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وصف المادة:

تتناول هذه المادة تدريب الطالب على برمجيات الحاسوب المختصة بالتصميم الداخلي ثالثي األبعاد مثل
برنامج  3Ds MAXثالثي األبعاد مع التركيز على األدوات واألوامر المختلفة ومدى امكانية االستفادة
منها في عمليات التصميم الداخلي مع اجراء تمارين ثالثية األبعاد تمثل التقنيات المختلفة للبرنامج .
أهداف المادة:
 اكساب الطالب بعض المهارات اليدوية التشكيلية للتصميمات قبل معالجتها التقنية باستخدام الحاسوب اكساااب الطااالب القاادرة علاام التصااميم بتوبيااف الحاسااوب ما خااال درا كاماال لمساار عمليااة التصااميم النتااام تصااميماتداخليه ترتكز علم ابعاد فنية وتصميم متكامل بشكل أقرب ما يكون الم الواقع.
مكونات المادة:
 .1الكتب المقررة( :عنوان الكتاب ،المؤلف ،الجهة الناشرة ،سنة النشر)
 .2المواد المساندة (أشرطة فيديو ،أشرطة صوتية) )
أساليب تدريس المادة :محاضرات ،مناقشات ،تطبيقات وفق مشاريع  ...الخ

نتائج التعلم Learning outcomes
 .1المعرفة والفهم Knowledge and understanding


فهم ابعاد التصميم وايجابياته وسلبياته الفنية واالتصالية وذلك م خال التصميمات المقدمة.



التعرف علم تقنيات تنفيذ التصميم في االنتام الكمي

 .2مهارات اإلدرا ومحاكاة األفكار

Cognitive skills

درا عملية التصميم م خال الحاسب االلي وكيفية السعي الصباغ التصميمات فكرة مبتكرة النجاح البعد االتصالي
 .3مهارات االتصا والتواصل األكاديمي (مع المصادر واألشخاص )Communication skills
اكساب الطالب القدرة علم البحث والوصو لام  Dataللتصاميم ما اشاكا وعناصار بعدياة ومعلوماات تفياد فاي انجااح
التصميم.
 4مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة
دوات التقييــــم:
 تقارير و/أو أبحاث قصيرة و/أو مشاريع
 امتحانات قصيرة
 واجبات
 تقديم شفوي لألبحاث والتقارير
 امتحانات فصلية ونهائية
توزيع العالمات علم أدوات التقييم
الدرجة

أدوات التقييم
االمتحان األو

20

االمتحان الثاني

20

االمتحان النهائي

 40عالمة

التقاااااااارير و/أو األبحااااااااث  /الواجباااااااات /

20

المشاريع  /االمتحانات القصيرة
المجموع

األمانة العلمية والتوثيق
 أسلوب التوثيق (مع أمثلة توضيحية)
 سناد الحقوق الفكرية ألصحابها
 االبتعاد ع السطو األكاديمي Plagiarism

100

توزيع المادة علم الفصل الدراسي
األسبــــــــوع

المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها
التعريف بالمادة

الوبائف والتقارير ومواعيد تقديمها

شرح شاشة البرنامج3DS MAX
األو

 توضيح ايجابيات توبيف الحاسب االلي وبرنامج  3DS MAXفيعملية التصميم وما بعدها م انتام للتصميمات
شرح ادوات برنامج 3DS MAX

الثاني

كيفية انشاء األجسام HOW TO CREAT
شرح اوامر برنامج التصميم  3DS MAXالخاصة بالتعديل علم

الثالث

األجسام ثالثية األبعاد
التعرف علم كيفية التحر داخل الفضاء االفتراضي ببرنامج 3DS
MAX

الرابع
الخامس
السادس

السابع
الثام
التاسع
العاشر
الحادي عشر

شرح اوامر برنامج  3DS MAXالخاصة بعمل النسخ والمصفوفات
الرقمية
اجراء تطبيقات وتماري للطلبة
قيام الطلبة بتنفيذ تماري تصميمية تحت اشراف مدرس المادة

امتحان عملي تطبيقي يجرى خالل محاضرتين

االمتحان االو

تصميم فراغ داخلي م قبل الطالب يحتوي علم العناصر الرئيسية م
اثاث وأبواب ونوافذ وأدرام
التعرف علم أنواع الكاميرا داخل برمجية 3DS MAX

اخراج صورة رقمية ثالثية األبعاد للمشهد المأخوذ بالكاميرا
تصميم فراغات داخلية تحتوي علم افكار تصميمية يراعم فيها
استخدام كل ما ذكر ( بناء – تعديل – كاميرا – اخرام )

امتحان عملي تطبيقي يجرى خالل محاضرتين

االمتحان الثاني

انشاء الخامات الخاصة بالتصميم الداخلي م خال برنامج 3DS
الثاني عشر

 (MAXحجر – طوب – بالط – خشب – معادن – مياه – نار )
استقطاب خامات جاهزه
دراسة عناصر اإلضاءة الموجودة ببرنامج 3DS MAX

الثالث عشر

(صناعية  :مباشرة – مركزة – شبه مباشره )
طبيعية ( الشمس )

الرابع عشر

تصميم فراغات داخلية تحتوي على افكار تصميمية يراعى فيها
استخدام كل ما ذكر ( بناء – تعديل – كاميرا – خامات  -اضاءه )
مناقشة التصاميم الجديدة وتعديالتها

الخامس عشر

 مراجعة المادة وكافة التصميمات مع اشرا الطالب في التطبيق لتاكيدمفهوم عملية التصميم بابعاده واكسابهم قدرات فكرية وابداعية

السادس عشر

امتحان عملي تطبيقي يجرى خالل محاضرتين

االمتحان النهائي

حجم العمل الملقم علم عاتق الطالب :ما ال يقل ع ساعتي مقابل كل ساعة تدريس
سياسة الحضور والغياب:
ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر م  %15م الساعات المقررة للمادة بدون عذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكلياة ذ
يترتب اعتبار الطالب منسحبا ً م المادة في حالة قباو العمياد للعاذر ،بينماا يمناع ما التقادم لالمتحاان النهاائي وتكاون
عالمته في المادة صفراً في حالة عدم قبو العميد للعذر المرضي أو القهري.

المراجع العلمية للمادة
 -1احترف 2015 3DS MAX
 -2االختصارات في 3دي ماكس
3DS MAX 2012 BIBLE-3

