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ًَىرد ()23
جبيعخ  /أكبدًَُخ :وصاسح انتعهُى انعبنٍ
كهُخ  /يعهذ :انًعهذ انعبنٍ نهفُىٌ انتطجُقُخ -انتجًع انخبيس
قسى :انضخشفخ

تىصُف يقشس دساسٍ يًتذ طىال انعبو انذساسٍ  -نهعبو انجبيعٍ ()3122/3122
 -1ثُبَبد انًقشس
انشيض انكىدٌ3214 :
انزخظض :انضخشفخ

اسى انًقشس  :تصًُى تكسُبد صخشفُخ

انفشقخ /انًستىي  :انخبَُخ

ػذد انىحذاد انذساعُخ  2 :عبػبد } َظشٌ ( ) --

ػًهٍ ( {)2

اكزغبة انطبنت انًؼبسف انضخشفُخ ثإعزخذاو خبيبد يىاد انجُبء انحذَثخ فٍ
انؼًبسح انخبسخُخ و وحذاد انجالط االعًُزٍ نهشىاسع واالسطفخ و رظًُى
 -2هذف انًقشس :
انزشكُم انضخشفٍ نهحىائط عبثقخ انزدهُض ورطجُق خبيبد انزكغُبد
انطجُؼُخ وانظُبػُخ  ،انزقهُذَخ يُهب وانحذَثخ .
 -3انًغزهذف يٍ رذسَظ انًقشس:أٌ َكىٌ انطبنت فً َهبَخ رذسَظ انًقشس قبدساً ػهً أٌ:
أ -انفهى وانًؼشفخ:

أَ )1ؼذد انًىاد وانخبيبد انًزُىػخ نهزكغُخ .
أَ )2زكش انًغبقط وانًغطحبد انًؼًبسَخ انًخظظخ نهزكغُخ.

ة -انًهبساد انزهُُخ:

ةَ )1فكش فٍ حم انًغقط انًؼًبسٌ .
ةَ )2ظًى أشكبالً رؼجُشَخ ووحذاد صخشفُخ رظهح نهزكغُخ
ةَ )3جحث ػٍ انًىاد انحذَثخ وإيكبَُخ رطجُقهب فٍ انزكغُخ انخبسخُخ

ج -انًهبساد انًهُُخ انخبطخ
ثبنًقشس:

جَ )1شثط ثٍُ انزظًُى وإيكبَُخ انزُفُز.
جَ )2طجق ثؼغ االػًبل انزظًًُُخ .
جَ )3ذيح انؼذَذ يٍ يىاد وخبيبد انزكغُخ .

د – انًهبساد انؼبيخ:

دَ )1قذو ػشع رفبػهٍ
دَ )2غزخذو ركُىنىخُب انًؼهىيبد فٍ ػًهُبد انجحث .
د )3انزىاطم ورحهُم االفكبس يغ انضيالء.
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5-4-3

تعشَف ثبنتكسُبد انضخشفُخ انخبسجُخ.وعشض ًَبرد
األعًبل انًعًبسَخ

7

2-7-6

أفكبس تصًًُُخ نًسطح يعًبسٌ خبسجٍ ثإستخذاو خبيبد
انتكسُخ انخبسجُخ

7

2

تقُُى نًب تى تُفُز يٍ أعًبل دساسُخ

3

-21-9
22

تصًُى يششوع تكسُخ خبسجُخ يٍ يىاد انتكسُخ انطجُعُخ
انًششوع االول

7

-23
25-24

تصًُى يششوع تكسُخ خبسجُخ يٍ يىاد انتكسُخ انطجُعُخ
انًششوع انخبٍَ

7

26

تقُُى يجذئٍ نهفصم انذساسٍ االول

3

-27
22-22

تصًُى يششوع تكسُخ خبسجُخ يٍ يىاد انتكسُخ انطجُعُخ
انًششوع انخبنج

7

32-31

تصًُى يششوع تكسُخ خبسجُخ يٍ يىاد انتكسُخ انطجُعُخ
انًششوع انشاثع

5

33

تقُُى نًب تى تُفُز يٍ أعًبل دساسُخ

3

-34
36-35

طشق انهحبو و تىصُم االجضاء

-37
-32

تصًُى ألحذ انًسبقظ انًعًبسَخ ثإستخذاو يىاد انتكسُخ
انصُبعُخ انًششوع انشاثع.

5

39-32

تصًُى ألحذ انًسبقظ انًعًبسَخ ثإستخذاو يىاد انتكسُخ
انصُبعُخ انًششوع انخبيس

5

41

انتقُُى انُهبئٍ ( نجُخ حالحُخ)

3

األسجىع

عذد انسبعبد

2

تًهُذ وتعشَف ثبنًبدِ وانًحتىي

3

-

انًىضىع












يحبضشاد
يُبقشبد وعشوض تعهًُُخ
تًبسٍَ تطجُقُخ
حم يشكالد
يشبسَع تطجُقُخ
إجشاء ثحىث
تجبسة يعًهُخ
صَبساد يُذاَُخ
انتعهى انتعبوٍَ
انتعهى اإلنكتشوٍَ

7
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تذسَت عًهً

 - 5أعبنُت انزؼهُى
وانزؼهى

يحبضشح

 -4يحزىي انًقشس:
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 - 6أعبنُت انزؼهُى
وانزؼهى نهطالة روي
انقذساد انًحذودح

☐
☐

انعصف انزهٍُ
تًبسٍَ تطجُقُخ
 يحبضشاد (سبعبد يكتجُخ)
 يُبقشبد وعشوض تعهًُُخ
 تًبسٍَ تطجُقُخ
 حم يشكالد
 يشبسَع تطجُقُخ
 إجشاء ثحىث
 تجبسة يعًهُخ
 صَبساد يُذاَُخ
 انتعهى انتعبوٍَ
 انتعهى اإلنكتشوٍَ




☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

انعصف انزهٍُ
تًبسٍَ تطجُقُخ

 – 7رقىَى انطالة
أ -األعبنُت انًغزخذيخ

إيزحبٌ َظشٌ
رقُُى يششوػبد رظًًُُخ
ركبنُف ووخجبد يُضنُخ
يُبقشبد ورقُُى أداء طفٍ
اخزجبس شفىٌ
اخزجبس ػًهٍ
انًالحظخ
انًقبثالد
انزقىَى انشخظٍ نهطبنت
يهف اإلَدبص

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

يُبقشبد وتقُُى أداء صفٍ  :أسجىعُب
انتقىَى انشخصً نهطبنت  :أسجىعُب

ة -انزىقُذ

تقُُى يُتصف انفصم انذساسٍ األول  :األسجىع انخبيٍ
تقُُى يُتصف انعبو  :األسجىع انخبيس عشش
تقُُى يُتصف انفصم انذساسٍ انخبٍَ  :األسجىع انخبٍَ وانعششوٌ
تقُُى َهبئً (نجُخ حالحُخ) َ :هبَخ انعبو انذساسٍ
انتقُُى انُهبئٍ  %211وَقسى عهٍ انُحى انتبنٍ :
 %51خبصخ ثأستبر انًبدح وَتى تقسًُهب ثُبءاً عهً اِتٍ:
(تقُُى يششوعبد يىصعخ عهً يذاس انعبو
(يُبقشبد وتقُُى اداء /تقىَى شخصٍ ،)%31
انذساسٍ )%31

ج -رىصَغ انذسخبد

انًتبثعخ وانحضىس
انذساسبد
االثتكبس واألصبنخ
انذقخ وانجىدح
اإلظهبس واإلخشاد

%2
%2
%2
%2
%2

 %71خبصخ ثهجُخ انحكى (نجُخ حالحُخ نتقُُى انًششوعبد انتصًًُُخ َهبَخ انعبو انذساسٍ) وَتى
تقسًُهب ثُبءاً عهً األتٍ:
انذساسبد
االثتكبس واألصبنخ
انذقخ وانجىدح
اإلظهبس واإلخشاد

%26
%26
%26
%26
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 – 8قبئًخ انكزت انذساعُخ وانًشاخغ :
أ – يزكشاد

ثقبفخ انخبيبد ورقُُبرهب  ،إػذاد َ :هب ػفُفٍ  ،انًؼهذ انؼبنٍ نهفُىٌ
انزطجُقُخ . 2116 ،
Engineering drawing and design, David A.Madsen, Dalmer
cengage Publishing, 2007.

ة -كزت يهضيخ

خـ  -كزت يقزشحخ

Decorative Art "The Studio year book 1952-53",Rathbone
Holme,The Studio Ltd,---

 .1خىسج عبَزُبَب  ،اإلحغبط ثبندًبل  ،رشخًخ يحًذ يظطفً ثذوٌ
 ،انهُئخ انؼبيخ نهكزبة . 2111 ،
 .2خبنذ عؼُذ  ،انهىٌ وواخهبد انًجبٍَ … دساعخ رحهُهُخ  ،يبخغزُش
 ،كهُخ انهُذعخ  ،خبيؼخ أعُىط  ،أعُىط . 2111 ،
 .3عاابيٍ ػجااذ انااشحًٍ يحًااذ  ،انخبياابد انحذَثااخ وأثشهااب اندًاابنٍ
واالقزظاابدٌ وانُفؼااٍ فااٍ انؼًاابسح انذاخهُااخ  ،دكزااىساِ  ،كهُااخ انفُااىٌ
اندًُهخ  ،خبيؼخ حهىاٌ انقبهشح . 1989 ،
4-Dorothy Stepat Devan and others, Interiors design,
Macmillan Publishing co. New York .2111.
5-William.I.R.Curitis,Modern architecture,Library of
Congress,1996.

د -دوسَبد ػهًُخ

.1
.2
.3

أو َششاد  ...انخ

أعزبر انًبدح  :ا.و.دَ /هب عُذ ػفُفٍ

يدهخ فٍ انذَكىس  ،انؼذد َ ، 19ىفًجش . 1995
دَكىسَشٍ عزبَم  ،ػذد خبص  ،ششكخ يبسك انذونُخ
يدهخ فٍ انذَكىس  ،نؼذد َ ، 19ىفًجش . 1995
www.lelandswallpaper.com
www.insulating paints.com
www.visual-arts-cork.com/installation-art.htm
www.enviromentalmuseum.com/-art.htm






انقبئى ثأػًبل سئُظ يدهظ انقغى انؼهًً  :أ.و.د /عبيُخ فىصٌ ػهٍ

