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( ساعة معتمدة 132والرسوم املتحركة يتكون من ) الرسم الحاسوبيالبكالوريوس في  الدراس ي لتخصصاملنهاج 

 -موزعة على النحو التالي: 

 

 رقم المادة متطلبات الساعات المعتمدة

 

21 

6 

 متطلبات الجامعة

 إجباري 

 اختياري 

 

 

1 

 2 متطلبات الكلية 20

 

67 

6 

12 

 متطلبات التخصص

 إجباري 

 مساند 

 اختياري 

 

3 

 المجموع 132

 

 والرسوم املتحركة الرسم الحاسوبيتخصص البكالوريوس في املجاالت املعرفية الخاصة ب

الحد األدنى للساعات  المجال المعرفي

 المعتمدة

البرمجة البنائية، متقطعة، الرياضيات ال:البرمجةعلوم الحاسبات و

 .الكينونية، البرمجة المرئية، برمجة تطبيقات االنترنتالبرمجة 

15 

رياضيات الرسم الحاسوبي، ، الرسم  الحاسوبيمبادئ  الرسم الحاسوبي:

، الرسومات التفاعلية (Rendering Techniquesطرق التلوين )

(Interactive 3D Graphics ) 

12 

(، 2D Animationثنائية األبعاد )ة الرسوم المتحرك الرسوم المتحركة:

(، تصميم النماذج Storyboard Creationتصميم القصة المصورة )

 3D(، تصميم الشخصيات ثالثية األبعاد)3D Modelingثالثية األبعاد)

Character Design 3)ثالثية االبعاد(، تحريك الشخصياتD 

Character Animation). 

15 

الجميلة، تطبيقات حاسوبية في الفنون، الوسائط  الفنون:مساقات مساندة

 المتعددة، تفاعل اإلنسان والحاسوب، تصميم األفالم.

15 
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 الرسم الحاسوبي والرسوم املتحركة لدرجة البكالوريوس في املنهاج الدراس ي

 ساعة معتمدة( 27متطلبات الجامعة ) أوال :

 ساعة معتمدة( 21املتطلبات اإلجبارية ) .أ

 رقم المادة
 اسم المادة

 الساعة المعتمدة
 الساعات االسبوعية

 المتطلب السابق
 عملي نظري

(1مهارات حاسوب ) 35005101  3 2 3 -- 

(1مهارات حاسوب )مختبر  35005100  0 0 3 35005101* 

(1اللغة العربية ) 35003101  3 3 - 301501199 

(2اللغة العربية ) 35003102  3 3 - 35003101 

(1اللغة اإلنجليزية ) 35004101  3 3 - 301502099 

(2اللغة اإلنجليزية ) 35004102  3 3 - 35004101 

 علوم عسكرية 35001101

 

3 3 - -- 

 -- - 3 3 تربية وطنية 35002100

  6 20 21 المجموع

 

 ساعات معتمدة( 6متطلبات الجامعة االختيارية ) .ب

باستثناء املجموعة التي تطرحها  األخرى املجموعات التي تطرحها الكليات  منمعتمدة(ساعات  6يسمح للطالب اختيار )

 كلية الطالب وهي:

 رقم المادة
 اسم المادة

 الساعات المعتمدة

 3 مهارات االتصال  36001101

 3 مبادئ علم النفس  36002102

 3 المجتمع األردني 36003103

 3 الرياضة للجميع 36004104

 3 الثقافة اإلسالمية 36005105
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 3 مفاهيم إدارية واقتصادية 36006106

 3 الزراعة في األردن 36007107

 3 البيئة والمجتمع 36008108

 3 تاريخ الخلفاء الراشدين 36012109

 

: 
ً
 ـساعة معتمده ( 20 متطلبات الكلية ) ثانيا

 

 اسم المادة المتطلب السابق رقم المادة
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات االسبوعية

 عملي نظري

 0 3 3 **الحاسوب مقدمة إلى برمجة 35005101* 30801100

30801101 
35005101, 

30801100 
لكليات العلميةلطلبة ا (2مهارات الحاسوب )  3 2 3 

 3 3 0 لكليات العلميةلطلبة ا (2مهارات الحاسوب )مختبر  30801101* 30801102

 0 3 3 البرمجة الموجهة للكائنات 30801101 30801203

البرمجة الموجهة للكائناتمختبر  30801203* 30801204  1 0 3 

بلغة جافاالبرمجة  30801203 30801205  3 3 0 

بلغة جافامختبر البرمجة  30801205* 30801206  1 0 3 

(1التفاضل والتكامل ) -- 30202101  3 3 0 

(2) التفاضل والتكامل 30202101 30202102  3 3 0 

 12 17 20 المجموع

**:يدرسها الطالب في الفصل األول من االلتحاق بالجامعة         *: متزامن  
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: 
ً
 ساعة معتمدة( 85متطلبات التخصص ) ثالثا

 ساعة معتمدة( 67املتطلبات اإلجبارية ) .أ

المادة رقم  اسم المادة 

اعات األسبوعيةـــالس  
 ساعة

 معتمدة
 متطلب السابق

 عملي نظري

 30801214 3 0 3 تصميم الخوارزمياتوتحليل  30801215

 30801214 3 0 3 (1) قواعد البيانات وإدارةتصميم  30801243

 *30801243 1 3 0 (1) قواعد البيانات وأدارهمختبر تصميم  30801244

10120230 3 0 3 الرياضيات للرسم الحاسوبي 30807121  

14130807  -- 3 3 2 ** الجميلةالفنون مبادئ  

الرسم الحاسوبيمبادئ  30807222  3 0 3 30801101* ،12130807  

 30807222 3 0 3 طرق التلوين 30807223

ة ثنائية األبعادالرسوم المتحرك 30807231  3 0 3 30807222 

ثنائية األبعاد مختبر الرسوم المتحركة 30807232  0 3 1 30807231* 

في الفنون الحاسوبتطبيقات  30807242  3 0 3 30807141 

31130807  30801205 3 0 3 البرمجة المرئية للرسم الحاسوبي 

االنترنتبرمجة تطبيقات  30801207  3 0 3 30801243 

االنترنتمختبر برمجة تطبيقات  30801208  0 3 1 30801207* 

 30807223 3 0 3 الرسومات التفاعلية 30807324

 30807231 3 0 3 القصة المصورةتصميم  30807333

 30807231 3 0 3 تصميم النماذج ثالثية األبعاد 30807334

ثالثية األبعاد تصميم الشخصيات 30807335  3 0 3 30807231 

 30807223 3 0 3 الوسائط المتعددة 30801348

30807 3 0 3 تحريك الشخصيات ثالثية األبعاد 30807436 353  

 30801205 3 0 3 االلي بالحاسوتفاعل اإلنسان  30807444

 30807231 3 0 3 تصميم األفالم الرقمية 30807445

46430807  *30807445 1 3 0 تصميم األفالم الرقميةمختبر  

(1) مشروع التخرج 30807471  - - 1 
 90يجب ان يكون الطالب قد قطع 

 ساعة

30807 247 (2) مشروع التخرج    - - 2 30807471 

30807 347  6 - - التدريب الميداني لطلبة الرسم الحاسوبي 
 90يجب ان يكون الطالب قد قطع 

 ساعة

مجموعال   53 15 67  

**:يدرسها الطالب في الفصل األول من االلتحاق بالجامعة         *: متزامن  
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 الختيارها من القائمة التالية:  ( ساعة معتمدة.12متطلبات التخصص االختيارية ) .ب

 

 

 متطلب سابق

  الساعات األسبوعية

 ساعة معتمدة

 

 اسم المادة

 

 نظري عملي رقم المادة

 30807318 في الرسم الحاسوبي الحوسبة المتوازية 3 3 0 30807222

 30807325 الرسم الحاسوبي المتقدم 3 3 0 30801281

 30801455 الرقميةوالرؤبا معالجة الصور  3 3 0 30801281

 30807351 برمجة األلعاب 3 3 0 30801205

 30807452 تصميم األلعاب 3 3 0 30807311

أللعابوا الذكاء االصطناعي 3 3 0 30807311  30807453 

يكون الطالب قد قطع  أنيجب 

ساعة 90  

 30807463 ***موضوعات خاصة في الرسم الحاسوبي 3 3 0

 *: تطرح المادة بموافقة مجلس القسم إلقرار محتواها.**

 

 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو االتي:6التخصص املساندة: وهي ) متطلبات .ج
 

 رقم المادة
 اسم المادة

 الساعة المعتمدة
األسبوعيةالساعات   

 المتطلب السابق
 عملي نظري

 30202101 0 3 3 الهياكل والرياضيات المنفصلة 30801214

التحليل العدديمبادئ  30801281  3 3 0 30202102 

  0 6 6 المجموع
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 (6-0) 3       (  1مهارات حاسوب )  35005101

عىل مس توى اكٍف من وحدات بناء المكبيوتر، املفاهمي الأساس ية لتكنولوجيا املعلومات )تقنية املعلومات(، اس تخدام احلواسيب الشخصية وتطبيقاهتا املشرتكة 

رامج قواعد البياانت. الكفاءة، الكيان املادي والربجميات، الربامج العامة مثل: نظم التشغيل، معاجلة النصوص، جداول البياانت، برامج العروض التقدميية، وب

 .مقدمة موجزة اىل تكنولوجيا االتصال )االإنرتنت والربيد االإلكرتوين والش بكة العنكبوتية وغريه(

 

 (0-3) 3       **الحاسوب مقدمة إلى برمجة  30801100

، حل املشالك ابس تخدام  واملنطقية احلسابيةمج، خمططات سري الربامج، املتغريات والثوابت ، أأنواع البياانت، املعامالت احللول املشالك، مفاهمي الرب  العامةاملفاهمي 

، ، املتسلسالت املرتابطة، القوامئ واملصفوفاتالربجمية، ادلوال املنطقيةمجل دمع القرار، حل املشالك ابس تخدام مجل التكرار، حل املشالك ابس تخدام مجل احلاةل 

 .تيب القوامئ، املكدسات، الطوابريتر 

 

 (6-0) 3       العلميةلطلبة الكليات ( 2مهارات الحاسوب )  30801101

، توظيف صيغ ومفردات الربجمة اخلاصة بلغة ++Cمتوافقا مع تراكيب ودالةل لغة Top-Down زميات ابس تخدام طريقة التقس مي ر اساس يات الربجمة، تطوير اخلوا

C++معل برامج ، C++ وحتويلها لربامج قابةل للتنفيذ، وهيلكية برامجC++ والعمليات اليت جتري علهيا، صيغ التحمك مبسار تنفيذ ، انواع املتغريات الاساس ية

 .ادلوال، أأنواع املتغريات املركبة، املصفوفات والقوامئ مجل ادلوران الربامج،

 

 (0-3)3    الرياضيات للرسم الحاسوبي   30807121

ب ادلاخيل والرضب الرايضيات الرضورية للرمس احلاسويب ثنايئ الأبعاد وثاليث الأبعاد. املعادالت اخلطية. واملصفوفات واحملددات. التحويالت اخلطية. الرض 

 .التقاطعي، املنحنيات واملسطحات، الهندسة التحليلية

 

 (0-3)3     الحاسوبي الرسم مبادئ   30807222

الطابعات وبعض امللحقات ، الشاشات اخملتلفة أأنظمةأأساليب معل ، التاأثريات ،رمس الأشاكل الهندس ية عىل الشاشة، ب وتطبيقاهتا اخملتلفة و بيئة الرمس ابحلاس

، التحريك  and Java OPENGLمقدمة رايضية عن املتجهات، أأساس يات التصوير، منذجة السطوح واملنحنيات، مكتبة الوظائف الرسومية ،الأخرى

 ام التحويالت ثالثية الأبعاد، خوارزميات مناذج التلوين، االإضاءة.ابس تخد



 

  

 ـة البلقــاء التطبيقيـةــــجامع

 

 قســـم علــــم الحــاســـــــوب
 تخصص الرسم الحاسوبي والرسوم المتحركة

 

 

 

 

 

1997تأسست سنة   

 

Al-Balqa Applied University 

 

Department of  Computer Science 

Computer Graphics & Animations 

 

الرسم الحاسوبي والرسوم المتحركة  8 

 

 

 (0-3)3    البرمجة الموجهة للكائنات   30801203

املتقدمة، مزيات الربجمة  بيئة الربجمة املوهجة للاكئنات، كتل البناء، املدخالت واخملرجات، احللقات، القرارات، الوظائف وهيالك البياانت، التغليف، املتغريات

 .JAVAس املساق ابس تخدام لغة الربجمة املوهجة للاكئنات، الفئات والاكئنات، التوارث، تعدد الأشاكل، معاجلة الاس تثناءات، خيوط التنفيذ املتوازية، يدر 

 

 (3-0)1   مختبر البرمجة الموجهة للكائنات   30801204

دوال البنةةةاء متعةةةددة  دوال البنةةةاء، الوصةةةول، حمةةةددات الصةةةفوف والاكئنةةةات، اةةةارات الربجمةةةة املوهجةةةة للاكئنةةةات، ،الهيلكيةةةة الربجمةةةة مراجعةةةة اةةةارات

الصةةةفوف  قةةةوامئ الاكئنةةةات، التةةةوارث، وطةةةرق رريةةةر البيةةةاانت، لاسةةة تخدام  مةةةة السةةةكون، ادلوا الثابةةةت،اسةةة تخدام  مةةةة  دوال الهةةةدم، الأشةةةاكل،

الربجمةةة املوهجةةة للاكئنةةات  الاسةة تثناء، معاجلةةة امللفةةات، مةةع العمةةل. الأشةةاكل تعةةدد ادلوال املتجةةاوزة، الواهجةةات الربجميةةة، املشةة تقة، الصةةفوف اجملةةردة،

 .الرسومية املس تخدم وواهجة

 

 (0-3)3    البرمجة بلغة الجافا   30801205

تغريات النصية، القوامئ وأأنواعها، ملف مقدمة للغة الربجمة جافا و تطبيقاهتا، هتيئة اجلافا، املتغريات، أأنواع املتغريات الأولية، أأنواع وأأشاكل التعابري، مجل التحمك، امل 

 .واملكوانت والأحداث، الربجمة اخلطية وبرجمة أأنظمة اخلادم والزبوناالإدخال/االإخراج، واهجة املس تخدم الرسومية، املكتبات 

 

 (3-0)1    مختبر البرمجة بلغة الجافا   30801206

بناء الربانمج ابس تخدام الصف، بناء مجل التحمك واس تخدااا يف الرتاكيب  (، مجل املدخالت واخملرجات ،JDK, IDEمقدمة للغة اجلافا، هتيئة بيئة الربجمة )

نشاء اكئن،  ، اس تخدام  ة،تعدد الأشاكل، اس تخدام القوالب التجريدي ء، بناء املصفوفات وقوامئ املصفوفات، الوراثةلبنادوال ااخملتلفة، كتابة ادلوال الرايضية واإ

 النصوص، معاجلة امللفات، بناء الواهجات الرسومية، برجمة الأحداث املتعلقة ابلواهجات الرسومية.الواهجات، معاجلة الاس تثناءات، معاجلة 

 

 (0-3)3   (1قواعد البيانات ) وإدارةتصميم    30801243

دارة قواعد  خصائص ومهنجية قاعدة البياانت،  .البياانتاملفاهمي الأساس ية واملصطلحات اخلاصة بقاعدة البياانت، مسؤول البياانت، مسؤول قاعدة البياانت، نظم اإ

والعمليات املتعلقة ابلمنوذج العالئقي، املعامرية ثالثية املس توى خملطط البياانت، المنوذج الكينوين العالئقي لتوصيف قواعد البياانت: الرموز واملفاهمي. املفاهمي والقيود 

 ، التبعيات الوظيفية، تبس يط تصاممي قواعد البياانت.SQLة العالئقية، عرض لغة اجلرب العالئقي، بناء قاعدة بياانت من الامنذج الكينوني
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 (3-0)1  (1قواعد البيانات ) وإدارةتصميم مختبر    30801244

نشاء البياانت، من قاعدة لالس تعالم SQL مع وهتيئة البيئة اخلاصة بقاعدة البياانت؛العملSQLمقدمةاإىل  دارة اإ ذكل  يف مبا DDL لغةاس تخدام . املس تخدمني واإ

 TRUNCATE،مجةل DELETEو  UPDATE و INSERTمجل :  ذكل يف مبا DML،اس تخدام لغة ALTER و   DROPو  CREATEمجل :

 اجملمعة البياانت تقارير. الرشطية والتعابري التحويل دوال الواحد، الصف وظائف مع العمل البياانت؛ وفرز ،تقييدSELECT مجةل ابس تخدام البياانت ،اسرتجاع

 .اجملموعة معليات. الاس تعالمات حل اإىل الفرعية الاس تعالمات ابس تخدام متعددة، جداول من البياانت عرض اجملموعة؛ وظائف ابس تخدام

 

 (3-2)3     الفنون الجميلة مبادئ  30807141

 .التكنولوجيا والرسومات ،مبادىء التصممي،املدارس الفنية ،والتطبيقية والعامرةيف جمال الفنون التشكيلية  اترخي الفنون ،الفن املريئ والتصممي، مقدمة يف الفنون

 

 (3-2)3     في الفنون الحاسوبتطبيقات   30807242

الإعادة  (، حبيث يتعامل الطالب مع أأدوات الربانمج اخملتلفة،Photoshop Adobeالتعرف عىل التقنيات اخملتلفة ملعاجلة الصور الرمقية، ابس تخدام برانمج )

ضافة املرحشات ) الفالتر( واملؤثرات عىل تصحيح الصور وتعديل أألواهنا وضبط اضاءهتا والتباين اللوين فهيا كام ركن الطالب من انشاء اخللفيات واس تخداماهتا واإ

 .الصور. كام يتعمل الطالب كيفية معل التصاممي عىل الربانمج ابس تخدام أأدوات الرمس والتلوين اخملتلفة

 

 (0-3)3     تحليل وتصميم الخوارزميات  30801215

، صيغ (Complexity analysis)مفهوم اخلوارزميات، حتليل اخلوارزميات، قياس درجة التعقيد وحساب زمن تنفيذ اخلوارزميات، مقدمة لعمل حتليل التعقيد

لرضب املصفوفات، وصف التقريب، اخلوارزميات القامئة عىل التقس مي مث املعاجلة: الرتتيب ابدلمج، الرتتيب الرسيع، البحث الثنايئ املتشعب، خوارزمية سرتاسن 

نقاط اخملطط: خوارزمية التعمق أأواًل،  ادلوال التكرارية للخوارزميات و طرق حلها. خوارزميات اخملطط ومفاهميها، رثيالت اخملطط، خوارزميات التنقل بني

 .Kruskal’sو   Prim’s خوارزمية التوسع أأواًل، خوارزميات

 

 (0-3)3     طرق التلوين   30807223

خراج الرسومات ثنائية الأبعاد اإىل ثالثية الأبعاد،  االإضاءة والألوان الأبعاد،  تقدمي الصوراملنحنية واملضلعةمنامنذجثالثيةالطرق املس تخدمة يف حتويل وتشكيل واإ

ات والظالل، الأشعة الاحتسابيه، حتجمي الأشاكل، لف الأشاكل، اإجراءات وخوارزميات تنس يج الانكسار الأشعة و،أأنظمة االإضاءة اخلاصة والعامة، وفضاءاهتا

 الصور وظاللها، التقدمي املتوازي.
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 (0-3)3    ثنائية األبعاد الرسوم المتحركة   30807231

ااكة. ترتيب القصة مقدمة يف مفهومات التحريك. التقنيات الأساس ية للرسوم املتحركة احلاسوبية. االإطار الرئييس والأساليب االإجرائية. التقاط احلركة واحمل

دخال الصور احلقيقية يف الرمس و التحريك  .وصياغهتا. تكوين املشاهد واالإضاءة وتوليد املؤثرات الصوتية. اإ

 

 (3-0)1     ثنائية األبعادمختبر الرسوم المتحركة   30807232

 ، ابس تخدام الربجميات احلاسوبية.ثنائية الأبعاد نظري من مادة الرسوم املتحركةتطبيقات معلية للجزء ال 

 

 (0-3)3      تصميم القصة المصورة   30807333

اارات ، أأساس يات االإخراج السيامنيئ والتعبري البرصي، Storyboardأأساس يات  ،ات توضيحية متتالية للرسد القصيصرسومخدام ت، اس  ترتيب القصة وصياغته

. كذكل يتناول املساق تاأطري العنارص، اللقطات الَعَرضية، توجيه عني املشاهد ،درجة 180قاعدة الة، قطع اللقطات تشمل  وفن رسد القصة Storyboardمتقدمة 

دخال الصور  ،توليد املؤثرات الصوتية، تكوين املشاهد واالإضاءةو املنظور ،خطوط المتوضع ،عىل الرمس التدريبمثل  بعض فنيات الرمس و تصممي الشخصيات اإ

 .احلقيقية يف الرمس والتحريك

 

 (0-3)3     األبعادثالثية  تصميم الشخصيات  30807335

داخل حزي ومضن الشخصيات رمس   ،Maya 3Dابس تخدام برانمج  وتصممي الشخصيات الطرق الأساس ية و املهارات الالزمة لعمل أأفالم الرسوم املتحركة

لهيا بعض التفاصيل املعامرية.   حبيث االت اخملتلفةاجملقابةل للتوظيف يف  ظروف خمتلفة، ومبواد خمتلفة   تظهر فهيا احلركة املس متدة من جوانب احلياة اليومية، مضافًا اإ

 

 (0-3)3     ثالثية األبعاد تحريك الشخصيات  30807436

  shape tween     تصممي و حتريك الوجه للشخصية وتطبيقات،  motion Tween , shapetweenتطبيقات منوعة عىل رمس االإشاكل و أأنواع احلركة

اجلسم املرسومة من اليد والأرجل واكفة  وأأعضاءاملفاصل  حتريك جسم الشخصية وتطبيقات احلركة عىل، لتحريك الفم والعني وتطبيقات احلركة املنوعة هلام

دارته وترتيب املشاهد وكيفية معهل، أأعضاءها  .Maya 3Dابس تخدام برانمج  بناء املشاهد والسيناريو وفن كتابته واإ

 

 (0-3)3   الرسومات التفاعلية      30807324

 لغات الربجمة اخلاصة لرسومات التفاعلية، طرق االإس تجابة والتحريك ابس تخداماو (Animation) تعريف ابملبادئ والأساليب املتقدمة يف موضوع التحريكال 

 مشالك التصممي البرصي وهيلكة املعلومات يف عرض الوسائط التفاعلية املتعددة.  ،لرسوم ثنائية وثالثية الأبعادل
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 (0-3)3    تصميم النماذج ثالثية األبعاد   30807334

( واذلي 3D Studio Maxالابعاد مثل برانمج )   ثىيالرامج الرس مى الثبابس تخدام  اءة لهاضالإ اخلامات وا فةاضاملشهد ، ومن مث اإ ارص نلرس مى وجتس مي ع ق اطر 

الهندس ية، الرايضيات واخلوارزميات. منحنيات  رثيل املنحنيات والاسطح، المنذجةابالضافة اىل  .الأبعاد الثابنه واملتحركةة ثيالثاملش ىاهد  يتخصص ابنتاج

 س بالين هندسة البناء الصلبة وغريها من تقنيات المنذجة املتقدمة.-وسطوح بزييه وب

 

 (0-3)3     الوسائط المتعددة   30801348

نرتنتاملعدات والربجميات املتعلقة بتصممي الوسائط املتعددة، برجمة الوسائط املتعددة، الوسائط املتعددة  ، ترمزي النصوص، تنس يق وختزين وتوزيع الصور، لالإ

ط الفيديو، الرسوم الصور الثابتة، أأهجزة استشعار الصور، اخلداع البرصي، نقاط الصور، عالقات النقاط املتجاورة، ترمزي الفيديو، البث الرمقي، معايري ضغ

 فيديو.املتحركة، االإشارات الصوتية الرمقية، تكنولوجيا املؤررات عرب ال 

 

 (0-3)3    الهياكل والرياضيات المنفصلة  30801214

 املعدودةت ادلوال، اجملموعااجملموعات، معليات اجملموعات،  الاصطالحيه،قرتايح، املنطق الاستنادي، الرباهني الاصطالحية وغري الامقدمة يف املنطق، املنطق 

يق، الاحامتالت، العالقات، وغري املعدودة. الأعداد الصحيحة ومعليات حساب البايق، املتتاليات، اجملاميع، الاس تقراء الراييض ، العودية، العد، التباديل، التواف 

 نظرية اخملططات، الأجشار.

 

 (0-3)3    مبادئ التحليل العددي   30801281

التفاضل والتاكمل العددي. كثريات احلدود املتعامدة و التقريب ابملربعات  والتقريب،الاستيفاء  واحد،احلل العددي ملعادالت مبتغري  اخلطاأ،حتليل  مقدمة،

 .الصغرى، احللول العددية لأنظمة خطية: طرق مكررة

 

 (0-3)3    االنترنتبرمجة تطبيقات    30801207

و جافا سكريبت، مث يركز املساق  CSSوصفحات الأمناط التعاقبية HTML5 يقدم هذا املساق مبادئ تصممي املواقع الالكرتونية ادليناميكية والتفاعلية ابس تخدام 

تقنيات اليت حيتاهجا ، حبيث يتعرف الطالب عىل أأدوات الربانمج وال ADOBE FLASHابس تخدام برانمج أأدويب فالش عىل تصممي الرسوم اخلاصة ابلويب 

   املصمم وكيفية التعامل معها، واس تغالل االإماكانت اليت يوفرها الربانمج لعمل تصاممي تفاعلية.
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 (3-0)1    االنترنتبرمجة تطبيقات مختبر   30801208

 المنوذج، ،JQuery  ، Ajax سكريبت، لغة اجلافا وختطيط الصفحات، ، تطوير HTML5، CSS3 البياانت، قاعدة وخادم الويب خادم ، XHTMLلغة 

 .اختبار وحفص موقع الويب البياانت، قاعدة العمل مع نظام معاجلة المنوذج، لغات اخلادم،

 

 (0-3)3    الحاسوبوتفاعل اإلنسان    30807444

الأساليب املتبعة من لصفات الشخصية الاجامتعية للناس،التصممي والتطوير يف الأش ياء اليت حيتاهجا املس تخدم، االإدراك احليس وا، الواهجة التطبيقية للمس تخدم

مقارنة بني االإدراك احليس تصممي والتطبيق وأأساليب التصممي، االإماكنيات والتحدايت الس تخدام الأنظمة احلاسوبية، تاأثري قرارات ال الأنظمة،  قبل الناس فامي خيص

 .احلاسوبوالنفيس وعمل 

 (0-3)3     برمجة األلعاب         30807351

لعابم دارة ذاكرة اللعبة، برجمة واهجة املس تخدم للأ ات الأساس ية املعمتدة يف صناعة الطرق واخلوارزمي ،قدمة للمفاهمي الأساس ية لربجمة أألعاب احلاسوب مثل: اإ

لعاب الش باكت وحمراكت أأ  الربجمية،كتابة اخملترصات  الاصطناعي،تصممي الامنذج واذلاكء  الألعاب،ب الفيديو. الأساس النظري والتطبيقات العملية يف معامرية العأأ 

 .(Unity 3Dمثل ) الألعاب

 

 (0-3)3     األلعاب تصميم         30807452

يقوم الطالب بتصممي وتطوير أألعاب أأصلية لأهجزة احلاسوب الشخصية بتطبيق مبادئ تصممي الألعاب  ،قضااي قطاع صناعة الألعابتصممي الألعاب ومس توايهتا، 

 .وهندسة الربجميات اليت أأثبتت جدواها

 

 (0-3)3     الرقمية  ياوالرؤ معالجة الصور   30801455

ممي: تعديل الألوان ، نظام الرؤية دلى االإنسان. نظام الرؤية الاصطناعي، الاكمريات وأأهجزة العرض. تكوين الصور ورثيلها وحتويلها اإىل صورة رمقية. طرق الرت 

ف الأشاكل. تفسري مكوانت الفلرت اخلطي حلذف الضوضاء وحتسني احلواف. طرق ضغط الصور. حتليل الصور: تقس مي الصورة اإىل مناطق وحتديد احلواف ووص

 ، طرق حتويل الصور اجلرافيكية.الصور. اكتشاف املكوانت والتعرف علهيا، التعرف عىل الأحرف

 

 (0-3)3    للرسم الحاسوبي  الحوسبة المتوازية   30807318

 ي للحاسوب. ولغات الربجمة والبناء املعمار  مقدمة إىل احلوسبة عالية األداء من خالل املعاجلة املتوازية اليت تتطلب التعاون يف اخلوارزميات
للمعاجلة املتوازية مبا اخلوارزميات املتوازية؛ لغات الربجمة املتوازية؛ بنيان املعاجل، وأنظمة الذاكرة ،والبياانت والتحليالت ابلتوازي، البناء املعماري 
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التوجيه؛ الذاكرة املشرتكة ومترير الرسالة، شبكات الربط،  متعددة؛ طوبولوجيا يف ذلك املعاجلات املتجهة واملعاجلات املتعددة وأجهزة الكمبيوتر 
 .( )حصرية مقابل التزامن يف عمليات القراء والكتابة( و عينة من بعض التطبيقاتPRAMمنوذج )

 

 (0-3)3     الرقمية األفالم تصميم   30807445

الفيديوهات التحمك ابلأفالم، املؤثرات الرمقية، التحمك يف الاكمريات، تركيب الأفالم ومونتاهجا، أأنظمة االإضاءة والصوت. معاجلة الصور الثابتة و  مبادئ صناعة الأفالم،

 واالإصوات مع الاهامتم ابلتعبريات الس يناميئية.

 

 (3-0)1      تصميم األفالم الرقميةمختبر    30807446

 ابس تخدام برامج حترير ومعاجلة الافالم. تصممي الأفالم الرمقيةتطبيقات معلية للجزء النظري من مادة 

 

 (0-3)3    المرئية للرسم الحاسوبي البرمجة   30807311

ربجمة املساقة ابالحداث ، اخلصائص والطرق، المقدمة اىل الربجمة املرئية، مقدمة اىل الأهجزة اذلكية ،أأنظمة تشغيل الأهجزة اذلكية، التطبيقات متعددة البيئات ، 

الأدوات ،الأصوات  بناء واهجات املس تخدم الرسومية، تصممي واهجة املس تخدم الرسومية، الامنذج، التقيمي، التنفيذ، الضوابط، أأدوات العمل، القوامئ ،أأرشطة

   .والوسائط املتعددة، بيئة التطوير املرئية، قواعد البياانت واالتصال

 

 (0-3)3     المتقدم الحاسوبي الرسم   30807325

 and، املتجهات املتقدمة، التصوير املتقدم ، منذجة السطوح واملنحنيات املتقدمة، مكتبة الوظائف الرسوميةGPU املهارات املعرفية والربجمية بوحدة معاجلة الرمس

Java OPENGL املتقدمة، خوارزميات مناذج التلوين املتقدمة ، االإضاءة املتقدمة. 

 

 (0-3)3    الذكاء االصطناعي لأللعاب    30807453

املشوش، ،  املنطق اإرشاف، تعزيز التعمل، التعمل من غري االإرشافالأساليب املتقدمة يف اذلاكء الاصطناعي اخلاصة يف صناعة الألعاب ،تعمل الآةل، التعمل حتت 

 الش باكت العصبية، وسائل اختبار اذلاكء الاصطناعي.

  

 (0-3)3   موضوعات خاصة في الرسم الحاسوبي   30807463

دخال موضوعات جديدة يف أأحد فروع   يقرر جملس القسم املوضوع ومتطلباته. ،التخصصهتدف هذه املادة اإىل اإ
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 (0-1)1    (1)مشروع التخرج     30807471

رام الطالب من يطلب، الطالب ان يوظف معرفته وخربته املرتامكة من خالل املساقات اليت درسها يف هذا الربانمج ملرشوع خترجهيتوقع من   املرشوع أأهداف اإ

 .عضو هيئة التدريس املرشف عىل الطالب قبل من املرشوع مناقشة تمت. عنه هنايئ تقرير وتسلمي

 

 (0-2)2    (2)مشروع التخرج     30807472

تمكةل للجزء الأول من . يعد هذا املساق يوظف معرفته وخربته املرتامكة من خالل املساقات اليت درسها يف هذا الربانمج ملرشوع خترجه أأنيتوقع من الطالب 

يف املرشوع الأويل، وتكون هذه املشاريع يف الرسوم ثنائية الأبعاد، رسوم  مت االتفاق علهيابتقدمي الربامج واملشاريع الهنائية اليت  الطالبمرشوع التخرج حيث يقوم 

 .ثالثية الأبعاد،تصممي الألعاب، أأو حبث علمي يف جمال الرمس احلاسويب

 

 (-)6    الحاسوبي التدريب الميداني لطلبة الرسم  30807473

، وتعلمي الطالب كيفية تكوين الثقة يف النفس عند مواهجة مشالك االإدارية أأوالتجارية  أأوتدريب الطالب مبامرسة ختصصه يف خمتلف املؤسسات والرشاكت الصناعية 

 يف حياته العملية.

 

 


