يشكالخ
يشاسَغ ذطثُقُح
ذؼهُى انكرشوٍَ

3

2
3

وصاسج انرؼهُى انؼانٍ
انًؼهذ انؼانٍ نهفُىٌ انرطثُقُح -انردًغ انخايس
قسى طثاػح انًُسىخاخ وانصثاغح وانردهُض

 -2ذؼهُى ذؼاوٍَ

 -7أسانُة انرؼهُى وانرؼهى نهطالب
روي انقذساخ انًسذودج

 -7ذقىَى انطــالب :
أ -األسانُة انًسرخذيح

 )2ايرساٌ َظشٌ َهاَح انفصم انذساسٍ انثاٍَ
 )3اخرثاس َظشٌ يُرصف انفصم انذساسً
 )4ذقُُى يششوػاخ ذصًًُُح
 )5ذكانُف وواخثاخ يُضنُح
 )6إخرثاس ػًهٍ

ب -انرىقُد

)2

ايرساٌ َهاَح انفصم انذساسٍ انثاٍَ

)3

اخرثاس يُرصف انفصم انذساسً

 )4ذقُُى يششوػاخ ذصًًُُح
 )5ذكانُف وواخثاخ يُضنُح

خـ  -ذىصَغ انذسخاخ

األسثىع انخايس ػشش
االسثىع انثايٍ
اسثىػُا
اسثىػُا

)6

اخرثاس ػًهً

)2

ايرساٌ َهاَح انفصم انذساسٍ انثاٍَ

% 71

 )3اخرثاس يُرصف انفصم انذساسً
 )4يششوػاخ ػًهُح تاسرخذاو انساسة
 )5اخرثاس ػًهً

% 31
% 26
%6

)7

انًدًىع

األسثىع انثايٍ

% 211

 -2قائًح انكتة انذراضٍح وانًراجع :
أ -يزكشاخ
ب -كرة يهضيح

كتاب يعتًذ ين انًعهذ

وصاسج انرؼهُى انؼانٍ
انًؼهذ انؼانٍ نهفُىٌ انرطثُقُح -انردًغ انخايس
قسى طثاػح انًُسىخاخ وانصثاغح وانردهُض

خـ  -كرة يقرشزح

احًذ وحٍذ يصطفى "انحاضثاخ فى انفن وانتصًٍى " روز انٍىضف – انقاهرج 3442
احًذ وحٍذ يصطفى "دروش عًهٍح فى ترنايج انفىتىشىب " روز انٍىضف – انقاهرج
3442
Computer Graphics , E. Galigan McGraw hill, London 2006
3D Mania Alan Cooper, McMillan UK 2008

أضتار انًـــادج :و.د /أضًاء يحًذ نثىي

رئٍص يجهص انقطى انعهًً  :أ.و.د /.ياٌطح رضا

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