لغى طثاػح انًُغىخاخ وانظثاغح وانردهُض

ًَىرج سلى ()21
جاهؼح/أكادٌوٍح  :وسارج الرؼلٍن الؼالً
كلٍح /هؼهذ :الوؼهذ الؼالً للفٌىى الرطثٍقٍح  -الرجوغ الخاهس
 :طثاػح الوٌسىجاخ والصثاغح والرجهٍش
قسن

ذىطُف يمشس دساعٍ
 -2بيانات المقرر
انشيض انكىدٌ3043 :

إعى انًمشس  :انساعة األنٍ

انرخظض :طثاػح انًُغىخاخ
وانظثاغح وانردهُض

ػذد انىزذاخ انذساعُح َ :ظشٌ 1

 -1هذف انًمشس :

انفشلح  /انًغرىٌ  :انثانثح
انفظم انذساعً :انثاٍَ
انؼاو انذساعٍ1422/ 1422:

ػًهٍ

1

أٌ َكىٌ انطانة فٍ َهاَح انًمشس لادسا ػهً :
إكرغاب يفاهُى وأعاعُاخ دساعح تشَايح  Photoshopيشذثط تًدال انرخظض ( طثاػح انًُغىخاخ
وانظثاغح وانردهُض) وذطثُك ػًهُح إَراج انرظًًُاخ راخ انثؼذٍَ تإعرخذاو انساعة اِنٍ  ,اعرخذاو
انساعة فً انًُزخح  Modelingفٍ يدال ذظًُى طثاػح انًُغىخاخ

 -3انًغرهذف يٍ ذذسَظ انًمشس  :أٌ َكىٌ انطانة فً َهاَح انًمشس لادساً ػهً أٌ:
أ -انًؼهىياخ وانًفاهُى :

أَ -2ظف إيكاَاخ انساعة اِنٍ فٍ انرظًُى
أ َ -1زكش خطىاخ ذظًُى طثاػح انًُغىخاخ يٍ خالل انساعة اِنٍ
أ َ - 3ىضر انفشق تٍُ انرظًُى وانرظُُغ ػٍ طشَك انساعة اِنٍ وانطشق انرمهُذَح األخشٌ
أ َ -0ششذ انفشق تٍُ أًَاط انهىٌ انًخرهفح نهساعة اِنٍ
أ َ -5ىضر أهًُح انرظًُى يٍ خالل انساعة اِنٍ

ب -انًهاساخ انزهُُح :

ب َ - 2ماسٌ تٍُ أوخه ذًُض انساعة اِنٍ ػٍ انرظًُى انُذوٌ
ب ًَُ -1ض تٍُ انرظُُغ ػٍ طشَك انساعة اِنٍ وانطشق انرمهُذَح األخشٌ
ب َ - 3ذيح تٍُ انرظًُى انُذوٌ وانرظًُى تانساعة
ب َ -0غرُرح أَغة األعانُة انًالئًح نؼًم ذظًُى طثاػح انًُغىخاخ
ب َ – 5رُثأ تدىدج انرظًُى انًدهض نهطثاػح انشلًُح
ب َ – 6ماسٌ تٍُ لذساخ انًظًى وانساعة

خـ  -انًهاساخ انًهُُح:

خـ َ -2رذسب ػهً ذمُُاخ انرظًُى تشكم ػاو وذظًُى طثاػح انًُغىخاخ تشكم خاص
خـ َ -1طثك ػهٍ إتركاس ذظًُى اإلَشاسب نهغُذاخ
خـ َ -3غرخذو ايكاَاخ انثشَايح نؼًم يؼانداخ نىَُح نرظًُى طثاع انًُغىخاخ
خـ َ -0طثك إيكاَاخ انساعة اِنٍ فٍ كافح أَشطح انمغى يٍ أتساز و تىعرشاخ يؼاسع و...انخ
خـ َ -5رذسب ػهً اعرخذاو انساعة فً انًُزخح  Modelingفٍ يدال ذظًُى طثاػح انًُغىخاخ
خـ َ -6ؼذ ذمشَشا ػٍ ازذز انرمُُاخ انًغرسذثح فً يدال انرظًُى انطثاػٍ
خـ َ -2رذسب ػهٍ ذظًُى يُرح (إَشاسب عُذاخ ) َُفز تانطثاػح انشلًُح
خـ َ -2مُظ خىدج انرظًُى انطثاػٍ انًدهض نهرُفُز

د – انًهاساخ انؼايح :

دَ - 2رىاطم يغ انضيالء فً يدال سعىو انساعة
د  1ـ َسم انًشكالخ وإداسج انًهاو وانؼًهُاخ انًرؼهمح ترظًُى طثاػح انًُغىخاخ تانساعة اِنٍ
دَ -3رًُض تانمذسج ػهٍ زم انًشكالخ
دَ -0رًُض تانمذسج ػهً انسىاس وانًُالشح .
دَ -5رؼاوٌ يغ صيالئه فً فشَك انؼًم .
دَ - 6دًغ انًؼهىياخ تأعرخذاو شثكح األَرشَد.

 -5يسرىي انًمشس:
ػذد
الساػاخ

الوىضـــــىع
األعثىع

ًظزي

ػولً

يسرىٌ انًمشس
 1إعالم الطالب بتوصيف المقرر
 التعرف علي أهمية الحاسب االلي في مجال تصميم طباعةة المنسةوجات ودور الحاسةبااللي في العملية اإلبتكارية
-2مقدمة عن البرنامج  -مبادئ تصحيح الصورة

4

-

4

2

2

3

-3تعديل وإضافات الصورة وتصحيح الصور الرقمية -مشروع ايشارب سيدات

4

2

2

4

 -4التعرف علي أدوات التحديد وإمكاناته -مشروع ايشارب سيدات

4

2

2

5

 -5أساسيات الطبقات  -مشروع ايشارب سيدات

4

2

2

6

 -6األقنعة والقنوات -مشروع ايشارب سيدات

4

2

2

7

 -7تصميم منتج بإستخدام الحاسب اآللي +إستخدام النص  -مشروع ايشارب سيدات

4

2

2

2

 -2اخرثاس يُرظف انفظم انذساعٍ

2

1

1

9

 -9تصميم منتج بإستخدام الحاسب اآللي +مشروع ايشارب سيدات

4

2

2

24

 -24تصميم منتج بإستخدام الحاسب اآللي +ذذسَة ػًهٍ

4

2

2

22

 -22ذذسَة ػًهٍ مشروع ايشارب سيدات

4

2

2

21

 -21ذذسَة ػًهٍ مشروع ايشارب سيدات

4

-

4

23

 -23ذذسَة ػًهٍ مشروع ايشارب سيدات

4

2

2

20

 -20يشاخؼح

4

2

2

25

 -25ذمُُى َهائً (ايرساٌ َهاَح انفظم انذساعٍ )

2

2

-

1
2

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

 -5أعانُة انرؼهُى وانرؼهى

 -6أعانُة انرؼهُى وانرؼهى نهطالب
روي انمذساخ انًسذودج
 -2ذمىَى انطالب:

ا -األسالٍة الوسرخذهح

هحاضزاخ
هٌاقشاخ وػزوض ذؼلٍوٍح
ذوارٌي ذطثٍقٍح
حل هشكالخ
هشارٌغ ذطثٍقٍح
ذؼلٍن الكرزوًً
الؼصف الذهًٌ

 -1ذؼلٍن ذؼاوًً

)1
)2

اهرحاى ًظزي ًهاٌح الفصل الذراسً الثاًً
اخرثار ًظزي هٌرصف الفصل الذراسى

4

 )3ذقٍٍن هشزوػاخ ذصوٍوٍح
 )4ذكالٍف وواجثاخ هٌشلٍح
 )5إخرثار ػولً
 )1اهرحاى ًهاٌح الفصل الذراسً الثاًً
 )2اخرثار هٌرصف الفصل الذراسى
 )3ذقٍٍن هشزوػاخ ذصوٍوٍح
 )4ذكالٍف وواجثاخ هٌشلٍح
 )5اخرثار ػولى
 )1اهرحاى ًهاٌح الفصل الذراسً الثاًً
 )2اخرثار هٌرصف الفصل الذراسى
 )3هشزوػاخ ػولٍح تاسرخذام الحاسة
 )4اخرثار ػولى
 )5الوجوىع

ب -الرىقٍد

ج -ذىسٌغ الذرجاخ

األسثىع الخاهس ػشز
االسثىع الثاهي
اسثىػٍا
اسثىػٍا
األسثىع الثاهي
% 66
% 26
% 15
%5
% 166

 -2لائًح انكرة انذساعُح وانًشاخغ :
أ -يزكشاخ

يزكشج ذىصع ػهً انطالب

ب -كرة يهضيح
خـ  -كرة يمرشزح

د -دوسَاخ ػهًُح
أو َششاخ  ...انخ

ازًذ وزُذ يظطفً "انساعثاخ فً انفٍ وانرظًُى اندضء انثاًَ سعىو انساعة ثالثُح االتؼاد " عهغهح
اطذاساخ َماتح انًظًًٍُ – انماهشج ( 1442يراذ ػهً يىلغ انكهُح يثاششج )Online
ازًذ وزُذ يظطفً "دسوط ػًهُح فً تشَايح  –" 3D Studio Maxسوص انُىعف – انماهشج
( 1442يراذ ػهً يىلغ انكهُح يثاششج Computer Graphics , E.Galigan )Online
McGraw hill, London 2006
Computer Graphics Journal
SigGraf Proceedings
http//:www.musicalinstrument.org
http//:www.webopedia.com
http//:www.pcguide.com
http://www.stars.com/Authoring/Graphics/3d/
http//:www.HowStuffWorks.com/
http//:www.hypergraph.com/

أعرار انًادج :و.د  /أعًاء يسًذ َثىٌ

سئُظ انمغى انؼهًٍ :أ.و.د  /ياَغح سضا

