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ٌهدف هذا المقرر الى إكساب الطالب معارف ومهارات خاصه بـــــــــ :

 .1هدف المقرر:

االدلام بادلفاىيم والدراسات الرياضية اليت تفيد الطالب ادلعماري وتؤسسو أيضا دلبادئ الربرلة احلاسوبية دلا
حيتاجو ادلعماري يف إدخال بعض ادلعادالت يف الربامج اذلندسية ادلتخصصة ثالثية األبعاد لتأىيل الطالب على
"" Autolisp, maxscript, and Grasshopperوأن يستطيع تطبيق ال ""Parametric Design
كأحد أىم مدخالت استخدام احلاسب االيل يف نظريات التصميم ادلعماري احلديثة.

 .2المستهدف من تدريس المقرر:
فى نهاٌه هذا المقرر ٌجب أن ٌكون الطالب قادر على أن :

ا -المعرفة والفهم:

 أ :9/اإلدلام مببادئ التصميم اذلندسي وارتباطها بادلفاىيم والنظريات الرياضية والعلمية مبا يشتمل على تصميم
ادلكونات والعناصر التكميلية ألي منظومة.
 ب :1/دمج أشكال سلتلفة من ادلعرفة واألفكار واإلدراك لكل التخصصات األخرى والقدرة على إدارة اسرتجاع

ب -المهارات الذهنيــه:

ادلعلومات إلجياد حلول جديدة.
 ب :11/حتديد الطرق الرياضية ادلناسبة واليت تعتمد على الكمبيوتر واستخدامها يف عملية التحليل واالستنباط
حلل ادلشاكل.



ب :11/حتليل نتائج النماذج احلاسوبية وتقييم فاعليتها وتطوير أداءىا.

 ب :19/تصميم منهجية منتظمة عند التعامل مع التكنولوجيا اجلديدة لتعزيز فاعليتها يف عمليات التصميم
والتنفيذ والتشغيل.

 ج :9/تطبيق ادلعرفة يف الرياضيات والعلوم وتكنولوجيا ادلعلومات وتصميم سياق األعمال وادلمارسات اذلندسية
متكامل حلل ادلشاكل اذلندسية.
جـ -المهارات العملية
والمهنيــه:

 ج :11/دمج ادلعرفة اذلندسية والعلوم الفيزيائية والفنية واإلبداعية لتحسني التصميم ادلعماري او العمراين بكفاءة
مهنية.
 ج :14/استخدام أساليب التطوير ادلتاحة يف الربامج احلاسوبية لتطوير التصميم ادلراد تنفيذه لضمان كفاءة
التشغيل

د-

المهارات
العــــــــــامه:

 د :1/اكتساب مهارات ريادة األعمال.


د :9/االعتماد على ادلراجع العلمية ذات الصلة والتوثيق.

االسابٌع
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 - 4محتوي المقرر

الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

اجلرب وأنواعو  -اجلرب التجريدي
اجلرب اخلطي واالستفادة منو يف الربرلة احلاسوبية

الساعـــــــــــــــــات

المخرج التعلٌمى

إجمالى محاضره تطبٌق
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اجلرب اذلندسي واالستفادة منو يف الربرلة
احلاسوبية

4

اخلواريزمات وتطبيقاهتا يف الربرلة احلاسوبية

3

خرائط االنسياب وتطبيقاهتا يف الربرلة احلاسوبية

3

2
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خواريزمات حاسوبية وأنواعها األربعة (التكرار -
التفرع  -االختيار  -اللتابع)

3
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التكرار  ,Loopingالتفرع Branching
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ب , 1/ب, 19/
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االختيار  ,Selectingالتتابع Sequence
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ب , 1/ب, 19/
ج14/
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ىندسة فراغية

3

2

1

ج , 9/ج , 11/د1/
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امتحان حتريري

3

2

1

ج14/
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سالسل ماركوف وعالقتها بالربرلة احلاسوبية
ثالثية االبعاد

3

2

1

أ , 9/ب, 11/
ب , 11/ج11/

14

قوانني بايس وعالقتها بالربرلة احلاسوبية ثالثية
االبعاد

3

2

1

أ , 9/ب, 11/
ب , 11/ج11/
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.5أســـاليب التعليــــم
والتعلـــــم:
.6أساليب التعليم والتعلم
للطالب ذوى القدرات
المحدوده:

خواريزم اقليدس وعالقتو بالربرلة احلاسوبية

3

2

1

أ , 9/ب11/

التحليل اخلواريزمي وعالقتو بالربرلة احلاسوبية

 :1/5المحاضرة.
 :2/5التمارٌن.
 :3/5الحوار والمناقشة
 :4/5المراجعة.
 :1/6ساعات مكتبٌه إضافٌه
 :2/6ساعات إضافٌه من الهٌئه المعاونه
 :3/6السماح بتسلٌم متأخر

.7تقويــــــــــــــــــــــــــم الطــــــــــــــــــــالب :
أ -األســـاليب
المستخدمه:





/7أ :/1/امتحان تحرٌري.
/7أ :/2/تدرٌبات عملٌة.
/7أ :3/امتحان شفوي.
التقٌٌم

ب -التوقيـــــــــــــــت:

ج -توزيــــــع
الدرجـــــــــــــات :

/7ب :1/تدرٌبات عملٌة
/7ب :2/امتحان تحرٌري
/7ب :3/اختبار شفوي
/7ب :4/االمتحان النهائى
 41درجه آلعمال السنه طبقا للنسب السابقه  61 +درجه
إلمتحان نهاٌه العام
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 .3قائمه الكتب الدراسيه والمراجع :
أ – مذكرات
ب -كتب ملزمه :
ج -كتب مقترحه :

 مذكرة خواريزمات وسالسل ماركوف وقوانني بايس
 مذكرة جرب خطي وجتريدي وىندسي وىندسة فراغية
 أبو زينة  ,فريد كامل .الرياضيات:مناىجها وأصوذلا وتدريسها .

 مبادئ اذلندسة احلديثة :ادلستوية والفضائية .عمان ,األردن :دار عمار للنشر والتوزيع
 كتاب الرياضيات د/باخوم ()1

 كتاب الرياضيات د/باخوم ( )2متوفر على االنرتنت

د -دوريات دعلميه أو نشرات
هـ  -االحتياجات الخاصه
بتدريس المقرر:

قاعة زلاضرات رلهزة جبهاز عرض  - data showجهاز حاسب آيل.

و -مواقع شبكه المعلومات
أستاذ المادة :

د .هدي العطار

المنسق العام :

د .هدي العطار

المراجع والمسئول عن البرنامج والجودة فً القسم:

د .وائل أحمد شعبان

رئٌس مجلس القسم :

ا.د .محمود دعطية تعيلب

حتريراً يف 2013/10/1 :

