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الفرقة :الثالثه

انفصم انذساسٍ :انثاًَ

انًىضىػاخ تاألسثىع
0

7

3

0

إػالو انطالب ترىصُف انًمشس
 -0انرؼشف ػهٍ أهًُح انساسة االنٍ فٍ يدال ذصًُى طثاػح
انًُسىخاخ ودوس انساسة االنٍ فٍ انؼًهُح اإلتركاسَح

ٌ انرؼشف ػهٍ أدواخ انرسذَذ وإيكاَاذه -يششوع اَشاسب
سُذاخ
ذؼذَم وإضافاخ انصىسج وذصسُر انصىس انشلًُح -يششوع
اَشاسب سُذاخ يششوع اَشاسب سُذاخ
ٌ يمذيح ػٍ انثشَايح  -يثادئ ذصسُر انصىسج اِنٍ

األلُؼح وانمُىاخ  -يششوع اَشاسب سُذاخ د
أ أساسُاخ انطثماخ  -يششوع اَشاسب سُذاخ ٌ

5

6

2
ا اخرثاس يُرصف انفصم انذساسٍ

9
2

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

تصميم منتج بإستخدام الحاسب اآللي +

تصميم منتج بإستخدام الحاسب اآللي +ذذسَة ػًهٍ

ذذسَة ػًهٍ مشروع ايشارب سيدات

ا ذذسَة ػًهٍ مشروع ايشارب سيدات

خ ذذسَة ػًهٍ مشروع ايشارب سيدات

Simulation

04

00

07
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00
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يشاخؼه

ذمُُى َهائٍ

يساضشاخ

ػشوض
يُالشاخ وػشوض ذؼهًُُح

زم يشكالخ

يشاسَغ ذطثُمُح

إخشاء تسىز

ذداسب يؼًهُح

صَاساخ يُذاَُح

انرؼهى انرؼاوًَ

ج7-

انرؼهُى اإلنكرشوًَ

ج-
ج0-

انًهاساخ انًهُُح انخاصح تانًمشس
َرذسب ػهً ذمُُاخ انرصًُى تشكم ػاو وذصًُى
طثاػح انًُسىخاخ تشكم خاص
َطثك ػهٍ إتركاس ذصًُى اإلَشاسب نهسُذاخ

انؼصف انزهٍُ

ب6-

َماسٌ تٍُ لذساخ انًصًى وانساسة

ايرساٌ َهاَح انفصم انذساسً

ب5-

َرُثأ تدىدج انرصًُى انًدهض نهطثاػح انشلًُح

ب3-

ذكانُف وواخثاخ يُضنُح

ب0-

َسرُرح أَسة األسانُة انًالئًح نؼًم ذصًُى
طثاػح انًُسىخاخ

ب7-

ذمُُى يششوػاخ ذصًًُُح

ب0-

يُالشاخ وذمُُى آديء فصهً

ب-

انًهاساخ انزهُُح
َماسٌ تٍُ أوخه ذًُض انساسة اِنٍ ػٍ انرصًُى
انُذوٌ
ًَُض تٍُ انرصُُغ ػٍ طشَك انساسة اِنٍ
وانطشق انرمهُذَح األخشٌ
َذيح تٍُ انرصًُى انُذوٌ وانرصًُى تانساسة

اخرثاس شفىي

أ5-

انًالزظح
اخرثاس ػًهً

أ0-

َىضر انفشق تٍُ انرصًُى وانرصُُغ ػٍ طشَك
انساسة اِنٍ وانطشق انرمهُذَح األخشٌ
َششذ انفشق تٍُ أًَاط انهىٌ انًخرهفح نهساسة
اِنٍ
َىضر أهًُح انرصًُى يٍ خالل انساسة اِنٍ

انًماتالخ

أ3-

َزكش خطىاخ ذصًُى طثاػح انًُسىخاخ يٍ خالل
انساسة اِنٍ

انرمىَى انشخصً نهطانة

أ-
أ0-
أ7-

انًؼهىياخ وانًفاهُى
َصف إيكاَاخ انساسة اِنٍ فٍ انرصًُى

اسرشاذُدُح
انرؼهُى
انًثاشش

اسرشاذُدُح
انرؼهُى غُش
انًثاشش

اسرشاذُدُح
انرؼهى
انزاذً

اسرشاذُدُح
انرؼهى
انردشَثً

اسرشاذُدُح
انرؼهُى وانرؼهى
انرفاػهً

انرمىَى
انخرايً
وانُهائً

انرمىَى انثُائً وانركىٍَُ

يهف اإلَداص

انُرائح انرؼهًُُح انًسرهذفح

أسرشاذُدُح وطشق انرؼهُى وانرؼهى

ياسٍَ ذطثُمُح

كود المقرر 3043:

7402-7402
أسانُة وطشق انرمُُى

وزارة التعليم العالى
المعهد العالى للفنون التطبيقية –التجمع الخامس
قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز
ج3-

َسرخذو ايكاَاخ انثشَايح نؼًم يؼانداخ نىَُح
نرصًُى طثاع انًُسىخاخ
َطثك إيكاَاخ انساسة اِنٍ فٍ كافح أَشطح
انمسى يٍ أتساز و تىسرشاخ يؼاسض و...انخ
َرذسب ػهً اسرخذاو انساسة فً انًُزخح
 Modelingفٍ يدال ذصًُى طثاػح
انًُسىخاخ
َؼذ ذمشَشا ػٍ ازذز انرمُُاخ انًسرسذثح فً
يدال انرصًُى انطثاػٍ
َرذسب ػهٍ ذصًُى يُرح (إَشاسب سُذاخ ) َُفز
تانطثاػح انشلًُح
َمُس خىدج انرصًُى انطثاػٍ انًدهض نهرُفُز

د-
د0-
د7-

انًهاساخ انؼايح

ج0-
ج5-
ج6-
ج2-
ج2-

د3-
د0-
د5-
د6-

َرىاصم يغ انضيالء فً يدال سسىو انساسة
َسم انًشكالخ وإداسج انًهاو وانؼًهُاخ انًرؼهمح
ترصًُى طثاػح انًُسىخاخ تانساسة اِنٍ
َرًُض تانمذسج ػهٍ زم انًشكالخ
َرًُض تانمذسج ػهً انسىاس وانًُالشح
َرؼاوٌ يغ صيالئه فً فشَك انؼًم
َدًغ انًؼهىياخ تأسرخذاو شثكح األَرشَد

أسرار انًادج  :و.د /.أسًاء يسًذ َثىٌ

سئُس انمسى  :أ.و.د /.ياَسح سضا

