وزارة التعليم العالى
المعهد العالى للفنون التطبيقية –التجمع الخامس
قسم التصميم الداخلى واألثاث

الفرقة :الثالثه
مصفوفة مقرر  :الحاسب االلى
كود المقرر 3043:
انهذف انؼبو يٍ انًمشس  :اكسبة انطبنت يؼبسف ويهبساد ..................................
 انتؼشف ػهً اسبنيت ويًبسسبد استخذاو انتصًيى حالحً االثؼبد ثبنضبسجبد ثُبء وتؼذيم انًزسًبد حالحً االثؼبد ثبستخذاو ثشايذ انتصًيى انًزسى ثبنضبسجبد انتؼشف ػهً االستخذايبد انًختهفخ نزشافيكيبد انضبسجبد انًزسًخ فً انًضبكبح وانًُزرخ . استخذاو انضبست فً انًضبكبح حالحيخ األثؼبد نهًُتزبد وانجيئبدانًىضىػبد ثبألسجىع
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انتؼشيف ثبنتىصيف

أسبسيبد صىس انضبست حالحيخ االثؼبد

انتصًيى حالحً األثؼبد ثبنضبست

االػتجبساد األسبسيخ فً إَشبء انشسىو حالحيخ األثؼبد

أَىاع انًُبرد حالحيخ األثؼبد

والؼيخ انشسىو انًزسًخ

يشاصم ثُبء انؼبنى حالحً األثؼبد

ايتضبٌ اػًبل انسُه

انًُزرخ وانًضبكبح ثبنضبست Computer modeling
& Simulation

يفبهيى انضشكخ فً انصىس انخالحيخ األثؼبد

انتصًيى حالحً األثؼبد ثبستخذاو 3D Studio MAX

اسبنيت انتضىيم فً انشسىو انًتضشكخ حالحيخ األثؼبد

تطجيمبد انشسىو حالحيخ األثؼبد

يشارؼه

ايتضبٌ َهبيخ انفصم انذساسً

ػشوض نهًُبرد وانصىس

يُبلشبد وػشوض تؼهيًيخ

يضبضشاد

صم يشكالد

تًبسيٍ

إرشاء ثضىث

يشبسيغ تطجيميخ

صيبساد ييذاَيخ

تذسيت ػًهً

انؼصف انزهًُ

انتؼهيى اإلنكتشوًَ

انتؼهى انتؼبوًَ

ايتضبٌ َهبيخ انفصم انذساسً

يششوع رًبػً

تمييى يششوػبد تصًيًيخ

ة0-

يُبلشبد وتمييى آديء فصهً

ة3-

اختجبس شفىي

ة1-

انًالصظخ

ة-

اختجبس ػًهً

أ5-

انًمبثالد

ة2-

يمبسٌ ثيٍ األَىاع انشئيسيخ نشسىو
انضبست حالحيخ االثؼبد
يشتت لىاػذ إَشبء انشسىو حالحيخ
األثؼبد وفمب نألهًيخ
يصُف اَست األسبنيت انًالئًخ نجُبء
وتؼذيم انًزسًبد فً انتصًيى حالحً
االثؼبد
يمبسٌ ثيٍ انًُزرخ وانًضبكبح يٍ

أ3-

استشاتيزيخ
انتؼهيى
انًجبشش

استشاتيزيخ
انتؼهيى غيش
انًجبشش

استشاتيزيخ
انتؼهى
انزاتً

استشاتيزيخ
انتؼهى
انتزشيجً

استشاتيزيخ
انتؼهيًىانتؼهى
انتفبػهً

انتمىيى
انختبيً
وانُهبئً

انتمىيى انجُبئً وانتكىيُي

يهف اإلَزبص

أ0-

يششس انفشق ثيٍ أَىاع انًُبرد
حالحيخ األثؼبد
يىضش أهًيخ انًذخم حالحً األثؼبد
Computer 3D approach
انًهبساد انزهُيخ

أ1-

أسبنيت وطشق انتمييى

انتمىيى انشخصً نهطبنت

أ-
أ2-

انًؼهىيبد وانًفبهيى
يصف أسبسيبد صىس انضبست
حالحيخ االثؼبد
يزكش خطىاد تصًيى يزسًبد
وًَبرد حالحيخ األثؼبد ثبنضبست
يؼذد االػتجبساد األسبسيخ فً إَشبء
انشسىو حالحيخ األثؼبد

انفصم انذساسي :انخبًَ

أستشاتيزيخ وطشق انتؼهيى وانتؼهى
25

انُتبئذ انتؼهيًيخ انًستهذفخ
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ة5-
د-
د2-
د1-
د3-
د-
د2-
د1-
د3-

صيج انًفهىو واالستخذاو
يجشس ايبكٍ يفبتيش انضشكخ فً
انشسىو انًتضشكخ حالحيخ االثؼبد
انًهبساد انًهُيخ انخبصخ ثبنًمشس
يتذسة ػهً أسبنيت إَشبء انًُبرد
3D Model Modification
يتذسة ػهً أسبنيت تؼذيم
انخصبئص وانًظهش
يًبسط تضشيك انًزسًبد
Animation
انًهبساد انؼبيخ
يتىاصم تضشيشيب وشفىيب يغ انضيالء
فً يزبل سسىو انضبست انًزسًخ
يستخذو انتمُيبد انشلًيخ انضذيخخ فً
خهك وتؼذيم وػشض انشسىو
انًزسًخ ثبنضبست
يضم انًشكالد وإداسح انًهبو
وانؼًهيبد انًتؼهمخ ثبنتصًيى حالحً
االثؼبد ثبنضبست

أستبر انًبدح  :و.د /هيخى يضًذ َزيت

