وزارة التعليم العالى
املعهد العالى للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

أَ )1زكش انًفاهُى األساسُح نهرصًُى
تانساسثاخ.
أ )2يذكر الخطوات العامة للتصميم باستخدام
الحاسب.
أ )3يحدد عناصر برامج معالجة الصور
والرسوم Image editing
أ )4يصف اإلمكانيات المتاحة لكل برنامج من
برامج التصميم باستخدام الحاسبات.
ب -المهارات الذهنية:

بَ )1ىظف خشافُكُاخ انكىيثُىذش فً
ذسذَذ وزم انًشكالخ اثُاء عًهُاخ انرصًُى
تانساسة.
ب )2يحدد أفضل أساليب إنشاء الرسوم ثنائية
األبعاد المالئمة للتصميم.
ج -المهارات المهنية الخاصة بالمقرر:
ج )1يستخدم أساليب بناء وتجميع وتركيب
الصور.

جَ )2سرخذو تشايح انرصًُى تانساسثاخ
وتشايح يعاندح انصىس وانشسىو Image
editing
ج )3يرسم تصميماته باستخدام برامج الحاسب.
د  -المهارات العامة:
د )1يستخدم التقنيات الرقمية الحديثة واإلنترنت.
د )2يحل المشكالت وإدارة المهام والعمليات
المتعلقة بممارسات التصميم بالحاسب.

عشض نًسرىَاخ انًقشس ويقذيح عٍ
انكًثُىذش خشافُك

2
ششذ انفشق تٍُ انصىس انُقطُح
وانشسىياخ االشعاعُح وأَىاع تشايح
اندشافُك تُاءا عهً هزا انرصُُف.

ششذ أدواخ تشَايح اإلنُسرشاذىس وواخهح
انًسرخذو

3

6-4
انرذسَة عهً تشَايح اإلنُسرشاذىس
واسرخذايه فً انرصًُى ،وكُفُح سسى
صىسج تانشسىياخ االشعاعُح واسرخذاو
ذذسَح األنىاٌ وذكشاس انًُىرج فً يسازح

7
يشاخعح عهً ياسثك

اخرثاس عًهً عهً انساسة نشسى صىسج.
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9
اخرُاس صىس يٍ ذصًًُاخ انًقشساخ األخشي
أو نىزاخ عانًُح يٍ اإلَرشَد نرُفُزها
تاسرخذاو تشَايح اإلنُسرشاذىس.

51
عشض أفالو ذسرىٌ أيثهح نرُفُز نىزاخ عانًُح
تانشسىياخ اإلشعاعُح وششذ انصُغ انهىَُح
انًخرهفح انرً َرعايم يعها انساسة.

54 - 55
ذُفُز نىزاخ يٍ يقشساخ أخشي تثشَايح
اإلنُسرشاذىس فً خطىاخ إَراج يسذدج تذاَح يٍ
انًاسر انضىئٍ أو أٌ وسُهح إدخال أخشي انً
طثاعح انًُرح انُهائٍ فً كرُة

55
اخرثاس َهاَح انفصم انذساسٍ

محاضزات

مىاقشات وػزوض تؼليمية

تماريه تطثيقية

حل مشكالت

مشاريغ تطثيقية

إجزاء تحىث

تجارب مؼملية

سيارات ميذاوية

التؼلم التؼاووي

التؼلم اإللكتزووي

الؼصف الذهىي

إمتحان وظزي

تقييم مشزوػات تصميمية

تكاليف ووجثات مىشلية

مىاقشات وتقييم أداء صفي

اختثار شفىي

اختثار ػملي

5

أ -انفهى وانًعشفح:

استزاتيج
ية التؼليم
المثاشز

استزاتيج
ية التؼليم
الغيز
مثاشز

استزاتيج
ية التؼلم
الذاتي

استزاتيج
ية التؼلم
التجزيثي

استزاتيجية التؼليم
والتؼلم التفاػلي

التقىيم
الختامي
أو
الىهائي

التقىيم الثىائي أو التكىيىي

المالحظة

الىتائج التؼليمية المستهذفة مه المقزر

استزاتيجية وطزق التؼليم والتؼلم

المقاتالت

المىضىػات في األسثىع

أسالية وطزق التقييم

التقىيم الشخصي للطالة
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