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 عدد الساعات األسبوعية

Computer Application 3DMX عدد الوحدات المجموع عملي نظري 

 5 4 3 1 بالعربية لغة التدريس للمادة

 
 اهداف المادة :

 (.Corel Draw:تعليم الطالب على اوامر وخصائص برنامج )الهدف العام
 : سيكون الطالب قادر على التصميم باستخدام برنامج الكوريل درو . الهدف الخاص

 

 المفردات االسبوع

 ( والتعرف على مكونات الشاشة . Corel Drawتشغيل برنامج كوريل درو ) االول

 اعداد الصفحة واضافة وحذف وتسمية الصفحة والتنقل بين الصفحات . الثاني

 )االختيار ، التشكيل ، العرض ، االقالم، رسم االشكال الهندسية(.استخدام ادوات  الثالث

 Corel Drawانواع العقد ووظائفها في برنامج كوريل درو  الرابع

 ( وانسياب النص ضمن مسار معين . Corel Drawكتابة النص في برنامج كوريل درو ) الخامس

 السادس
لتغليف ، البعد الثالث ، الظل( والتعامل مع الحدود استخدام ادوات )التكرار التفاعلي، التشويه ، ا

 الخارجية للعنصر .

 ( Corel Drawالتلوين في برنامج كوريل درو ) السابع والثامن

 (. Corel Drawالتجميع وفك التجميع والتوحيد وفك التوحيد في برنامج كوريل درو ) التاسع

 ، الحجم(. استخدام ادوات )القطع ، التدوير ، المرآة العاشر

 ( . Corel Drawترتيب وتنظيم الكائنات الرسومية في برنامج كوريل درو ) الحادي عشر

 الثاني عشر
،  Corel Draw  ( )Copy  ،Duplicateالنسخ واالستنساخ في برنامج كوريل درو )

Clone  ،Contour ) 

 الثالث عشر
استيراد ، تصدير ، وضع  ( ) Corel Drawالتعامل مع الصور في برنامج كوريل درو )

 الصورة ضمن شكل معين استخدام الرسوم الجاهزة في صفحة( .

 استخدام ادوات )الدمج ، القطع ، الشطر( الرابع عشر

 الرسم على الطبقات. الخامس عشر

 ( Corel Drawاهم المؤثرات في برنامج كوريل درو ) السادس عشر

 تصميم الزخارف والنقشات . السابع عشر

 تطبيقات عملية وتمارين مختلفة . لثامن عشرا

 (.Corel photo Paintمكونات شاشة برنامج الكوريل فوتوبانت ) التاسع عشر

 العشرون
الرسم الموجه والرسم المنقط وطرق الحصول على الصورة والمنقطة وميزاتها واهم قواعد 

 الرسم في برنامج الفوتوبانت .

 



 

 

 

 

 

 المفردات االسبوع

ي والثاني الحاد

 والعشرون
 ( .Corel photo paintانواع االقنعة وادوات وضعها في برنامج )

 استخدام اهم اوامر شريط االدوات . الثالث والعشرون

الرابع والخامس 

 والعشرون
 المؤثرات ضمن برنامج كوريل درو .

 استخدام ادوات كتابة النص ضمن برنامج الفوتوبانت. السادس والعشرون

 الترتيب والمحاذاة في برنامج كوريل فوتوبانت. ع والعشرونالساب

 اهم االوامر في شريط القوائم . الثامن والعشرون

التاسع والعشرون  

 والثالثون
 تطبيقات مختلفة في برنامجي كوريل درو والفوتوبانت .


