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مصفوفة مقرر (الحاسب اآللى)

أ ٌ -1صف دور الحاسب فى مجال التصمٌم
أ ٌ -2شرح أهم ممٌزات الحاسب اآللً بالنسبة للمصمم
أ ٌ -3وضح أهمٌة برنامج  Photoshopفً مجال التصمٌم
أ ٌ -4عدد إستخدامات الحاسب فً مجال طباعة المنسوجات
أ ٌ -5شرح كٌف ٌتم تعدٌل الصور النقطٌة الملونة فى الحاسب
أٌ -6وضح أنماط اللون المختلفة فً الحاسب االلً
أٌ -7صف اإلمكانٌات المتعددة لبرنامج
ب ٌ - 1مٌز بٌن صٌغ اإلمتداد المختلفة فً البرنامج
ب ٌ - 1ستنتج أوجه اإلستفادة من قدرة الحاسب
ب ٌ - 3قارن بٌن اللون فً التصمٌم وفً الحاسب االلً
ب ٌ - 4ربط امكانات الحاسب إلستخدامها فً تصمٌمات لمجاالت عدة
ب ٌ - 5مٌز أمكانٌات البرنامج فً دمج التصمٌم الٌدوي بالتصمٌم
بالحاسب اآللً
جـ  -المهارات المهنية والعملية

المفاهٌم األساسٌة للتصمٌم بالحاسب ومجاالت التصمٌم بالحاسب
 -أهم إستخدامات برنامج Photoshop

أساسٌات صور الحاسب -مبادئ تصحٌح الصورة

 تطبٌقات فى التصمٌم بالحاسب ومعالجة الصور تعدٌل إضافات وتصحٌح -اللون فً الحاسب اآللً

ممٌزات الحاسب اآللً فً التصمٌم  -إستخدام التحدٌد وإمكاناته بالبرنامج

دور الحاسب اآللً فً مراحل االفكار التصمٌمٌة

امتحان اعمال السنة

األقنعة والقنوات

إستخدام النص  -تدرٌب عملً

 -تدرٌب عملً

أ  -تدرٌب عملً

 -تدرٌب عملً

 -تدرٌب عملً

مراجعة نهائٌة

عرض ألهداف المقرر وتوصٌفه ومحتوٌاته
 مقدمة عن برنامج  - Photoshopمقدمة عن برنامج Photoshopأ -المعرفة والفهم :

تقٌٌم نهائى (امتحان نهاٌة الفصل الدراسً )

الثاني

الفرقة  /األولي الفصل الدراسي
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الثاني
جـ ٌ -1تدرب على أسالٌب إنشاء ومعالجة وعرض الصور
جـ ٌ -1طبق المفاهٌم األساسٌة الخاصة بالتصمٌم بالحاسب عمق
اللون وجودة الصورة
جـ ٌ -3تدرب على تصحٌح وتعدٌل الصور من خالل البرنامج
جـ ٌ -4ستخدم علً توظٌف التصمٌمات الخاصة بمجال التخصص
جـ ٌ -5دمج بٌن إمكانات الحاسب وإمكانات التصمٌم الٌدوي
جـ ٌ -6وظف تصمٌمات ٌدوٌة من مقررات دراسٌة أخري لٌبتكر
تصمٌم بالحاسب اآللً
جـ ٌ -7تدرب علً إبتكار تصمٌم بالحاسب اآللً كقطعة واحدة

د .المهارات العامة والقابلة للنقل:
د  1ـ ٌطور معارفه ومهاراته بالتعلٌم الدائم والمستمر.
د  1ـ ٌستخدم تكنولوجٌا المعلومات والحاسب االلً.
د  3ـ ٌتواصل مع الزمالء فى مجال رسوم الحاسب
دٌ -4حل المشكالت الخاصة بتصمٌم طباعة المنسوجات بالحاسب
دٌ -5طور معارفه ومهاراته
دٌ -6حسن األداء من خالل المتابعة
د -7نقل الخبرات للغٌر

أستاذ المادة :م.د /أسماء محمد نبوي
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