
    

 

 

 

 : سلسلة رقمنة

 تقنيات التصور الرقم  

  العقار ومجاالت التصميم الداخل  والمعماري.  
 ف 

 

  :منصة المستقبلالمقدمون Future Platform 

 ،ات، مناقشات وأنشطة  ساعات يومًيا.  ٣ المدة: يومان  عملية()محاض 

  نت  آلية التقديم لورشة العمل: عبر اإلنبر

 

 نظرة عامة

كز ورشة العمل عل تقنيات التصور الرقم      Digital Visualizationسبر
ة والمتوسطة ودورها ف  ألصحاب المنشآت الصغبر

  تقدمها منشآتهم. 
 تعزيز الجودة وكفاءة األداء للخدمات والمنتجات التر

وكيف يمكن لهذه التقنيات الحديثة  ،Digital Visualizationسيحصل المشاركير  عل نظرة عامة حول ماهية التصور الرقم  

تعزيز نماذج األعمال الحالية عل مستوى تطوير وتنفيذ الخدمات بل وتتعدى ذلك لتشمل التسويق الرقم  بطرق فريدة 

  ومعاضة. 

  نهاية ورشة العمل ستقدم منصة 
   لجميع Future Platform المستقبلوف 

اض   Googleالمشاركير  نظارات الواقع االفبر

Cardboard  خدمات وقسيمةVisuscape  ستكون صالحة لمدة شهر واحد من تاري    خ  ريال سعودي ١٠٠بمبلغ  
والتر

 الورشة. 

 

 أهداف الورشة

   تقديم نظرة شاملة عن تقنيات التصور الرقمDigital Visualization  كات العقار وأثرها المباشر عل أنشطة شر
 ومكاتب التصميم الداخل  والمعماري. 

   توظيف تقنيات التصور الرقمDigital Visualization  . اتيجر    المنشآت بشكل اسبر
 ف 

   تسليط الضوء عل تقنيات التصور الرقمDigital Visualization صناعة تجربة العميل  
للبحث عن  ودورها ف 

 . وذلك لدعم قطاع العقار  وحدات سكنية

  قطاع العقار  
  ف 

اض   . التصميم الداخل  والمعماري ومجاالت  نشر ثقافة التسويق الرقم  عبر تقنيات الواقع االفبر

  .خدماتهم  
  وتوظيفها ف 

اض   اطالع المشاركير  عل فرص االتجاهات الجديدة لتقنيات الواقع االفبر

 جلسات عملية مبسطة تساعد المش  
 . Digital Visualizationاركير  عل فهم تقنيات التصور الرقم  المشاركة ف 

 



    

 

 

 

 

 الفئة المستهدفة: 

  مجاالت الهندسة المعمارية والتصميم الداخل  وقطاع العقار 
ة والمتوسطة ف  كات الصغبر  . مدراء المؤسسات والشر

 الوقت والتاري    خ: 

 ٢٠٢١سبتمبر  ٢٨و  ٢٧  

 مساءا ٦ إىل ٣من الساعة 

 ال يوجد التقنية المطلوبة: المهارات 

نت ومتصفح الويب النظام المطلوب:   جهاز حاسب آىل  مع اتصال باإلنبر

 

 

  جدول األعمال

 أسبوع ما قبل التدريب: 

  سوف يتم ارسال دليل تثبيت محركUnity3D مشاكل تقنية قبل انطالق ورشة  أي إىل جميع المشاركير  لمعالجة
 العمل. 

ا              
ً
  اي وسنقدم بريد

ونًيا لتلقر نامج. استفسارات من المشاركير  حول تثبيت  إلكبر   البر

  سوف نرسل دعواتZOOM  .  لجميع المشاركير 
 :أيام التدريب

 اتالمخرج المحتوى الوقت اليوم األول

 عن جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية  مقدمة - مساءا ٣  

 وكش الجليد   

  وخدماتها  Future Platformحول منصة المستقبل  -

 حول المقدم -

 Digital Visualizationما هو التصور الرقم   -

 المصطلحات واألسماء األخرى● 

عل فهم ماهية التصور  القدرة

Visualization 

عل عرض مجاالت  القدرةوكذلك 

 الستخدام التصور  مختلفة

3D Visualization  

  
   ف 

 . المحتوى التسويقر

 



    

 

 

 Visualizationتاري    خ التصور  -

 قبل تطور التكنولوجيا  Visualization التصور● 

 أثناء الثورة الصناعية ● 

  الوقت الحاض  ● 
 ف 

 Visualizationتقنيات التصور  -

 ●VR  و AR  و XR التقليدية واألنواع 

 Visualizationاستخدامات التصور  -

  حياتنا Visualizationاستخدامات التصور ● 
 . ف 

 . النطاق الصناع  Visualizationاستخدامات التصور ● 

  مجاالت أخرى Visualizationاستخدامات التصور ● 
 . ف 

 Gamificationالتلعيب  -

 التعريف● 

 كيف بدأ؟●  

  استخدامات وأمثلة عن طريق التلعيب -

 االستخدام ● 

  تستخدمها● 
ة التر  بعض النتائج العالمية واالنجازات الكببر

 باألرقام Gamificationوالتلعيب Visualization التصور -

 مقياس التسويق ● 

 مقياس االستخدام● 

والتلعيب  Visualization فوائد التصور الرقم  -

Gamification 

 مستوى الفرديعل ال● 

  النطاق الصناع   ●
 ف 

  مجال  Gamificationوالتلعيب  Visualizationالتصور -
ف 

 التسويق. 

 

 

 

 

 

 

 

 

عل تعلم مفهوم التلعيب  القدرة

Gamification  وعالقته بالتصور

Visualization  وتطبيقاته

 . المتنوعة

 



    

 

 

  يمكننا من خاللها تطبيق -
عرض المجاالت المختلفة التر

  التسويق. 
 التقنية ثالثية األبعاد ف 

والتلعيب  Visualization كيف يمكن للتصور  -

Gamification تحسير  المنتجات؟ 

 للعمالء ● 

كات ●   للشر

 والتلعيب.  Visualizationما مدى أهمية التصور -

  جميع مراحل البناء.  Visualizationالتصور  -
 ف 

 أمثلة عل التصور والتلعيب  -

  دقيقة جلسة أسئلة وأجوبة ٣٠  

  
 اتالمخرج المحتوى الوقت اليوم الثان 

 Visualizationتقنيات التصور  كيف تعمل  - مساءا ٣    

   
  ()الجزء التقت 

  الويب● 
 Web Visualizationنظرة عامة عل التصور ف 

  Visualization Appsنظرة عامة عل تطبيقات التصور● 

 بعض األمثلة من ملف انجازاتنا -

 Google Cardboardمعايشة تجارب عملية عن طريق ● 

 

 

 Unity3dمحرك  علالعمل  إجادة

لتقديم منتجات ثالثية أبعاد 

  مبسطة

  دقيقة ٣٠جلسة سؤال وجواب لمدة   

 

 sme@kaust.edu.sa :لمزيد من المعلومات

   Future Platform :  futplat.com المستقبل عن منصةلمعرفة المزيد 

 

 

 

كائنا  شر
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