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 عدد الساعات األسبوعية

Computer Application 3DMX عدد الوحدات المجموع عملي نظري 

 4 3 2 1 بالعربية لغة التدريس للمادة

 
 أهداف المادة : 

 . امل معه واستخدام اوامره وكيفية التع 3DMXالتعرف على اوامر برنامج  الهدف العام : 
 وامكانياته . 3DMXبرنامج وتطبيقات اوامر  : تعلم كيفية الرسمالهدف الخاص   
 

 المفردات النظرية          

 تفاصيل المفردات األسبوع

 األول والثاني والثالث
نظرة عامة على واجهة ماكس شريط اداة ماكس التعرف على شرريط اددوات 

وح اداة ماكس التفكيرر بطريقرة ثيثيرة ادبعراد منالرع المعاينرة الرئيس استخدام ال
 القوائم الرباعية تخصيص واجهة لي ماكس معاينة الصور لي ماكس.

 الرابع والخامس والسادس
مقدمررة الررى التصررميم الفنررية النقطيررة التصررميم المسررب، لينتررا  الفنررية ادلررواح 

فرراميم ادساسررية للتركيرر ة المتسلسررلة العناصررر وادصررول توطيررت الطبقرراتة الم
 انشاء مخطط للحركة.

 السابع والثامن والتاسع
اساسرريات بنرراء النمرراع  ة المفرراميم ادساسررية للتصررميم ة بنرراء النمرراع  باسررتخدام 

 المضلعاتة ادسطح وادشكال ادولية ة التشبيك ة نماع  محدودة.

العاشر والحادي عشر والثاني 
 عشر والثالث عشر

الطويرة واددراكة التفاعرل بريل الضروء والعنصرر خطروط تعامرد  مواد ادكسراء
ادسرررطحة المرررواد وانعكاسرررات ادسرررطح ادولرررىة المرررواد وادنكسرررارة المرررواد 

 وانحراف الضوء ة محرر الموادة النقوش والتضليلة استخدام المخططات.

الرابع عشر والخامس عشر 
 والسادس عشر

عاعي الرسم بالضوءة الضوء المحريطة مقدمة الى نظرية ادضاءةة التردد ادش
 المسلطة الموجة العمل بالظيمة نتشريح الضوء الى مدف .

السابع عشر والثامن والتاسع 
 عشر والعشرون

النماع  وعلم الحركةة اعداد ملفات المشرامد القوالر  العضرويةة تنعريم التشربيك 
نظرام التراكير   تعديل نموع  بناء النمراع  انعكراس الحركرة ة الحركرة التبادليرة

 تحريك انموع 

الحادي والعشرون والثاني 
 والثالث والعشرون

خلفيررة وانشرراء الشخصرريات الفعالررة الكاريكرراتيرة ادوات التحريررك لرري مرراكسة 
والترردري  علررى العمليررة تخصرريص القرروائم الرباعيررةة اعررداد حركررة الشررخوص 

 صور الخلفية.

الرابع والخامس والسادس 
 والسابع والعشرون

اثيرات البصرية المبادئ المتبعة لي التاثيرات الخاصةة الميحظاتة اختيرار الت
 الواقتة اضالة تاثيرات على نموع .

الثامن والعشرون والتاسع 
 والعشرون والثالثون

ادنتررا ة ادوات ادنتررا ة مبررادئ انشرراء ملررف لمشررهد مصررغرة التركيرر  الررعكي 
 باستخدام دئحة ملفات الصور.

 
 

 
 


