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 دراسيالمقرر لادميية لـــاملتطلبات األك
 

 :ةــــــــــــــــــــمعلومات عام    1.

 MM323أساسيات إنتاج األلعاب  اسم المقرر الدراسي .1

 أ.هنــــــاء منصــــور البــــــوري  ــــررمنسق المقــــ .2

ـــددة القسم/ الشعبة التي تقدم البرنامج .3 ـــ ـــ ـــ ـــ ــــط املتعـ ـــ  الوسائــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األقسام العلمية ذات العالقة بالبرنامج .4

 44 للمقرر الدراسيةالساعات  .5

 العربيـــــــــــة واالنجليزيــــــــــه اللغة المستخدمة في العملية التعليمية .6

 الفصل الدراس ي الرابع السنة الدراسية/ الفصل الدراسي .7

  تاريخ وجهة اعتماد المقرر .8
 

 عدد الساعات األسبوعية      1.1.   
 المجموع التدريب المعامل المحاضرات

 4 ــــــــــــــــ 2 2
 

 داف املقرر:ـــــــــــــأه .2
  .#C التعـــــــــرف على اسس إنشــــــاء األلعـــــــاب باستخــــــدام لغـــــــــــة البرمجـــــــــــــــة  .1
التزويد بطرق اعداد لعبـــــة بسيطـــــة ثنائيــــة األبعاد يتعـــرف من خاللها الطـــــالب التعامـــل مــــــع  .2

   .الطـــــــــرق المختلفــــــة لتصميــــــم األلعـــــــاب وتطويــــرهـــــا وطرق اختبـــــارها
  .اكتساب القدرة على ربط واجهات األلعاب والتحكم فيها عن طريق البرمجة .3
 .تطوير القدرات على التعامل مع ُجمــــــل التحكـــــم والتكـــــــرار البرمجية .4
 .مهارات وتنميتها في استخدام برامج إنشاء األلعاب اكساب الطالب .5

 :م املستهدفةـــــــراات التعلخم .3

 املعرفة والفهمأ / 

 .#Cأن يتعرف الطالب على خوارزميات برمجة األلعاب بلغة  1أ

 أن يعدد الطالب ويصمم ويطور بيئة العاب ومشغالتها. 2أ

 ادر التعليم املفتوحة املتاحة.أن يرسم الطالب افكاره الذاتية عن طريق مص 3أ

 تفسير األخطاء في األكواد البرمجية لأللعاب وطرق تتبعها. 4أ

 أن يصف املشاكل وطرق حلها عند التصميم البرمجي أو مواقع الكائنات وربطها باألكواد البرمجية. 5أ
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 املهارات الذهنيةب / 

 رامج وربطها ووضع الحلول لها.أن يحلل الطالب املشاكل املنطقية عند تصميم الب 1ب

 2ب
أن يستنتج الطالب الخطوات الفعالة لتصميم ألعاب فعلية وجيدة)أي تنفيذ األجزاء األساسية 

 وتمييز التقنيات املناسبة للتصميم والبرمجة. لأللعاب الني بدونها ال تسمى لعبة،.....(

 يات بالكائنات.بين بيئات العمل املختلفة وربط البرمج أن يقارن الطالب 3ب

 أن يحلل الطالب املشاكل البرمجية عند استخدام منطق البرمجة واقتراح حلول لها. 4ب

 الستفادة منها.وطرق ااألكواد البرمجية املختلفة وانماط التصميم الجاهزة  أن يقارن الطالب 5ب

 

 املهارات العملية واملهنيةج / 

 أن يصمم الطالب بيئة وكائنات األلعاب. 1ج

  معها في برامج تصميم األلعاب املختلفة.التعامل  سهلةأن يستخدم أدوات  2ج

 أن يوظف بعض برامج التصميم مثل الفوتوشوب لتصميم كائنات األلعاب. 3ج

أن يطبق الطالب طرق العمل الجماعي في فرق للحصول على املعلومات وتوظيفها في ابتكار تصميم  4ج

 ة.وإنتاج بعض األلعاب التعليمي

أن يوظف  املستحدثات التقنية والوسائل املتعددة إلنتاج ألعاب لها أهمية في مجاالت التعليم  5ج

 الترفيهي.

 

 املهارات العامة د / 

 على جمع والبحث عن طرق التعامل مع برامج تصميم األلعاب املختلفة. 1د
ً
 أن يكون الطالب قادرا

 2د
 على إلقاء وتقدي

ً
م ماتم تنفيذه من طرق ربط الكائنات وتحريكها باألكواد أن يكون الطالب قادرا

 البرمجية.

 على العمل في فريق ملواجهة بعض املشاكل البرمجية وكيفية حلها. 3د
ً
 على أن يكون قادرا

 عل استخدام الوسائل  4د
ً
 عن طريق تصميم الدوال وطرق ربطها. البرمجيةعلى أن يكون قادرا

 عن طريق االستعانة باالكواد البرمجية الجاهزة وطرق التعامل معها.وذلك القدرة على إدارة الوقت  5د
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 تو  املقرر:حم .4
 تمارينال معملال محاضرةال عدد الساعات الموضوع العلمي

Introduction  (Game Designing) 4 2 2 0 

Game Genres 4 2 2 0 

Game Consoles 4 2 2 0 

Level design 4 2 2 0 

Game Development Timeline 4 4 0 0 

The Game ART Pipeline 2 2 0 0 

ـــــاب ــ ـــــج تصميم األلعـ ــ  6 2 4 0 (Unity) تعلم استخـــــدام برنامـ

ــــكم في خصائصـــها ـــــة بسيطة والتحـ ـــم تصميم لعبـ  0 2 2 4 تعلـ

 C# 4 2 2 0 تعلم كتابة أكواد برمجية للتحكم في محتويات اللعبة بلغة

 0 2 2 4 تعلم التحكم في كائنات اللعبة واألكواد البرمجية املتكــررة

 0 2 2 4 ربــــط كائنـــــــات اللعبـــــة باألكــــــواد البرمجيـــــة

 :مـــطرق التعليم والتعل .5
 حماضــــــرات نظريـــــــة علــــــى أساسيـــــات إنشـــــاء .Good Games 

 تصميم وااهات لعبة ثنائية األبعاد وربطها بربنامج حتكم تدريبات عملية على. 
 ــــةـالتــــــدريــــب علـــــى كتابـــــــة أكـــــــــواد برجميــــــة بلغــــــــــ .C# 

 ـــــــهــــــــــجتهيــــــــــز عــــــــــــرض تقدميـــــــــــــي وشرحـــــــــــــــــــــــــــ. 
 (.عـــــــــرض للمشــــــــــروع العملــــــي )تصميـــــــــم لعبـــــة بسيطــــــة 

 م:ـــــقييــرق التــــط .6

 مالحظات النسبة المئوية تاريخ التقييم التقييم قطر ت
ــــــي 1 ـــ ـــان نصفـــ ــــوع الثامن امتحــ ـــ ــ  تحريـــــــــــــــــــــــري  %20 االسبــ

ـــــــوع التاسـع ـــــرض برزنتيشـــــــنعـ 2 ــ ــــــي %20 االسبـ ـــ ـــــرض تقديمـ  عـ

 مشــــــــــروع عملــــــي %20 االسبوع الحادي عشـر عــــرض املشروع العملي 3

ــــــي 4 ـــ ــ ـــــان نهائـ ــ ـــر امتحـ ـــــوع االخيـ ــ  تحريـــــــــــــــــــــــري  %40 االسبــ

  %100  املجموع
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 م:ـــــــــــقييــتــادول ال .7

 التاريخ أسلوب التقييم رقم التقييم
ــــــي التقييم األول  ـــ ـــان نصفـــ ــــوع الثامن امتحــ ـــ ــ  االسبــ

ـــــــوع التاسـع عــــــرض برزنتيشـــــــن التقييم الثاني ــ   االسبـ

 االسبوع الحادي عشـر مليعــــرض املشروع الع التقييم الثالث

ــــــي - ـــ ــ ـــــان نهائـ ــ ـــر امتحـ ـــــوع االخيـ ــ  االسبــ

 
 ات:ـــــــع والدوريــــــاملراا .8

 مكان تواجدها المؤلف النسخة الناشر عنوان المراجع
 ــ ــ ــ ــ مذكرات املقرر 

الكتب الدراسية 

 املقررة

Game 

development for 

beginners. 

Apress, 2006 

The Game 

Maker’s 

Apprentice 

Habgood, 

Jacob, and Mark 

Overmars 

 عند استاذ املاده

 ــ ــ ــ ــ كتب مساعدة

 مجالت علمية

University of 

Alaska Fairbanks, 

October 2012 

Game 

Consoles Vs. 

personal 

Computers 

TRAVIS 

PAYTON 

عند استاذ املاده 

 وعلى القوقل

ت دورةةمجال   
YoYo Games 

Ltd 2007 

Designing 

Good Games 

Mark 

Overmars 

عند استاذ املاده 

 وعلى قوقل سكولر

 ….www ــ ــ ــ موقع انترنت
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 اإلمكانيات املطلوبة لتنفيذ املقرر: .9
 

 مالحظات توفيرها اإلمكانيات املطلوب ت

  قاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تدريس 1

ـــاز عرض 2 ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــــوت جهـ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ـــــرات صــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــع سبيكـــــ ـــ  مــ

  سبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة 3

ــــــل 4 ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ   معمـ

ـــ 5 ـــــ ـــ ـــ ــ ــ ـــــزة حاسوبأجهـ ـــــ ـــ   

6 
ـــــات ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ مع برنامج الفوتوشوب  (Unity) برنامج برمجيـ

 لصميم بعض الكائنات للعبة

 

 

 

 ............:  ...........................التوقيع            هنــــــــــــــاء منصـــــور البــــــــــــوري   :رر ــــــمقـمنسق ال

ــــــــة  منسق البرنامج:  : .......................................التوقيع  د.عاطــــــــــــــــف الدنفريــــــــــــــــ

          

 20........./............../........:خـــــــــــارةـلتا                                                 
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(أساسيات إنتاج األلعابوفة المقرر الدراسي )مصف  
 

األسبوع 
 الدراسي

 المعرفة والفهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــاراتالمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 )ج(   المهارات العامة والمنقولة المهارات العلمية والمهنية ( ب) ةالمهارات الذهني ( أ)

1أ.  2أ.  3أ.  4أ.  5أ.  1ب.  2ب.  3ب.  4ب.  5ب.  1ج.  2ج.  3ج.  4ج.  5ج.  1د.  2د.  3د.  4د.   5د. 

1 X X    X X    X X    X X    
2 X X    X X    X X    X X    
3 X X    X X    X X    X X    

4 X X X   X X    X X    X X    

5 X X X   X X X   X X    X X X   

6   X    X X   X X X X  X X X   
7   X    X X   X X X X  X X X   



 

 التـــــــدريبــبــة و  يـــــة ليمـــالتع ؤسسات ـــــــــامل  اد ـــــــــــاعتم ودة وــــــــــــــــان جـــــضمل ـين ــــــالوطــ  ركزــــــــــامل
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(2019و  كــاديمية للمقرر الدراســـي )يونياملتطلبات األ  
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ــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالمتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان النصفــــــــــــــ  

8   X X   X X X    X     X   
9   X X     X    X     X X X 
10   X X     X    X X X   X X X 
11   X X X    X X    X X   X X X 
12   X X X    X X    X X   X X X 
13   X X X    X X    X X    X X 

النهائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان االمتح  

14   X X X    X X    X X    X X 

 
 


