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 .3إكغاب انطانة انًلاْٛى ٔ انؽقائق انًشذثطح  -تذساعح أعانٛة ذصًًٛٛح ذثشص أشكال نًلشداخ يٍ األشاز انًثغظ تخاياخ األخشاب.

الوىضىعاخ تاألسثىع
1

2

3

4

ػشض ألْذاف انًقشس ٔذٕصٛلّ ٔيؽرٕٚاذّ
ٔياذى يٍ خطظ انرؽغ ٍٛػٍ انؼاو انًاضٗ.

أعاعٛاخ ذصًٛى األشاز

دساعح يقاٛٚظ ظغى اإلَغاٌ ٔػالقرٓا تقطغ
األشاز انغكُٗ

اخرثشا اػًال انغُح

انرؼشف ػهٗ يقٛاط انشعى ٔانًقاعاخ انًخرهلح
نألشاز انًُضنٔ ٙػالقرٓا تاألسظَٕٕيٛك.

ذؽهٛم كشاؽ يٍ كشاؿاخ انًُضل يٍ كرانٕظاخ أٔ
صٕس اإلَرشَد ٔسعى انًغاقظ انخاصح تكم
قطؼح أشاز يرٕاظذج تذاخم ْزا انلشاؽ.

ػًم أككاس ذصًًٛٛح ظذٚذج نُلظ انلشاؽ انز٘ ذى
اخرٛاسِ ٔسعى االعكرشاخ انخاصح تّ ٔانًغاقظ
انخاصح تكم قطؼح داخم ْزا انلشاؽ.
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6

7
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ػًم أككاس ذصًًٛٛح ظذٚذج نُلظ انلشاؽ انز٘ ذى
اخرٛاسِ ٔسعى االعكرشاخ انخاصح تّ ٔانًغاقظ
انخاصح تكم قطؼح داخم ْزا انلشاؽ.

سعى انًغاقظ انشأعٛح نقطغ األشاز

11
12
10

اعرخذاو أعانٛة اإلخشاض نهًششٔع

ذقٛٛى قثم انُٓائٗ نألػًال انلصهٛح ٔ يؼشض

ذقٛٛى َٓائٗ (يُاقشاخ)

ػشٔض

يُاقشاخ

يؽاضشاخ

ؼم يشكالخ

ذًاسٍٚ

إظشاء تؽٕز

يشاسٚغ ذطثٛقٛح

صٚاساخ يٛذاَٛح

ذعاسب يؼًهٛح

انؼصق انزُْٗ

انرؼهى انرؼأَٗ

انرؼهٛى اإلنكرشَٔٗ

ذكهٛلاخ ٔٔاظثاخ يُضنٛح

إيرؽاٌ َظشٖ

ذقٛٛى يششٔػاخ ذصًًٛٛح

يُاقشاخ ٔذقٛٛى آدء صلٙ

اخرثاس شلٕٖ

سعى انًُظٕس انُٓذعٗ نقطؼح األشاز

13

14

15

16

استشاتيجيح
التعلين
الوثاشش

استشاتيجيح
التعلين غيش
الوثاشش

استشاتيجيح
التعلن الزاتً

استشاتيجيح
التعلن
التجشيثً

استشاتيجيح
التعليوىالتعلن
التفاعلً

التقىين
الختاهً
والنهائً

التقىين
الثنائً
والتكىيني
اخرثاس ػًهٗ

ٚزكش أعظ ذصًٛى أشاز انًُشأ انغكُٗ.

ٚششغ اٜداء انٕظٛلٗ نؼُاصش ٔيكَٕاخ ذصًٛى أشاز انًُشأ انغكُٗ يٍ ؼٛس
يالءيرّ نهٕظٛلح ٔانشكم انعًانٗ











ٚلغش َظشٚاخ ػهى األنٕاٌ ٔدالالذّ كٗ ذصًٛى األشاز.



















































































الوهاساخ الزهنيح

ٚغرُرط انؼالقح ت ٍٛذصًٛى أشاز انًُشأ انغكُٗ ٔطثٛؼح اعرخذايّ.









ٚغرُرط ؼهٕل يرُٕػح نًرطهثاخ اشاز انًُشاخ انغكُٛح ٔإػذاد انشعٕوانرؽضٛشٚح.











ٚغرُثظ أككاس ٔ ذصًًٛاخ يثركشج ذؽقق انٕظٛلح ٔانشكم انعًان ٙنًُرط األشاز.













ٚغرُثظ انؼالقح ت ٍٛانهٌٕ ٔ دالنرّ ٔ ػالقرّ تًغاؼح ٔ طثٛؼح األشاز انغكُٗ.













ٚصٛؾ األككاس انرصًًٛٛح نألشاز -تؼذ ذؽهٛهٓا إنٗ ػُاصشْا األٔنٛح -تأكصش يٍ
شكم.



























































































الوهاساخ الوهنيح الخاصح تالوقشس










ٚخراس انخاياخ انًغرخذيح ٔٚشتطٓا تطثٛؼح االعرخذاو .











ظـ ٚ 3قذو انشعٕياخ انُٓذعٛح ٔاإلعكرشاخ انٛذٔٚح نرٕضٛػ انلكش انرصًًٙٛ
ألشاز انًُشأ انغكُٗ.











ظـ ُٚ -4لز انًُارض كًؽاكاج نرصًٛى األشاز انغكُٗ انًثذئٗ ٔانُٓائٗ.



ٚرـهة ػهٗ انًشكالخ ٔٚؼًم ذؽد ضـظ ٔٚؽذد األْذاف ٔاألٔنٕٚاخ إسذثاطا
تانٓذف ٔٚغشع كٗ اذخار انقشاس.














































































الوهاساخ العاهح






















انًقاتالخ

الوعلىهاخ والوفاهين










انًالؼظح





















يهق اإلَعاص





أستشاتيجيح وطشق التعلين والتعلن

انرقٕٚى انشخصٗ نهطانة

النتائج التعليويح
الوستهذفح

أسالية وطشق التقيين

وزارة التعليم العالى
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قسم التصميم الداخلى واألثاث

ٚعٛذ انرصًٛى انعًاػٗ تانرؼأٌ يغ اٜخش.ٍٚ



ٚؼذ انثؽس انرطثٛقٗ ٔٚؽهم انثٛاَاخ ٔٚطٕس انرؼهى انذائى انًغرًش ٔ ٚطٕسيؼاسكّ
ٔ يٓاساذّ.





































ٚقذو انؼشض انلؼال ٔٚذٚش انًُاقشاخ ٔانؽٕاساخ.
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