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ًَىرج سقى ( ) 29
رىصُف يقشس دساعٍ ()9022/9022
 -2ثُبَبد انًقشس
انشيض انكىدٌ:

0004

انزخصص  :عاو

 -2هدف انًقزر

اعى انًقشس :انحبعت اِنً

انفشقخ  /انًغزىٌ:
انزابعت/انفصم اندراسى االول

ػذد انىحذاد انذساعُخ  :إخًبنً (َ )0ظشٌ (  + ) 2ػًهٍ ( ) 9
أٌ َكىٌ انطبنت فٍ َهبَخ انًقشس قبدسا ػهً أٌ:
اكزغبة انًفبهُى وأعبعُبد دساعخ انجشايح انًشرجطخ ثًدبالد انزخصص انذقُق ورطجُق
ػًهُخ إَزبج انزصًًُبد راد انجؼذٍَ و انثالثخ اثؼبد واعبنُت اعزخذاو واالعزفبدح يٍ
ركُىنىخُب انحبعجبد وإيكبَُزهب انفُُخ و انزصًًُُخ.

 -3انًستهدف يٍ تدرٌس انًقزر :

أٌ َكىٌ انطبنت فً َهبَخ انًقشس قبدساً ػهً أٌ :

-3أ) انًعهىياث
وانًفاهٍى

أ َ -2ىضح اعزخذايبد ورطجُقبره انزكبء االصطُبػً فً يدبل رصًُى ورصُُغ انًُزدبد.
أ َ -9ؼشف انزقُُبد انًغزحذثخ فً انًحبكبح انزفبػهُخ ثبنحبعت.
أ َ -4حذد أهى رقُُبد رصُُغ انًُزدبد ثبعزخذاو انزحكى ثبنزقُُبد انشقًُخ .

-4ة) انًهبساد
انزهُُخ

ة ًَُ - 2ض ثٍُ رقُُبد انىاقغ االفزشاضً فً يدبنً انزصًُى وانزصُُغ
ة َ - 9حهم انزطجُقبد انزصًًُُخ نهزكبء االصطُبػً فً يدبنً انزصًُى وانزصُُغ
ة َ - 4قبسٌ ثٍُ األَىاع انشئُغُخ نهًحكبح انزفبػهُخ

-4خـ) انًهبساد
انًهُُخ انخبصخ
ثبنًقشس :

خـ َ -2زذسة ػهً اعزخذاو انحبعت فً انًُزخخ  Modelingوانًحبكبح Simulation
خـ َ -9ؼذ رقشَشا ػٍ احذس انزقُُبد انًغزحذثخ فً انًحبكبح انزفبػهُخ فً يدبل رخصصه
خـ َ -4زذسة ػهً رقُُبد رصُُغ انًُزدبد ثبعزخذاو انزحكى ثبنزقُُبد انشقًُخ CNC
ثبعزخذاو ثشايح انًحبكبح

-4د) انًهبساد
انؼبيخ

دَ )2زًُض ثبنقذسح ػهً انحىاس وانًُبقشخ .

 -0يحزىٌ انًقشس

دَ )9زؼبوٌ يغ صيالئه فً فشَق انؼًم .
دَ ) 4دًغ انًؼهىيبد ثأعزخذاو شجكخ األَزشَذ.
يحزىٌ انًقشس

األعجىع

انًحب
ضشح

ػذد
انغبػبد

انذسط
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إعالم الطالب بتوصيف المقرر
-1استخدامات الذكاء االصطناعى وتطبيقاته فى
مجال تصميم وتصنيع المنتجات
 -9استخدام الحاسب فى النمذجة Modeling
والمحاكاة .Simulation
 -4التقنيات المستحدثة فى المحاكاة التفاعلية بالحاسب
 -4أهم تقنيات الواقع االفتراضى فى مجالى التصميم
والتصنيع
اخزجبس يُزصف انفصم انذساعٍ
 -5أهم تقنيات الواقع االفتراضى فى مجالى التصميم
والتصنيع
 -6تطبيقات الواقع االفتراضى فى مجالى التصميم
والتصنيع.
 -2االستخدامات المختلفة للروبوت  Roboticsفى
مجاالت التصميم والتصنيع
-2إَشبء .electronic portfolio
ايزحبٌ َهبَخ انفصم انذساعً
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 )2-5انًحبضشاد .
 )9-5يُبقشبد-ػشوض رؼهًُُخ .
 -5أعبنُت انزؼهُى وانزؼهى  )4-5إخشاء ثحىس.
 )0-5رؼهُى رؼبوًَ
 -6أعبنُت انزؼهُى وانزؼهى  )2-6إخشاء ثحىس (رفؼُم انغبػبد انًكزجُخ).
نهطالة روي انقذساد
 )9-6رؼهُى رؼبوٍَ ( رقغُى انطالة انً يدًىػبد صغُشح).

انًحذودح

 -2رقىَى انطــالة :
-2أ) األعبنُت
انًغزخذيخ
-2ة) انزىقُذ

-2خـ) رىصَغ
انذسخبد

 -1إيتحاٌ يُتصف انفصم اندراسً.
 -2تكانٍف ووجباث يُزنٍت
 -3يُاقشاث وتقٍٍى أداء صفً
 -4إيتحاٌ َهاٌت انفصم اندراسً .
اسبىعٍا
انتقٍٍى  1تكانٍف ووجباث يُزنٍت
األسبىع ()8
انتقٍٍى  2ايتحاٌ يُتصف انفصم اندراسً
األسبىع ()11
انتقٍٍى  3يُاقشاث وتقٍٍى أداء صفً
األسبىع ()15
انتقٍٍى  4ايتحاٌ َهاٌت انفصم اندراسً
%11
اعًال انفصم (تققٍى أداء تدرٌب عًهً)
% 11
أَىاع أخزي نهتقٍٍى (تجًٍع يعهىياث)
%21
ايتحاٌ يُتصف انفصم اندراسً
%61
ايتحاٌ َهاٌت انفصم اندراسً
______________________________________________
%111
اإلجًانً

--

-

-
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 -2قبئًخ انكزت انذساعُخ وانًشاخغ :
يذكزة يعتًدة يٍ يجهس انًعهد.

-2أ) يزكشاد
-2ة) كزت يهضيخ

-2خـ) كزت يقزشحخ

ال َىخذ
انزصُُغ ثبعزخذاو انحبعجبد يزكشح يىخىدح ػهً يىقغ انكهُخ ويىقغ يشكض
انًؼهىيبد www.ergo-eg.com
احًذ وحُذ يصطفً "اعبعُبد ويفبهُى انزصُُغ ثبنحبعت " سوص انُىعف –
انقبهشح 9002
Computer Graphics , E. Galigan McGraw hill, London 2006
3D Mania Alan Cooper, McMillan UK 2008

-2د) دوسَبد ػهًُخ
أو َششاد  ...انخ

أعزبر انًبدح :و.د  /هُثى يحًذ َدُت

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

انزبسَخ:

