
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الجامعة التقنية الوسطى

 كلية الفنون التطبيقية 
 تقنيات اإلعالنالقسم  : 

 المفردات الدراسية

 األسبوعية عدد الساعات

 السنة
 الدراسية

 رابعةال

 ( 4)  تطبيقات الحاسبة
اسم 
عدد  المادة

 الوحدات
 Computer Application 3DMX نظري عملي المجموع

 لغة التدريس للمادة بالعربية 1 2 3 4

 
 أهداف المادة : 

 . امره وكيفية التعامل معه واستخدام او 3DMXالتعرف على اوامر برنامج  : الهدف العام 
 وامكانياته .3DMXبرنامج وتطبيقات اوامر  : تعلم كيفية الرسم الهدف الخاص 
 

 المفردات النظرية

 األسبوع تفاصيل المفردات

نظرررة عامررة علررى واجسررة مرراكس مررريط اداة مرراكس التعرررف علررى مررريط 
االدوات الرررسيس اسررتخدام الررو  اداة مرراكس التفكيررر بطريقررة    يررة االبعرراد 

عاينة القواسم الرباعية تخصيص واجسة فري مراكس معاينرة الصرور منافذ الم
 في ماكس.

 األول والثاني والثالث

مقدمة الى التصميم الفني، النقطية التصميم المسبق ل نترا  الفنري، االلروا  
المتسلسلة العناصر واالصول توزيع الطبقات، المفاهيم االساسية للتركيب، 

 انماء مخطط للحركة.
 خامس والسادسالرابع وال

اساسيات بناء النماذ  ، المفاهيم االساسية للتصميم ، بناء النماذ  باستخدام 
 المضلعات، االسطح واالمكال االولية ، التمبيك ، نماذ  محدودة.

 السابع والثامن والتاسع

مررواد االكسرراء الزويررة واالدراك، التفاعررل برريل الضرروء والعنصررر خطرروط 
عكاسررات االسررطح االولررى، المررواد واالنكسررار، تعامررد االسررطح، المررواد وان

المررواد وانحررراف الضرروء ، محرررر المررواد، النقرروا والتضررليل، اسررتخدام 
 المخططات.

العاشر والحادي عشر والثاني 
 عشر والثالث عشر

مقدمررة الررى نظريررة االضرراءة، التررردد االمررعاعي الرسررم بالضرروء، الضرروء 
 مريح الضوء الى هدف .المحيط، المسلط، الموجة العمل بالظ م، نت

الرابع عشر والخامس عشر 
 والسادس عشر

النمرراذ  وعلررم الحركررة، اعررداد ملفررات الممرراهد القوالررب العضرروية، تنعرريم 
التمبيك تعديل نموذ  بناء النماذ  انعكاس الحركة ، الحركة التبادلية نظرام 

 التراكيب تحريك انموذ 

السابع عشر والثامن والتاسع 
 عشر والعشرون

لفية وانماء المخصيات الفعالة الكاريكاتير، ادوات التحريرك فري مراكس، خ
والتدريب على العملية تخصيص القواسم الرباعية، اعداد حركرة المرخوص 

 صور الخلفية.

الحادي والعشرون والثاني 
 والثالث والعشرون

الترا يرات البصرررية المبرادم المتبعررة فرري الترا يرات الخاصررة، الم حظررات، 
 الواقع، اضافة تا يرات على نموذ .اختيار 

الرابع والخامس والسادس 
 والسابع والعشرون

االنتا ، ادوات االنتا ، مبادم انماء ملف لممسد مصرغر، التركيرب الرذكي 
 باستخدام السحة ملفات الصور.

الثامن والعشرون والتاسع 
 والعشرون والثالثون

 
 
 

 


