
 

 

 

 

 وصف انًىاد  

 
 (1201110( )1تبريخ انفٍ ) .1

 3: انسبعبد انًعتًذح

 :انًتطهت انسبثق

)---( )---( 

 

 :انىصف 

تعرض هذه المادة بالسرد والشرح والتحلٌل الفنون الجمٌلة التشكٌلٌة منها والتطبٌقٌة والعمارة  
للفترة الزمنٌة الممتدة من ما قبل التارٌخ والعصور القدٌمة والوسطى الى نهاٌة عصر النهضة 

 .متضمنة كذلك التداخل التارٌخً مع الفنون العربٌة اإلسالمٌة

 

 (1201120( )2تبريخ انفٍ ) .2

 3: انسبعبد انًعتًذح

 :انًتطهت انسبثق

)---( )---( 

 

 

 :انىصف 

تتناول هذه المادة الى تارٌخ الفن الحدٌث والمعاصر بالشرح والتحلٌل الفنون بمجملها    التشكٌلٌة 
 والتطبٌقٌة والعمارة وأهم المدارس واالنجازات والفنانٌن فً الفترة الممتدة من عصر

 .         النهضة وحتى نهاٌة الخمسٌنات من القرن العشرٌن
 

 

 (1201224( )1تصىيز ) .3

 3: انسبعبد انًعتًذح

 :انًتطهت انسبثق

)---( )---( 

 

  : انىصف
تتناول هذه المادة تعرٌف الطالب وإكسابه المهارات االولٌة األساسٌة فً استقبال   العالم المرئً باأللوان  

ضمن الظروف الطبٌعٌة وفً إضاءه نهارٌة، طبٌعٌة عن طرٌق تكوٌنات الطبٌعة  الصامتة البسٌطة لتحدٌد 
حجم التفاعل اللونً لألشكال المختلفة بلونها األصلً وحجم تؤثٌرها وتؤثرها بغٌرها ضمن الحدود العلمٌة 

                            .الفٌزٌائٌة، باستخدام األلوان المائٌة
 

 

 (1201321( )عهى انجًبل ) .4

 3: انسبعبد انًعتًذح

 :انًتطهت انسبثق

)---( )---( 

 

 : انىصف

 (يبجستيز/ثكبنىريس): انجزَبيج

 انتصًيى انذاخهي :انتخصص

 :رقى انخطخ

 

 

 جبيعخ انزرقبء 

انفُىٌ وانتصًيى : انكهيخ  

تصًيى انذاخهي : انقسى  

 

 



 

 

 

تتناول هذه المادة النظرٌات الجمالٌة فً مختلف العصور بتحلٌلٌة وافٌة ودراسة تفاعلها 
 .   وتؤثرها بالظروف التارٌخٌة المختلفة وتؤثٌرها فً الجوانب الحٌاتٌة الثقافٌة منها واالقتصادٌة

 

 

 

 (1202110( )انزسى انهُذسي وانًعًبري ) .5

 3: انسبعبد انًعتًذح

 :انًتطهت انسبثق

)---( )---( 

 

 :  انىصف

تتناول هذه المادة الرسم الهندسً والمعماري كعلم ٌسهم فً إعطاء األساس الثابت للتعامل مع العالم   
المرئً ثالثً وثنائً األبعاد من خالل منهجٌات علمٌة واضحة كعلم المساقط والطرق الموزونة فً الرسم 
ثالثً األبعاد بالوسائل التً تضمن مقدرة الطالب على توظٌف المادة فً مجال تخصصات الفنون البصرٌة 

 .                بشكل عام تخصصات التصمٌم بشكل خاص
 

                                                                               
 

 (1202111( )1رسى ) .6

 3: انسبعبد انًعتًذح

 :انًتطهت انسبثق

)---( )---( 

 

 :  انىصف
تهدف هذه المادة الى اكساب الطالب المهارات األساسٌة فً رسم األشكال الهندسٌة البسٌطة 
ثنائٌة االبعاد اعتماداً على البناء الهندسً للعناصر أوالً وثالثٌة االبعاد وتالٌاً بدراسة بنائٌة 

ومفردات  *الدرجة اللونٌة اعتماداً على القانون العلمً والفٌزٌائً للظل والنور كمفردات 
اساسٌة للتعامل الالحق مع حٌثٌات المشهد المرئً الستخدامها فً مجال تخصصات الفنون 

 البصرٌة عامة وتخصصات التصمٌم خاصة

 

 

 

 (1202312( )تبريخ انفٍ اإلساليي) .7

 3: انسبعبد انًعتًذح

 :انًتطهت انسبثق

)---( )---( 

 

 : انىصف
تتناول هذه المادة مجمل الفنون فً العصر اإلسالمً بمختلف أجناسها تشكٌلٌة وتطبٌقٌة 

 .وعمارة وتؤثٌرها وتؤثرها وتفاعلها مع فنون الحضارات األخرى
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 (1201111( )َظزيبد اإلأنىاٌ وتطجيقبتهب) .8

 3: انسبعبد انًعتًذح

 :انًتطهت انسبثق

)---( )---( 

 

 :انىصف

تنتناول هذه المادة أهم النظرٌات اللونٌة العالمٌة وتطبٌقاتها بدءاً من الدائرة اللونٌة والنجم  
اللونً ومروراً بالنظم اللونٌة المختلفة وانتهاًء باستخدامها ضمن منهجٌات علمٌة واضحة فً 

                       .مجاالت الفنون البصرٌة عامة والفنون التطبٌقٌة والتصمٌم خاصة

 

 

 

 (1201216( )انتشزيح انفُي ) .9

 3: انسبعبد انًعتًذح

 :انًتطهت انسبثق

 (1201111) (َظزيبد االنىاٌ وتطجيقبتهب-)

 

تتناول هذه المادة التشرٌح الفنً للجسم البشري بدءاً من البناء العظمً لإلنسان بتحلٌله الهندسً : انىصف
ونسبة الرئٌسٌة المإثرة فً الشكل الخارجً لإلنسان مع الطبقة العضلٌة الكفٌلة بتقدٌم المفردة الضرورٌة 

  .لالستخدام فً مجاالت الفنون البصرٌة عامة وتصصات الفنون التطبٌقٌة والتصمٌم خاصة

  

 

 (. عًهيخ2+  َظزيخ 2)سبعبد يعتًذح  "3" انًبدح                                                                      

 (1201412( )سوسيولوجيا وسايكولوجيا التصميم.)10  

 3: انسبعبد انًعتًذح

 :انًتطهت انسبثق

 (رقًهب) (اسى انًبدح )

 

تتناول هذه المادة فلسفة التعامل مع الفنون عامة والتطبٌقٌة والتصمٌم منها خاصة من : انىصف
منظور الثقافة المجمعٌن للمجتمعات المختلفة استناداً إلى علم الداللة السٌسٌولوجً أوالً 

 .وتؤثٌرات المفردات البصرٌة على سٌسٌولوجٌة
                                                                 

            .(  عًهيخ4+  َظزيخ 1)سبعبد يعتًذح " 3                                                               انًبدح  

 

 

 (1202120( )رسى انًُظىر )11.

 3: انسبعبد انًعتًذح

 :انًتطهت انسبثق

 (1202110) (رسى انهُذسي وانًعًبري )

 

تهدف هذه المادة الى تمكٌن الطالب من علم المنظور وتظرٌاته المختلفة بدءاً من رسم المشهد ثالثً              : انىصف
األبعاد من الواقع وتحوٌله الى ثنائً االبعاد وبمقٌاس رسم معٌن من خالل التعرف على المسافط وطرق رسم المنظور 
المختلفة التً تتٌح للطالب امكانٌات رسم المشاهد المعمارٌة داخلٌاً وخارجٌاً بابعادها ونورها وظاللها صناعٌة كانت أم 

 .طبٌعٌة
                                                                     

           ( عًهيخ4+  َظزيخ 1)سبعبد يعتًذح  "3" انًبدح     

 

 

 



 

 

 

 (1202121( )يجبدئ انتصًيى انذاخهي  )12.

 3: انسبعبد انًعتًذح

 :انًتطهت انسبثق

 (1202110) (رسى انهُذسي وانًعًبري )

 

العملً من خالل تحلٌل *  تتناول هذه المادة أسس التصمٌم وعناصره على الصعٌد المعرفً العلمً   :الوصف         
السطوح والكل ثنائٌة األبعاد وثالثٌتها لتهٌئة الطالب للتعامل مع القضاٌا الجمالٌة والوظٌفٌة فً آن واحد فً مجال التصمٌم 

    .   الداخلً
 . )  عًهيخ4+  َظزيخ 1(سبعبد يعتًذح  "3" يبدح ال

 

 (1202122( )2رسى )13.

 3: انسبعبد انًعتًذح

 :انًتطهت انسبثق

 (1202111( )1رسى )

 

 تتناول هذه المادة رسم النماذج الجبصٌة التً تعرض لرسم االنسان بدءاً من القناع ومروراً بالرأس :انىصف
ثالثٌة األبعاد وانتهاًء بجذع االنسان مع دراسة بناءه الهندسً المحكم والتشرٌحً وحركة الدرجة اللونٌة على 

األسطح بطرٌقة تضمن اكتساب المهارة للتعامل مع كافة مواضٌع التصمٌم العضوي لتخصصات الفنون 
 .البصرٌة بشكل عام والتصمٌم بمختلف أنواعه بشكل خاص

 

   (.  عًهيخ4+  َظزيخ 1)سبعبد يعتًذح  "3" انًبدح                                                                

 

 

 

 (1202210( ) 1تصًيى داخهي )14.

 3: انسبعبد انًعتًذح

 :انًتطهت انسبثق

 (1202121) (يجبدئ انتصًيى انذاخهي )

 

تعرض هذه المادة إلى موضوع التصمٌم السكنً من شقق سكنٌة إلى الشقق الطابقٌة إلى البٌوت السكنٌة :        انىصف
المستقلة بمختلف أنماطها ومستوٌاتها، وتوزٌع األثاث واإلنارة والعناصر المعمارٌة المختلفة، واأللوان والعناصر الجمالٌة 

المكونة للفراغ الداخلً، ودراسة المساقط والمقاطع والواجهات والمناظٌر الداخلٌة ورسومها التنفٌذٌة مع المجسمات مع بحث 
 .                                                                                              ٌقتضب لموضوع المشروع، ما ٌضمن جمالٌة ووظٌفة هذه المواضٌع

                                                                                               
 (.  عًهيخ4+  َظزيخ 1)سبعبد يعتًذح  "3" انًبدح                                                                 

 

 

 

 

 (1202211( )إظهبر انًعًبري ويجسًبد )15.

 3: انسبعبد انًعتًذح

 :انًتطهت انسبثق

 (1201210) (رسى انهُذسي وانًعًبري )

 

تهدف هذه المادة إلى إكساب الطالب المعرفة والمهارة فً المفردات االساسٌة والتقنٌات المختلفة فً األعمال : انىصف
التوضٌحٌة للعمارة الداخلٌة والخارجٌة والمشهد الطبٌعً المصاحب والوسائل والمواد والعدد المستخدمة لهذا الهدف من أجل 

 .إخراج مإشر للعمل ٌسهم فً التكامل مع فلسفة التصمٌم كفكرة  لها
         

                                        

 

 .( عًهيخ4+  َظزيخ 1)سبعبد يعتًذح  "3" انًبدح                                              



 

 

 

 

 (1202212( )(3)رسى )16.

 3: انسبعبد انًعتًذح

 :انًتطهت انسبثق

 (1202111( )1رسى -)

 

تهدف هذه المادة الى اكساب الطالب مهارة التعامل مع المنظور ثالثً األبعاد وعن طرٌق الرسم الحر : انىصف
دون استخدام األدوات الهندسٌة ورسم المناظر المعمارٌة الخارجٌة والداخلٌة بتحلٌل هندسً وبدراسة لدرجاتها 

 )اللونٌة وعمل تخطٌطات تعطً المتدرب حرٌة التعامل مع صٌاغاته الشكلٌة والوظٌفٌة فً مجال التخصص 

  .  بقوانٌن المنظور الهندسً السلٌم (التصمٌم الداخلً 
 .( عًهيخ4+  َظزيخ 1)سبعبد يعتًذح  "3" انًبدح                                                                   

 

 

 

 (1202213( )1رسى وتصًيى ثبنحبسىة )17.

 3: انسبعبد انًعتًذح

 :انًتطهت انسبثق

 (1202110) (رسى انهُذسي وانًعًبري )

 

تتناول هذه المادة تعرٌف الطالب على أهم البرمجٌات المستخدمة فً التصمٌم الداخلً وعلى وجه التحدٌد برنامج : انىصف

 .                                    وإمكانٌاته وعالقته مع البرامج األخرى المستخدمة فً هذا المجال (Auto- cad )الـ 

 

 .( عًهيخ4+  َظزيخ 1)سبعبد يعتًذح  "3" انًبدح                                                                   

 

 (1202220( )2تصًيى داخهي )18.

 3: انسبعبد انًعتًذح

 :انًتطهت انسبثق

 (1202210( )1تصًيى داخهي )

 

 تتناول هذه المادة تصمٌم المنشآت السٌاحٌة من فنادق ومطاعم واستراحات والمإسسات ذات الطابع :انىصف
االجتماعً المدنً من مراكز اجتماعٌة ومراكز استعالمات وغٌرها بدراسة الفكرة وتطبٌقاتها من خالل عمل 
المساقط الالزمة والمقاطع والواجهات والمناظر والرسوم التنفٌذٌة والمجسمات والمواد المستخدمة بتؤثٌراتها 

المختلفة والتً تساعد على حسن اإلخراج الجمالً والوظٌفً للمواضٌع المتناولة مرفقاً ذلك ببحث مقتضب حول 
 .                                    فكرة التصمٌم وفلسفته وطرق معالجته

 

 (. عًهيخ4+  َظزيخ 1)سبعبد يعتًذح  "3" انًبدح                                                                                

 

      

 

 (1202221( )تبريخ انتصًيى انذاخهي )19.

 3: انسبعبد انًعتًذح

 :انًتطهت انسبثق

 (رقًهب ) (اسى انًبدح )

 

تعرض هذه المادة الى حٌثٌات ظهور تخصص التصمٌم الداخلً كتخصص مستقل وتطوره وتفاعله : انىصف
 .مع الفنون األخرى ومواكبته لعجلة التطور العلمً التقنً البٌئً واالقتصادي والثقافً لمختلف المجتمعات

 
 .سبعبد يعتًذح "3" انًبدح َظزيخ                                                       

 
 



 

 

 

 

 

 (1202222( )خبيبد وتقُيبد ويشبغم انتصًيى انذاخهي )20.

 3: انسبعبد انًعتًذح

 :انًتطهت انسبثق

 (1202210( )1تصًيى داخهي )

 

تتناول هذه المادة الخامات األساسٌة المكونة للمفردات المستخدمة فً التصمٌم الداخلً من حٌث  :انىصف
بنٌتها الفٌزٌائٌة وخصائصها وطرق تصنٌعها مثل األخشاب، المعادن، البالستٌك وغٌرها وعمل تطبٌقات 

 .                                                                                عملٌة فً المشاغل الهندسٌة إلكسابه الطالب مهارات التعامل مع اآلالت والعدد المختلفة

  

 (.  عًهيخ4+  َظزيخ 1)سبعبد يعتًذح  "3"انًبدح                                                                     

 

 

 

 (1202223( )(2)رسى وتصًيى ثبنحبسىة )21.

 3: انسبعبد انًعتًذح

 :انًتطهت انسبثق

 (1202213( )1رسى وتصًيى ثبنحبسىة )

 

 )تتناول هذه المادة تعرٌف الطالب على أهم البرمجٌات المستخدمة فً التصمٌم الداخلً مثل الـ : انىصف
3D Max)و(Cinema 4D ) وكٌفٌة توظٌفها واستخدامها فً مجاالت الرسم وتصمٌم ثالثً األبعاد.    

                          

   

             (. عًهيخ4+  َظزيخ 1)سبعبد يعتًذح  "3"انًبدح                                                                                           

 

 

 

 (1202310( )3تصًيى داخهي )22.

 3: انسبعبد انًعتًذح

 :انًتطهت انسبثق

 (1202220( )2تصًيى داخهي -)

 

 ثّخزٍف أٔٛاػٙب ِٓ اعٛاق ِٚذبي رجبٌسح ِذذٚدح اس٠خ ٌٍّٕشآد اٌزجاٌزص١ُّ داخٍٟرزٕبٚي ٘زٖ اٌّبدح ِٛضٛػبد : انىصف

 ٌٍّششٚع ِٓ ِغبلظ ٚٚاجٙبد ٌٍّٛاٌضغ اٌّزٕبٌٚخ إضبفخ إٌٝ ِٕٚبظٌش ئ١غ١خ دساعخ اٌفىشح اٌشاليِٚىبرت ِٚصبٔغ ِٓ ر

 .  ثذث ِمزضت ٌٍّششٚع٠ف١ب ٚٚظ١ٌب ِٚجغّبد رضّٓ إخشاجبً جّبرٕف١ز٠خٚسعِٛبد 

 

                                                                                     

 (.  عًهيخ4+  َظزيخ 1)سبعبد يعتًذح  "3"انًبدح 

 

 

 

 (1202311( )َظزيبد ويُبهج وانتصًيى )23.

 3: انسبعبد انًعتًذح

 :انًتطهت انسبثق

 (رقًهب ) (اسى انًبدح)

 

تتناول هذه المادة النظرٌات والمنهجٌات المختلفة للتصمٌم فً مختلف العصور وعالقتها كعلم : انىصف
 . واحتٌاجاته وتطوره وتطور أدواته كعلم مرتبطاً بظروف التطور التارٌخ الشامل* مستقل لعلوم األفراد 

  
 .سبعبد يعتًذح "3" انًبدح َظزيخ                                      



 

 

 

 

 (1202313( )3رسى وتصًيى ثبنحبسىة )24.

 3: انسبعبد انًعتًذح

 :انًتطهت انسبثق

 (رقًهب) (اسى انًبدح)

 

تتناول هذه المادة عملٌة اإلظهار بواسطة التقنٌات الرقمٌة المتطورة لتعطً مظهراً جمالٌاً جاذباً ٌخرج المشهد من : انىصف
 ( )  Maya )جمود التصمٌم فً التقنٌات المستخدمة فً برامج كاألتوكاد وٌدرس الطالب من خالل هذه المادة برامج 

(Aopi–Photoshopوغٌرها   . 

 
 .(.  عًهيخ4+  َظزيخ 1)سبعبد يعتًذح  "3" انًبدح                                                                  

                                         
 

 

 

 (1202314( )أرجبَىييكس وتصًيى االثبث )25.

 3: انسبعبد انًعتًذح

 :انًتطهت انسبثق

 (1202220( )2تصًيى داخهي )

 

 ))تتناول هذه المادة تصمٌم األثاث من حٌث خلفٌة تارٌخٌة ومراحل تطوره كعلم وعالقته بنسب اإلنسان : انىصف
وحالة االنسان البٌولوحٌة فً مختلف أنماط وحقول التصمٌم الداخلً وعمل نماذج تطبٌقٌة توضع آلٌات ( (االورغونومٌكس 

 .                                                                           التعامل العلمً مع قطع األثاث المختلفة من حٌث الجمال والوظٌفة

  

                            
 .( عًهيخ4+  َظزيخ 1)سبعبد يعتًذح  "3" انًبدح                                                                    

 

 

 

 

 

 (1202320( )4تصًيى داخهي )26.

 3: انسبعبد انًعتًذح

 :انًتطهت انسبثق

 (1202310( )3تصًيى داخهي )

 

تزٌنٌة ومسارح * تتناول هذه المادة موضوعات التصمٌم البٌئٌة والثقافٌة والترفٌهٌة من حدائق عامة ونوادي و : انىصف
وغٌرها، من خالل دراسة الفكرة الرئٌسٌة للموضوع ووضع المساقط والمناظر والرسومات التنفٌذٌة والمجسمات بما ٌوفر 

 .      وظٌفٌاً وجمالٌاً بالمستوى المطلوب مضافاً إلى ذلك بحث مصغر لفكرة المشروع وطرٌقة التنفٌذ* االمكانٌة 

 

 

                       (. عًهيخ4+  َظزيخ 1)سبعبد يعتًذح  "3"انًبدح                                                                                        

 

 

 (1202321( )اَشبء يجبَي وانزسىيبد انتُفيذيخ )27.

 3: انسبعبد انًعتًذح

 :انًتطهت انسبثق

 (1202310( )3تصًيى داخهي )

 



 

 

 

 ٌّخزٍف ػٕبصش اٌزفص١ٍ١خ ٚاٌزٕف١ز٠خ اٌطبٌت ػٍٝ اػذاد اٌّخططبد ٌزذس٠ت رطج١م١خجبد لبػذح ٞ رٙذد اٌّبدح اٌٝ اٌ :انىصف

 ، االسض١بد ، االعمف ، اٌجذساْ ، االعبعبد ِثً ٟٔ إٌشبء اٌّجباالعبع١خ رؼشفٗ ػٍٝ اٌّجبدئ الي اٌؼّبسٖ ِٓ رالدِٚىُ

 . ي اٌّؼّبٌسحٞس٘ب ِٓ اٌزفباٌ غٟٚ

 

 (.  عًهيخ4+  َظزيخ 1)سبعبد يعتًذح  "3" انًبدح                                                                                    

 

 

 

 

  
 

 

 (1202322( )انتجهيزاد انفُيخ واالضبءح نهًجبَي )28.

 3: انسبعبد انًعتًذح

 :انًتطهت انسبثق

 (1202310( )3تصًيى داخهي )

 

ًْ ِٓ رٌّذداد وٙشثبئٌخ :  انىصف رٙذد ٘زٖ اٌّبدح اٌٝ اٌزؼشد ػٍٝ اٌّجبدئ ااٌغبٌعخ اٌّزجؼخ ًد رجٌٙضاد اٌّجب

 ٚاٌصٛد ِٓ االضبءح رم١ٕبد ٚرجٌشد وّب رزٕبٚي ٘زٖ اٌّبدح دساعخ آاٌلد اٌزؼبًِ ِغ ِى١ب١ٔه ِٚى١فٚصٌذخ ٚ 

ٚ ًُ ًً ٚطفٟ ِجبي اٌّشٙذ اٌّزٕبٚي ٌٍذساعخ ث١ث١بد ِٛائّزٙب ِغ حػ١ٍّخِٕظٛس٘ب اٌؼٍ ػخ اٌّٛاد ثٟ اٌفشاؽ اٌذاخ

 - ١ٔٓاٌش– اٌزشدد –  اٌّخزٍفخ ٚاٌؼٛاوظ ٚدساعخ اٌّٛجبد االعطخاٌّغزخذِخ ٌٙزا اٌغشض ِٓ ٌدث ااٌىغبء ٚ

اٌؼضي – اٌصذٜ 

 

 (.  عًهيخ4+  َظزيخ 1)سبعبد يعتًذح  "3"انًبدح  .
 

 

 

 (1202330( )انتذريت انًيذاَي )29.

 3: انسبعبد انًعتًذح

 :انًتطهت انسبثق

 (1202310( )3تصًيى داخهي )

 

تهدف هذه المادة إلى تمكٌن الطالب من استخدام ما تعلم فً مجال التخصص قٌد التنفٌذ فً سوق العمل ومتابعته : انىصف
 .      من قبل المختصٌن فً الجامعة والمإسسة لضمان االنخراط الصحً والطبٌعً فً سوق العمل

 

 
 

 .ساعات معتمدة" 3" المادة نظرية                              
 

 

 

 

 

 (1202410( )5تصًيى داخهي )30.

 3: انسبعبد انًعتًذح

 :انًتطهت انسبثق

 (1202320( )4تصًيى داخهي )

 

تتناول هذه المادة دراسة المشارٌع الضخمة ذات الفراغات الواسعة والمساحات الكبٌرة مثل المطارات ومحطات :  انىصف
القطارات، الجامعات، الموانئ ، ومعارض السٌارات من خالل دراسة الفكر األساسٌة للمشروع وكذلك المساقط األرضٌة 



 

 

 

والمقاطع والواجهات والرسوم التنفٌذٌة والمجسمات والمناظٌر ما ٌضمن حسن اإلخراج لجمالٌات وظٌفة المشروع المتناول 

 . وبحث نظري مقتضب ٌعالج كل ما ذكر
 

 

 (.  عًهيخ4+  َظزيخ 1)سبعبد يعتًذح  "3"انًبدح 

 

 

 

 

 

 

 (1202411( )حسبة انكهفخ وانكًيبد)31.

 3: انسبعبد انًعتًذح

 :انًتطهت انسبثق

 (1202310( )3تصًيى داخهي )

 

رزٕبٚي ٘زٖ اٌّبدح رؼٌشد اٌطبٌت ػٍٝ اٌجٛأت اٌّبٌدح ااٌمزصبٌدح ًد اٌزخصص ِٓ ٌدث طجٌؼخ اٌّٛاد : انىصف

بد  ٌّ ًً ٚوٍفزٙب اٌّبٌدح ِٚٛاصفزٙب ٚطشق ششائٙب ٚإػذاد اٌجذاٚي اٌّزؼٍمخ ثبٌى ُ اٌذاخ ٌّ اٌّغزخذِخ ًد اٌزص

ٚاٌّٛاصفبد 

 

 .سبعبد يعتًذح "3" انًبدح َظزيخ 

  

 

 

 (1202420( )يشزوع انتخزج)32.

 3: انسبعبد انًعتًذح

 :انًتطهت انسبثق

 (1202410( )5تصًيى داخهي )

 

ٌتم من خالل هذه المادة اختٌار الطالب لموضوع ما من مواضٌع التصمٌم الداخلً قٌد اإلنشاء أو : انىصف
منشؤ بالدراسة الكاملة من حٌث التحلٌل والتنفٌذ من خالل دراسة المساقط والواجهات والمناظٌر والمقاطع 

والمجسمات مستعٌناً بكل ما تعلم من خالل بدء الدراسة كاملة من حٌث الوظٌفة والجمال فً مجال التصمٌم 
                       .الداخلً، مرفق ببحث ٌوضح فكرة المشروع

 

 .(  عًهيخ8+  َظزيخ 1)سبعبد يعتًذح  "5" انًبدح 

 

 

 

 

 (1202421( )انجيئخ انذاخهيخ وسهىك انًستخذو )33.

 

 3: انسبعبد انًعتًذح

 :انًتطهت انسبثق

 (1202410( )5تصًيى داخهي )

 

ًْ ػجش دساعخ اٌج١ئخ رٙذد ٘زٖ اٌّبدح اٌٝ اٌزشٌوض ػٍٝ :انىصف  ٚفُٙ ػ١ٍّبد االدسان وّشوض ٌٍغٍٛن اإٌغب

 اٌفئبد غب٠بدح ثٙذد رذمٌك ٞ ِغ اٌزشٌوض ػٍٝ اٌخصٌٛصخ ٚإٌّبطكٌ خ١ٍخ اٌؼّبسح اٌذا١ٌبداٌّؼٕٝ ٚااٌذغبط ثجّب

 .اٌذاخ١ٍخ اٌؼّبسح فٟاٌّغزخذِخ ٌٍفشاغبد 

 

  سبعخ يعتًذح  "1" انًبدح َظزيخ  . 

 



 

 

 

 

 

 (1201210( )يجبدئ تصًيى انجزافيل )34.

 3: انسبعبد انًعتًذح

 :انًتطهت انسبثق

 (1201111) (َظزيبد االنىاٌ وتطجيقبتهب)

 

 ػ١ٍّخ رذىُ اٌزٟ االعبع١خ ٚاٌمٛاػذ ٠ٓ ٚاٌمٛا١ُِْرزٕبٚي ٘زٖ اٌّبدح دساعخ اعظ ٚػٕبصش اٌزص: انىصف

 ٚإٌظُ ث١ّٕٙٙب اٌّزجبدٌخ اللخرٌٛصع اٌىزٍخ ٚاٌفشاؽ ٚاٌغ١ٌبد  ٚاٌّٛاد ٚاٌخبِبد اٌّغزخذِخ ٚػُص١ُّاٌذ

 ٌٍزؼبًِ ِغ االعبع١خ رشىً ثّجٍّٙب اٌّفشداد اٌزٟ ٚس٠خاٌضش١ِٚخ  اٌؼ١ًٔٓح اٌّخزٍفخ ٚػًّ اٌمٛاٞإٌٙذطٌ 

 رذػُ ِب روش ػ١ٍّخاٌزخصص وىً ِغ رطجٌمبد 

 

 .( عًهي4+  َظزي 1)سبعبد يعتًذح  "3" انًبدح َظزيخ  .

 

 

 

 (1201250( )2تصىيز )35.

 3: انسبعبد انًعتًذح

 :انًتطهت انسبثق

 (رقًهب) (اسى انًبدح)

 

تتناول هذه المادة القوانٌن األساسٌة فً التعامل مع الجسم البشري من منظور لونً، ابتداًء من رسم : انىصف
البورترٌة مفتاح الشخصٌة االنسانٌة مروراً بالبورترٌة مع الٌدٌن، الجذع وصوالً إلى الجسد والكامل لتحلٌل 
المجموعات اللونٌة المختلفة المتعلقة بالموضوع واختالفها وحجم تؤثٌر االلوان على بعضها البعض وحسب 

 .األطول الموحٌة المختلفة لأللوان، مع طبٌعة امتصاص هذه الموجات وعكسها فً المواد المختلفة
 

 

 

 (.  عًهيخ4+  َظزيخ 1)سبعبد يعتًذح  "3" انًبدح 

 

 

 

 

 (1201213( )1انحفز وانطجبعخ )36.

 3: انسبعبد انًعتًذح

 :انًتطهت انسبثق

 (1201111) (َظزيبد االنىاٌ وتطجيقبتهب)

 

رٙذد ٘زٖ اٌّبدح إػطبء اٌطبٌت ٔجزح ػٓ اٌذفش ٚاٌطجبػخ، ٌوف ظٙشد ربٌسٌخبً ٌٚوف رُ رٛظٌفٙب ًد : انىصف

ِجباٌذ اٌفْٕٛ اٌزطجٌمٌخ ًد ِخزٍف اٌؼصٛس ٚاٌجٍذاْ، إضبفخ ٌزطجٌمبد ػٌٍّخ رؼظً فىشح ػٓ اأٌثش اٌجصشٞ 

ٌٍطجبػخ ِٓ خبًٌ رمٌٕبد طجبٌػخ ِخزٍفخ ِثً اٌذفش ػٍٝ اٌجٍذ ٚاٌخشت ٚاٌذفش ػٍٝ اٌضٔه ٚإٌذبط ثبعزخذاَ 

ح اٌّخزٍفخ ٌٚ   .اٌّذبًٌٌ ٚاأٌذّبض ٚاٌّٛاد اٌٌىّب

 

 .عًهي 4 +  َظزي1سبعبد يعتًذح  "3" عًهي + انًبدح َظزي 

 

 

 (1201214( )1انتبيجىجزافي )37.

 3: انسبعبد انًعتًذح

 :انًتطهت انسبثق

 (رقًهب) (اسى انًبدح)



 

 

 

رٙذد ٘زٖ اٌّبدح إٌٝ رؼٌشد اٌطبٌت ثبٌذشد اٌؼشًة اٌّطجٛع ٚاعزخذاِبرٗ اٌّخزٍفخ ربٌسٌخبً : انىصف

ُ اٌجشافٌه، ِٓ خبًٌ دساعخ  ٌّ ٚثّصبدجخ اٌضخشفخ أٌدبٔبً ِٚشادً رطٛسٖ ٚرطجٌمبرٗ اٌّؼبصشح ًد ِجبي رص

خ ٚاٌزمٌٕبد ٚاأٌذٚاد اٌّغزخذِخ ًد ٘زا اٌّجبي  ٌّ اٌمٛاػذ اأٌغبٌعخ ٌٍخظ اٌؼشًة ٚاٌضخشفخ اإٌغبٌ

 

 .( عًهي4+  َظزي )1سبعبد يعتًذح  "3" انًبدح َظزيخ  .

 

 

 

 

 (1201226( )2انتبيجىجزافي )38.

 3: انسبعبد انًعتًذح

 :انًتطهت انسبثق

 (رقًهب ) (اسى انًبدح)

 

ًٟ رزٕبٚي ٘زٖ اٌّبدح اٌذشد :            انىصف   فٟ ِجبالدٖ ٚرطٛسٖ ٚأٔٛاػٗ ٚطشق اعزخذاِٗ اد اٌّطجٛع ٔشاٌلر١ٕ

 رّىٓ اٌطبٌت ِٓ اوزغبة س٠ٓ ٚرّبرطج١مبد ِٕٙب ٚػًّ االّٔبط اٌمذ٠ّخ ٚاٌذذ٠ثخ اٌّخزٍفخ، ٚاٌزؼشد ػ٠ٍٝخاٌفْٕٛ اٌجصش

. اٌّزٕٛػخ خبصخف١ه اٌجشا١ُِ رصالدح ػبِخ ِٚجث١كاٌفْٕٛ اٌزظِب ٠ٕبعجٗ  ِغ اٌلر١ِٕٟٙبسح ِٛائّخ اٌخظ   

 

 

 . عًهي4+  َظزي 1سبعبد يعتًذح  "3" انًبدح َظزيخ  .

 

 

 

 

 

 

 (1201312( )انتصىيز انضىئي وانزقًي )39.

 3: انسبعبد انًعتًذح

 :انًتطهت انسبثق

 (رقًهب ) (اسى انًبدح)

 

، أدٚارٗ ِٟ ٚاٌشقئٟس اٌضٛٚٞح ٌٍزصرمٕٟ ٚاي١ِخ اٌغثبالعظرٙذد ٘زٖ اٌّبدح إٌٝ رؼٌشد اٌطبٌت :            انىصف 

 اٌّطجٛع فٟ االطبسح اٌصٛسح ِٚؼبٌجزٙب العزخذاَ اٌلصِخ اٌّخزٍفخ ِٓ أجً إوغبة اٌطبٌت اٌّٙبسح  اٌف١ٕخٚرجٌٙضارٗ

ًٟ  اٌشقٚفٟ االطبسح  ػٓ ٔشٛء س٠خ١خ اٌّخزٍفخ وّب ٚرؼشض اٌّبدح ٔجزح ربفٟ ِجبالد اٌزص١ُّ  اٌّثً ظ١ف ِٓ أجً اٌزِٛ

ِٟٚاٌشقئٟ  اٌض٠ٚٛشٚرطٛس اٌزص   

 

 

.  

 . عًهي4+  َظزي 1سبعبد يعتًذح  "3" انًبدح َظزيخ 

        
 

      

 

 (1202331( )يجبدئ انتصًيى انصُبعي)40.

 3: انسبعبد انًعتًذح

 :انًتطهت انسبثق

 (1202110) (انزسى انهُذسي وانًعًبري)

 

:            انىصف   
                 



 

 

 

تتناول هذه المادة التصمٌم الصناعً من مختلف جوانبه العملٌة والنظرٌة، الخلفٌة التارٌخٌة، تطوره،  
 .  وعالقته فً الفنون التطبٌقٌة بشكل عام مع عمل بعض النماذج فً الجانب التطبٌقً العلمً من المادة

 
 

 

 

 .(  عًهيخ4+  َظزيخ 1)سبعبد يعتًذح  "3" انًبدح 

 

 

 

 (1202332( )يىضىعبد خبصخ ثبنتصًيى انذاخهي .)41

 3: انسبعبد انًعتًذح

 :انًتطهت انسبثق

  (يىافقخ انقسى )

 

ًً رجشص اٌذبجخ إٌٝ دساعزٙب ِٓ اٌٌغبق اٌؼبَ :           انىصف ُ اٌذاخ ٌّ  رٕبٚي ٘زٖ اٌّبدح دساعخ ِٛاٌضغ ِخزٍفخ ِزؼٍمخ ثبٌزص

ٚثّٛافمخ ِجٍظ اٌمغُ 

 

 .سبعبد يعتًذح "3" انًبدح  .


