
 

 
 
Fusion360 – Sheet Metal 

للتصمیم المعدني  -360فیوجن  

 
 

 ؟  Fusion360ما ھو برنامج 
ھو برنامج تصمیم  Fusion360  برنامج •

صناعي لھ العدید من االستخدامات، وھو 
 في ھذا المجال. أحدث ما أطلقتھ أوتودیسك 

یتمیز ھذا البرنامج أنھ تطبیق سحابي  •
Cloud based 

كما یتمیز أنھ سھل التعلم، وسریع اإلنتاج، مع   •
 إمكانیة ربطھ بماكینات التصنیع 

أصبح ھذا البرنامج مطلوب في العدید من  •
 ع المصان

تعلم الفیوجن سیسھل علیك بعد ذلك تعلم اي   •
  برنامج تصمیم صناعي

 
 تعریف بالدورة:  

، وذلك عن طریق تعلم طریقة التصمیم المعدنيفي مجال    Fusion360سیتم في ھذه الدورة التعرف على برنامج 
 التصمیم ثالثي األبعاد واستخراج اللوحات من النموذج المصمم

 
 ؟ CAD MASTERSمن ھي كاد ماسترز 

كاد ماسترز ھي الشریك األكادیمي ألوتودیسك في مصر، وأوتودیسك تعد أكبر الشركات المتخصصة في إنتاج البرامج  
 الھندسیة على مستوى العالم. 

 
 الشھادة المقدمة بعد انتھاء الدورة:  

 لعالمیةسیحصل المتقدم الذي ینھي الدورة بنجاح على شھادة من أوتودیسك ا
 

 شروط اإللتحاق بالدورة:  
 أن یكون المتدرب خریج إحدى الكلیات اآلتیة: .1

 كلیات الھندسة أو المعاھد الھندسیة •
 كلیات فنون جمیلة •
 كلیات فنون تطبیقیة  •
 الكلیات التكنولوجیة  •

 أن یكون المتدرب على علم بأساسیات الرسم الھندسي الیدوي  .2
 أن یكون المتدرب على درایة بأساسیات استخدام الحاسب اآللي  .3

 
 
 



 

 
 

What is Fusion 360? 
Fusion 360 is a cloud-based 3D modeling, CAD, CAM, CAE, and PCB software platform for product 
design and manufacturing. 

• Design and engineer products to ensure aesthetics, form, fit, and function. 
• Reduce the impact of design, engineering, and PCB changes and ensure manufacturability 

with simulation and generative design tools. 
• Directly edit existing features or model fixtures with the only truly integrated CAD + CAM 

software tool. 
Fusion 360 is easy-to-use 3D modeling software that allows you to design, test, modify, and visualize 
your projects in 3D before bringing them to life. 

• Create complex, organic shapes, and traditional joinery with complete 3D modeling tools 
that integrate surface, freeform, and solid bodies. 

• Design and edit parts or ergonomics more accurately with parametric controls. 
• Expand your products' possibilities with integrated fabrication tools, including sheet 

metal, simulation, electronics, and CAM. 
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