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المطلوب  

يتم تقسيم الطالب ألى مجموعات: أواًل

«يتم أجراء بحث عن برامج الحاسب اآللى فى تصميم المالبس–

يديوهات يتم التدريبات المطلوبة على برنامج االليستريتور والتى يتم االعالن عنها من خالل فيتم تنفيذ:  ثانيًا

.االعالن عنها للطالب صفحة الواتس والفيس الخاصة بطالب الفرقة
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استخدام الحاسب فى صناعة المالبس الجاهزة  

. STYL Design( الموديل ) تصميم الطراز –

. pattern Design Marker Planning(  الباترون ) وتصميم النموذج -–

. Marker  Planningوالتخطيط لعملية تعشيق النماذج  -–

  Marker Making..عملية التعشيق للنماذج -–

( : رسم الفنى الباترون )ومن أنواع البرامج المستخدمة فى صناعة المالبس –

              INVESMARKأنفسترنيكا   -1–

            LECTRAليكترا  -2–

                  GERBERجربر            -3–

ASSASETأسيست  -4–

PADباد  -5–

GEMINجمنى                             –
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:  أهمية الحاسب اآللى فى صناعة المالبس الجاهزة –

.يعتبر الحاسب القوام األساسى للمصانع التى تعمل بالتكنولوجيا الحديثة -1–

.  يعتبر الحاسب اآللى عنصرًا أساسيا وفعٌاآل فى تحليل البيانات والمعلومات-2–

.يعمل الحاسب اآللى على تقليل الوقت داخل المصنع-3–

. يعمل الحاسب على رفع درجة الكفاءة والدقة فى اإلنتاج -4–

.  الحاسب اآللى يجعل من السهل الحفاظ على المعلومات الكثيرة فى متناول اليد-5–
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 (Style Design):تصميم الموديل: أواًل–

:تصميم األزياء يتبع الخطوات اآلتية–

.وضع الهدف وتحديد الوظيفة النفعية والجمالية للزي–

فصول السنة، الموضة السائدة، التكنولوجية المتاحة، الخامات  . )دراسة حدود العوامل المؤثرة–

(إلخ..المطلوبة

.وضع خطة تصميمية لتحديد متطلبات الزي المقترح–

.تنفيذ الخطة–

.التقييم والحكم-
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هو زيادة كما أن الهدف األساسي آللية نظم تصميم النماذج وتدريجها وتعشيقها والتخطيط لعملية القص–

ن حيث الجودة ويرجع الربح مع تقليل التكلفة للمنتج ورفع قابلية السلعة للتسويق من إنتاج مالبس مميزة م

: ذلك إلى األسباب اآلتية 

، مما يوفر  في عمل النماذج، والسرعة في التدريج وعمل التعشيق، واالختالفات في تصميم الطرزالدقة–

.  الوقت

وسرعة االستجابة لمتطلبات السوق  سهولة–

األجزاء تامة القص برفع جودة اإلنتاج  تحسين نوعية–
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Digital Artالفن الرقمي –

قنية  الثورة الرقمية العالمية حملت معها تباشير االنتقال إلى عصر حضاري، جديد، إذ هي عبرت عن تحول هائل في ت–

صالية  االتصاالت وفي مناهج الثقافات ونظم المعلومات ، وأطلقت العنان التجاهات واسعة في توظيف التكنولوجيا االت

وغيرهاوالمعلوماتية في برامج الفنون الرقمية واإلعالمية 

:تسميات هذا الفن –

، فن الويب  (Digital Painting)، التلوين الرقمي (Digital Art)أشهر تسميات هذا الفن هي الفن الرقمي أو فن الدجتل –

(Web Art) فن الفوتوشوب ،(photoshop art)
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تيارات الفن الرقمي وتقنياته

الرقمي على مختلف  مدارس وتيارات فنية أيضًا للفن( التصوير، أو التعبير باللون)كما أن للفن التشكيلي –

أي مدارس وتيارات فهي..( رسوم خطية، رسوم مسطحة، رسوم متحركة، رسوم ثالثية األبعاد)أشكاله 

ل، مدرسة مدرسة البيكس: )تقسم إلى أربعة مدارس وهي( التقنية)مدارس الفن الرقمي من ناحية التكنيك 

(.المتجهات، مدرسة الكوالج، ومدرسة الدمج
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:pixel"البيكسل : أوال 

وهذه المربعات ، رة ويتخذ البيكسل شكل المربعات الصغي. البيكسل كلمة أجنبية المقصود منها الجزيئات التي تتكون منها الصورة"–

، والبينت  Photoshopأو برامج الفوتوشوب  Bitmapتكون عادة في الصور والتصميمات المنفذة عن طريق برامج البت ماب 

وغيرها من البرامج التي تتعامل مع الصور أو الرسومات على أساس مربعات صغيرةPaint proبرو 
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"المتجهات  Vector"

Vectorالفيكتورفن)عليهمتعارفهوكماأوالمتجهاتفن Art)لوجو)والشعاراتالزخارفلعملخاصةالشهيرةالرقميةالفنونمنهو

Logo)اإلعالنيةواللوحات(البوسترPoster)،أعمالهودقةبوضوحالمتجهاتفنيتميز..المتميزةالفنيةاألعمالمنكثيرإخراجإلىباإلضافة

Ancorالربطنقاط)معالتعاملعلىقائمفنألنه Points



(:Art Vector)البرامج المستخدمة في فن المتجهات–

.أقوى برنامج لفن الفكتور واألكثر اختصاصًا(: Adobe Illustrator)برنامج اليستراتور . أ–

وهو برنامج رائع وقوي ومختص بفن المتجهات( Corel Draw)برنامج الكورل درو. ب–

رق  يمكن استخدام التصميم المتجه على برنامج الفوتوشوب بأحد الثالث الط(: Adobe Photoshop)برنامج الفوتوشوب . جـ –

:التالية

.استخدام أداة الباث والبن تول: األولى –

.عن طريق استخدام فرش الفكتور بتجميعها وتكوين الشكل أو التصميم الذي نريد: الثانية –

.في البرنامج بنفس طريقة الفرشshapsوهي عن طريق استخدام األشكال : الثالثة –
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Thank you
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