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تىطُف يقشس دساعٍ
 -2بيانات المقرر
انشيض انكىدٌ2324 :

إعى انًقشس  :انساعة األنٍ

انتخظض :طثاعح انًُغىخاخ
وانظثاغح وانتدهُض

عذد انىزذاخ انذساعُح َ :ظشٌ 3

انفشقح  /انًغتىٌ  :األونٍ
انفظم انذساعً :انثاٍَ
انعاو انذساعٍ3122/ 3122:

عًهٍ

3

 -3هذف انًقشس  :دساعح اعتخذاياخ انساعة فً يدال انتظًُى تشكم عاو ويدال طثاعح انًُغىخاخ تشكم
خاص ودوس انساعة فً انعًهُح انتظًًُُح وفٍ إظهاس انتظًُى تشكم تطثُقٍ يٍ
خالل انتخظض .
 -4انًغتهذف يٍ تذسَظ انًقشس  :أى ٌكىى الطالة فى ًهاٌح الوقرر قادراً ػلى أى:
أ َ -2ظف دوس انساعة فً يدال انتظًُى
أ -انًعهىياخ
أَ -3ششذ أهى يًُضاخ انساعة اِنٍ تانُغثح نهًظًى
وانًفاهُى :
أَ -4ىضر أهًُح تشَايح  Photoshopفٍ يدال انتظًُى
أ َ -5عذد إعتخذاياخ انساعة فً يدال طثاعح انًُغىخاخ
أ َ -6ششذ كُف َتى تعذَم انظىس انُقطُح انًهىَح فً انساعة
أَ -7ىضر أًَاط انهىٌ انًختهفح فٍ انساعة االنٍ
أَ -2ظف اإليكاَُاخ انًتعذدج نثشَايح
ب -انًهاساخ
انزهُُح :

ب ًَُ - 2ض تٍُ طُغ اإليتذاد انًختهفح فٍ انثشَايح
ب َ -3غتُتح أوخه اإلعتفادج يٍ قذسج انساعة
ب  4ـ َقاسٌ تٍُ انهىٌ فٍ انتظًُى وفٍ انساعة االنٍ
ب  5ـ َشتط ايكاَاخ انساعة إلعتخذايها فٍ تظًًُاخ نًداالخ عذج
ب  6ـ ًَُض أيكاَُاخ انثشَايح فٍ ديح انتظًُى انُذوٌ تانتظًُى تانساعة اِنٍ

خـ  -انًهاساخ
انًهُُح:

خـ  2ـ َتذسب عهً أعانُة إَشاء ويعاندح وعشع انظىس
خـ َ 3طثق انًفاهُى األعاعُح انخاطح تانتظًُى تانساعة عًق انهىٌ وخىدج انظىسج
خـ  4ـ َتذسب عهً تظسُر وتعذَم انظىس يٍ خالل انثشَايح
خـ  5ـ َغتخذو انتظًًُاخ نهتىظُف تًدال انتخظض
خـَ -6ذيح تٍُ إيكاَاخ انساعة وإيكاَاخ انتظًُى انُذوٌ
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خـَ -7ىظف تظًًُاخ َذوَح يٍ يقشساخ دساعُح أخشٌ نُثتكش تظًُى تانساعة اِنٍ
خـَ -2تذسب عهٍ إتتكاس تظًُى تانساعة اِنٍ كقطعح وازذج
د – انًهاساخ
انعايح :

د  2ـ َطىس يعاسفه ويهاساته تانتعهُى انذائى وانًغتًش.
د  3ـ َغتخذو تكُىنىخُا انًعهىياخ وانساعة االنٍ.
د  4ـ َتىاطم يع انضيالء فً يدال سعىو انساعة
د  5ـ َسم انًشكالخ انخاطح تتظًُى طثاعح انًُغىخاخ تانساعة
دَ -6طىس يعاسفه ويهاساته
دَ -7سغٍ األداء يٍ خالل انًتاتعح
دَ -2قم انخثشاخ نهغُش

 -5يستىي انًقشس:
الوىضـــــىع

األسثىع
1

عشع ألهذاف انًقشس وتىطُفه ويستىَاته -يقذيح عٍ تشَايح Photoshop
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 انًفاهُى األعاعُح نهتظًُى تانساعة ويداالخ انتظًُى تانساعة أهى إعتخذاياخ تشَايح Photoshop أعاعُاخ طىس انساعة يثادئ تظسُر انظىسج تطثُقاخ فً انتظًُى تانساعة ويعاندح انظىس تعذَم إضافاخوتظسُر
 انهىٌ فٍ انساعة اِنٍ يًُضاخ انساعة اِنٍ فٍ انتظًُى إعتخذاو انتسذَذ وإيكاَاته تانثشَايح دوس انساعة اِنٍ فٍ يشازم انفكاس انتظًًُُح أعاعُاخ انطثقاخ -األقُعح وانقُىاخ
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اختثاس أعًال انغُح
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 إعتخذاو انُض تذسَة عًهٍ -تذسَة عًهٍ
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 -تذسَة عًهٍ
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 -تذسَة عًهٍ
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 -تذسَة عًهٍ
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يشاخعح َهائُح
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ايتساٌ َهاَح انفظم انذساعٍ
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 -6أعانُة انتعهُى وانتعهى

 )1هحاضراخ
 )2هٌاقشاخ وػروض ذؼلٍوٍح
 )3ذوارٌي ذطثٍقٍح

4

3

2

وزارج الرؼلٍن الؼالً
الوؼهذ الؼالً للفٌىى الرطثٍقٍح -الرجوغ الخاهس
قسن طثاػح الوٌسىجاخ والصثاغح والرجهٍس

 )4حل هشكالخ
 )5هشارٌغ ذطثٍقٍح
 )6ذؼلٍن الكرروًً
 -7أعانُة انتعهُى وانتعهى
نهطالب روي انقذساخ
انًسذودج
 -2تقىَى انطالب:

ا -األسالٍة الوسرخذهح

ب -الرىقٍد

ج -ذىزٌغ الذرجاخ

ذؼلٍن ذؼاوًً

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

األسثىع الخاهس ػشر
االسثىع الثاهي
اسثىػٍا
اسثىػٍا
األسثىع الثاهي
% 61
% 21
% 15
%5
% 111

 -2قائًح انكتة انذساعُح وانًشاخع :
أ -يزكشاخ
ب -كتة يهضيح
خـ  -كتة يقتشزح
د -دوسَاخ عهًُح
أو َششاخ  ...انخ
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