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إعالم الطالب بتوصيف المقرر

مقدمة عن برنامج Photoshop
 -1التعرف عمي أهمية الحاسب االلي في مجال

مبادئ
تصحيح
الصورة
التصميم ودور
الحاسب
االلي
وتطبيقاته في
اإلبتكارية
الذكاء
االصطناعى
وسماته
العمميةفى مجال

التعرف عمي
تصميمأدوات
وحلتعديل
التحديد وا
مكاناته
إضافات
وتصنيع
المنتجات
المشكالت

 الواقع االفتراضىبدايته وسماته
وتصحيح
تصميح واضافات
الصورة
الصور
اضي الرقمية -
تكنولوجيا وأدو
ات الواقع
وتصحيحاإلفتر

أهم تطبيقات-ال المون في
أساسيات الحاسب
الطبقات اآللي
و
اقع
االفت
ر
اضى
فى
مجالى التصميم
مبادئ
تصحيح
الصو
ر
ة
الفصليات
األقنعة و
إختبارالقنوات
الطبقات
منتصف -أساس
الدراسي
والتصنيع
 إستخدام التحديد وامكاناته بالبرنامجالرسم بالمتجهات

التصميم والواقع اإلفتراضي

تدريب
تدريب عممي
عممي

في الصناعة
تدريب عممي

مزايا نظم التصنيع تدريب
عممياستخدام الحاسب فى
بالحاسب و

النمذجة  Modelingوالمحاكاة .Simulation
إمتحان نهاية الفصل الدراسي

اإلتجاهات الحديثة إلستخدام أنظمة األقمشة المطبوعة

استراتيجية وطرق التعليم والتعلم
استراتيجية

استراتيجية

استراتيجية

استراتيجية

استراتيجية التعليم

التقويم

التعليم

التعليم

التعلم

التعلم

والتعلم التفاعلي

الختامي

المباشر

الغير

الذاتي

التجريبي

مباشر

أ -املعزفة والفهم :
أ  -0يذكر أهمية الحاسب االلي في مجال
التصميم

أ  -7يوضح تطبيقات الذكاء االصطناعى فى
مجال تصميم وتصنيع المنتجات.
أ  -4يعرف الواقع اإلفتراضي والذكاء
األصطناعي
أ  -4يحدد أدوات الواقع اإلفتراضي
ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكزية) :
ب  - 0يميز بين تطبيقات الواقع االفتراضى
فى مجالى التصميم والتصنيع
ب  - 7يحلل اإلتجاهات الحديثة إلستخدام
أنظمة األقمشة المطبوعة في الصناعة
ب  - 4يقارن بين مزايا نظم التصنيع بالحاسب

أساليب وطرق التقييم

يقارن بين مزايا نظم التصنيع بالحاسب

أو النهائي

التقويم البنائي أو التكويني

مصفوفة مقرر (الحاسب االلى )للعام الجامعي 7102/7102م  -الفصل الدراسي األول
ب  4ـ يوظف أمكانيات البرنامج لحل مشكالت
التصميم الطباعي

ج -املهارات املهنية :
جـ  -0يتدرب على تقنيات التصميم بشكل عام
وتصميم طباعة المنسوجات بشكل خاص
جـ  -7يستخدم الحاسب فى النمذجة
 Modelingوالمحاكاة  Simulationفي
مجال تصميم طباعة المنسوجات
جـ  -4يعد تقريرا عن احدث التقنيات
المستحدثة فى مجال التصميم الطباعي
د .املهارات العامة والقابلة للنقل:
د -0يتميز بالقدرة علي حل المشكالت
د -7يتميز بالقدرة على الحوار والمناقشة
د -4يتعاون مع زمالئه فى فريق العمل
د - 4يجمع المعلومات بأستخدام شبكة
األنترنت.

أستاذ المادة  :د /أسماء محمد نبوي.
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