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مواصفات أجهزة الكمبيوتر الُموصى بها 
للتصميم الداخلي
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Students studying Interior Design are required to have their own personal laptops with the 

recommended specifications listed below. 

Interior Design Recommended Laptop Specifications 

Operating System 64-bit Microsoft® Windows® 10

Processor- CPU Type Intel i7- Series or higher - 3GHz, the faster the better. 

Memory- RAM 16 GB - 32 GB RAM (recommended) 

Display Resolution 4K (3840 x 2160) 

Display Card- Graphics Hardware  NVIDIA GeForce RTX 2070, NVIDIA Quadro RTX 4000, or better

 Dedicated memory 4 GB GPU - 6GB or more is recommended

 DirectX 12 compliant

Disk Space 1TB SSD 

NOTE: 

 Autodesk® provides free educational access for students and educators.

 Adobe® provides an education discount for students and educators on the Creative Cloud All Apps

plan

 Mac computers are not recommended because some popular Interior Design software is not

supported by Mac operating system.

Required Software: 

 Autodesk AutoCAD Current Academic Version

 Autodesk 3ds Max Current Academic Version

 Autodesk Revit Current Academic Version

 Adobe Creative Cloud subscription (Photoshop, InDesign)
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حجيدة كما هو مقترتوفير أجهزة كمبيوتر شخصية ذات مواصفات  يتطلب لدراسة التصميم الداخلي  

فل: في األس  

 الُموصى بها للتصميم الداخلي أجهزة الكمبيوتر المحمولةمواصفات 

بت)   Windows 10 )64إصدار مايكروسوفت   نظام التشغيل

 المعالج أو أعلىجيجاهرتز  3بسرعة    -او أعلى  Intel® i7معالج 

جيجابايت ( موصى به)  32 -جيجا بايت  16  ) RAMذاكرة الوصول العشوائي (

 دقة الشاشة  ) 4K ) 2160  ×3840 شاشة بدقة

  ذاكرةNVIDIA GeForce RTX 2070, NVIDIA Quadro RTX 4000 

  جيجابايت  6او   –جيجابايت   4بسعة  (مخصصة) معالجة رسوماتوحدة

 ) أو أعلى(

 وحدة معالجة رسومات تدعم DirectX 12  

  كرت الشاشة  – بطاقة الرسومات

 المساحة على القرص الثابت SSDتيرا بايت  1مساحة 

 مالحظة:

 توفرAutodesk®  والمعلمين. نسخ برامج مجانية للطالب 

توفر  Adobe® نسخ برامج مخفضة للطالب والمعلمين وتشمل جميع تطبيقاتCreative Cloud. 

زة خدام أجهنصح بإست ال يMac ستخدمة في  المالمهمة برامج التصميم عض م بك ألنها ال تدع وذل

 التصميم الداخلي. 

 البرامج المطلوبة:

 أوتوكادأوتوديسك AutoCAD ث نسخةحدأ 

3  أوتوديسك ثري دي ماكسds Max  أحدث نسخة 

 تفيأوتوديسك ري Revit دث نسخه أح 

ج أدوبي  برامCreative Cloud  ين)يزا ، إند( فوتوشوب 
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Interior Design Recommended Desktop Specifications 

Operating System 64-bit Microsoft® Windows® 10

Processor- CPU Type Intel i7- Series or higher Intel® i9 

Memory- RAM 32 GB RAM or more 

Display Resolution 4K (3840 x 2160) pixel 

Display Card- Graphics Hardware A GPU scoring a G3DMark of 14,000 or higher with up-to-date 
drivers. (Such as the NVIDIA GeForce RTX 2070, NVIDIA Quadro RTX 
4000 or better). 

Graphics card memory 8 GB or more 

Disk Space 1TB SSD or more 

 الُموصى بها للتصميم الداخلي مكتبيةأجهزة الكمبيوتر المواصفات 

بت)   Windows 10 )64إصدار مايكروسوفت   نظام التشغيل

 المعالج Intel® i9او أعلى  Intel® i7معالج 

 ) RAMذاكرة الوصول العشوائي ( أو أعلى جيجابايت  32

 دقة الشاشة  ل) بيكس 4K ) 2160  ×3840 شاشة بدقة

 NVIDIA GeForce RTXأعلى مثل  أو G3DMark of 14,000كرت شاشة 

2070, NVIDIA Quadro RTX 4000  

  كرت الشاشة  – بطاقة الرسومات

 ذاكرة كرت الشاشة  أو أعلى) جيجابايت ( 8 (مخصصة) وحدة معالجة رسومات

 المساحة على القرص الثابت أو أعلى SSDتيرا بايت  1مساحة 
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