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ًَىرج سلى ()21
تىصُف يمشس دساسٍ
 -2ثُبَبد انًمشس
انشيض انكىدٌ3003 :

اسى انًمشس  :انسبست اِنً

انتخصص:

ػذد انىزذاد انذساسُخ :
َظشٌ ()2

انفشلخ انثبنثخ انفصم انذساسً انثبًَ
اخًبنً  0سبػبد

ػًهٍ ()3

 انتؼشف ػهً اسبنُت ويًبسسبد استخذاو انتصًُى ثالثً االثؼبد ثبنسبسجبد -1هذف انًمشس :
 ثُبء وتؼذَم انًدسًبد ثالثً االثؼبد ثبستخذاو ثشايح انتصًُى انًدسى ثبنسبسجبد انتؼشف ػهً االستخذايبد انًختهفخ ندشافُكُبد انسبسجبد انًدسًخ فً انًسبكبح وانًُزخخ . استخذاو انسبست فً انًسبكبح ثالثُخ األثؼبد نهًُتدبد وانجُئبد. -3انًسرهذف يٍ ذذريس انًقرر  :أٌ يكىٌ انطانة فً َهايح انًقرر قادراً عهً أٌ:
أ -انًؼهىيبد وانًفبهُى
:

ة -انًهبساد انزهُُخ :

خـ  -انًهبساد انًهُُخ:

أٌ َكىٌ انطبنت فً َهبَخ انًمشس لبدساً ػهً أٌ
أَ -2صف أسبسُبد صىس انسبست ثالثُخ االثؼبد
أ َ -1زكش خطىاد تصًُى يدسًبد وًَبرج ثالثُخ األثؼبد ثبنسبست
أ َ - 3ؼذد االػتجبساد األسبسُخ فً إَشبء انشسىو ثالثُخ األثؼبد
أ َ -0ششذ انفشق ثٍُ أَىاع انًُبرج ثالثُخ األثؼبد
أ َ -5ىضر أهًُخ انًذخم ثالثً األثؼبد Computer 3D approach
أٌ َكىٌ انطبنت فً َهبَخ انًمشس لبدساً ػهً أٌ
ة َ - 2مبسٌ ثٍُ األَىاع انشئُسُخ نشسىو انسبست ثالثُخ االثؼبد
ة َ - 1شتت لىاػذ إَشبء انشسىو ثالثُخ األثؼبد وفمب نألهًُخ
ة َ – 3صُف اَست األسبنُت انًالئًخ نجُبء وتؼذَم انًدسًبد فً انتصًُى ثالثً االثؼبد
ة َ – 0مبسٌ ثٍُ انًُزخخ وانًسبكبح يٍ زُث انًفهىو واالستخذاو
ة َ – 5جشس ايبكٍ يفبتُر انسشكخ فً انشسىو انًتسشكخ ثالثُخ االثؼبد
أٌ َكىٌ انطبنت فً َهبَخ انًمشس لبدساً ػهً استخذاو ثشَبيح  3D Studio Maxفً أٌ:
خـ  2ـ َتذسة ػهً أسبنُت إَشبء انًُبرج 3D Model Modification

د – انًهبساد انؼبيخ :

خـ  1ـ َتذسة ػهً أسبنُت تؼذَم انخصبئص وانًظهش
خـ  3ـ ًَبسط تسشَك انًدسًبد Animation
د  2ـ َتىاصم تسشَشَب وشفىَب يغ انضيالء فً يدبل سسىو انسبست انًدسًخ
د  1ـ َستخذو انتمُُبد انشلًُخ انسذَثخ فً خهك وتؼذَم وػشض انشسىو انًدسًخ ثبنسبست
د  3ـ َسم انًشكالد وإداسح انًهبو وانؼًهُبد انًتؼهمخ ثبنتصًُى ثالثً االثؼبد ثبنسبست

 -5يستىي انًمشس:
انًىضـــــىع

عذد
انساعاخ

يحاضرج

دروس عًهيح

 .2تؼشَف ثبنتىصُف
 .1أسبسُبد صىس انسبست ثالثُخ االثؼبد – يششوػبد ػًهُخ

4

2×2

-

 .3انتصًُى ثالثً األثؼبد ثبنسبست – يششوػبد ػًهُخ

8

2×2

4×2

 .0االػتجبساد األسبسُخ فً إَشبء انشسىو ثالثُخ األثؼبد  -يششوػبد ػًهُخ

4

2×2

2×2

 .5أَىاع انًُبرج ثالثُخ األثؼبد – يششوػبد ػًهُخ

4

2×2

-

 .6يشازم ثُبء انؼبنى ثالثً األثؼبد – يششوػبد ػًهُخ

4

2×2

-

4

1×2

1×2

 .7والؼُخ انشسىو انًدسًخ

 -يششوػبد ػًهُخ

 .8ايتسبٌ يُتصف انفصم انذساسً (اػًبل انسُه )
 .9انًُزخخ وانًسبكبح ثبنسبست Computer modeling & Simulation
– يششوػبد ػًهُخ
 .20انتصًُى ثالثً األثؼبد ثبستخذاو  – 3D Studio MAXيششوػبد ػًهُخ

8

1×2

3×2

8

1×2

3×2

 .22يفبهُى انسشكخ فً انصىس انثالثُخ األثؼبد – يششوػبد ػًهُخ

4

1×2

1×2

 .21اسبنُت انتسىَم فً انشسىو انًتسشكخ ثالثُخ األثؼبد – اختجبس ػًهً

4

1×2

1×2

 .23تطجُمبد انشسىو ثالثُخ األثؼبد – يششوػبد ػًهُخ

4

-

2×2

 .20يشاخؼه -يششوػبد ػًهُخ
 .25ايتسبٌ َهبَخ انفصم انذساسً

 -5أسانية انرعهيى وانرعهى

 )1يحاضراخ
 )2يُاقشاخ وعروض ذعهيًيح
 )3ذذرية عًهً
 )4عروض نهًُارج وانصىر
 )5انرعهيى االنكرروًَ

 -6أسبنُت انتؼهُى وانتؼهى نهطالة
روي انمذساد انًسذودح
 -7تمىَى انطالة:

ا -األسانية انًسرخذيح

ب -انرىقيد

انرعهيى انرعاوًَ يٍ خالل ( ذقسيى انطالب انً يجًىعاخ صغيرج ) .
 )1ايرحاٌ ذحريري َهايح انفصم انذراسي انثاَي
 )2اخرثار ذحريري يُرصف انفصم انذراسً
 )3يشروع عًهي تاسرخذاو انحاسة يقيى جًاعيا يٍ األقراٌ
 )4اخرثار عًهً
 )5يُاقشاخ وذقييى اداء صفً
 )6ذقرير عٍ يىضىع يخرار يسهى عثر االَرَيد
األسثىع انخايس عشر
 )1ايرحاٌ َهايح انفصم انذراسي انثاَي
االسثىع انثايٍ
 )2ايرحاٌ يُرصف انفصم انذراسً
اسثىعيا
 )3يشروعاخ عًهيح تاسرخذاو انحاسة
األسثىع انثاًَ عشر
 )4اخرثار عًهً
األسثىع انثانث عشر
 )5يُاقشاخ وذقييى اداء صفً

)6
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

ج -ذىزيع انذرجاخ

ذقرير يسهى عثر االَرَيد
ايرحاٌ َهايح انفصم انذراسي انثاَي
ايرحاٌ يُرصف انفصم انذراسً
يشروعاخ عًهيح تاسرخذاو انحاسة
اخرثار عًهً
يُاقشاخ وذقييى اداء صفً
ذقرير يسهى عثر االَررَد
انًجًىع

األسثىع انثايٍ
% 66
% 16
% 15
%5
%5
%5
% 166

 66درجح
 16درجاخ
 15درجح
 5درجاخ
 5درجاخ
 5درجاخ
 166درجح

 -8لبئًخ انكتت انذساسُخ وانًشاخغ :
أ -يزكشاد

اوساق تىصع ػهً انطالة

ة -كتت يهضيخ

ازًذ وزُذ يصطفً "انسبسجبد فً انفٍ وانتصًُى اندضء انثبًَ سسىو انسبست ثالثُخ االثؼبد " سهسهخ
اصذاساد َمبثخ انًصًًٍُ – انمبهشح ( 1007يتبذ ػهً يىلغ انكهُخ يجبششح )Online
ازًذ وزُذ يصطفً "دسوط ػًهُخ فً ثشَبيح  –" 3D Studio Maxسوص انُىسف – انمبهشح
( 1007يتبذ ػهً يىلغ انكهُخ يجبششح )Online
Computer Graphics , E.Galigan McGraw hill, London 2006

خـ  -كتت يمتشزخ
د -دوسَبد ػهًُخ
أو َششاد  ...انخ

أستبر انًبدح  :د  /هُثى يسًذ َدُت

Computer Graphics Journal
SigGraf Proceedings
http//:www.musicalinstrument.org
http//:www.webopedia.com
http//:www.pcguide.com
http://www.stars.com/Authoring/Graphics/3d/
http//:www.HowStuffWorks.com/
http//:www.hypergraph.com/

يُسك انمسى انؼهًٍ:

انتبسَخ:

