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 كهَح انفُوٌ اندًَهح 
 ذطور إَشاء انكهَح تأقظايها انؼهًَح :

 

 

 

  ُّطؼ٤ِْ جُؼح٢ُ.. ذأهٓحٜٓح جُٔهطِلةس ٝ ٛة٢ ق هٓةْ جُطٛة٣ٍٞ .. أٗٗأش ٤ًِس جُلٕ٘ٞ جُؿ٤ِٔس، ًٝحٗص ضطرغ َٝجٌز ج2551ػح

 هْٓ قلٍ (. –هْٓ جُ٘كص  –هْٓ كٕ٘ٞ َنٍك٤س  –

  ّٚىٌ هٍجٌ َٝج١ٌ ُٓ٘س ذْٟ ٤ًِس جُلٕ٘ٞ جُؿ٤ِٔس ذح٩ٌْ٘ى٣ٌس ُؿحٓؼس قِٞجٕ  2551ػح ... 

  ّٚىٌ هٍجٌ َٝج١ٌ ٧ٗٗحء هْٓ جُؼٔحٌز. ..2566ػح 

  ّش جُؼ٤ِح.. ٍٓقِس جُٔحؾٓط٤ٍ... ضْ ئٗٗحء هْٓ جُىٌجْح2512ػح 

  ّؾحٓؼس  –.. ذاٚىجٌ ج٬ُتكس جُىجن٤ِس ذ٤ٌِس جُلٕ٘ٞ جُؿ٤ِٔس 2511( ُٓ٘س  535.. ٚىٌ هٍجٌ َٝج١ٌ ٌهْ ق  2511ػح

 ٝ هى ٞٔص ج٧هٓحّ جُطح٤ُس :  –قِٞجٕ 

o . هْٓ جُؼٔحٌز 

o  ٌٌٞكٕ٘ٞ ضؼر٣ٍ٤س ( . –ضهٛٙ ق ػٔحٌز وجن٤ِس  -هْٓ جُى٣ 

o ٠رحػس ذحٌَز (  –٠رحػس ٓٓطكس  –ضهٛٙ ق ٠رحػس ؿحتٍز  -س هْٓ جُط٤ٔٛٔحش جُٔطرٞػ 

o  ٍض٣ٍٞٛ ػحّ (. –ضهٛٙ ق ض٣ٍٞٛ ؾىج١ٌ  -هْٓ جُط٣ٞٛ 

o  ٗكص ٤ٓىج٢ٗ (. –ضهٛٙ ق ٗكص ػحّ  -هْٓ جُ٘كص 

  ٍّٓقِس جُىًطٌٞجٙ. -ئٗٗحء هْٓ جُىٌجْحش جُؼ٤ِح  2510ػح 

  ّحش ؾحٓؼس قِةٞجٕ ذح٧ْةٌ٘ى٣ٌس ٝذٔةح ك٤ٜةح ٤ًِةس ُْٟ ٤ًِ 2515( ُٓ٘س  362ٌهْ ق  ٚىٌ هٍجٌ َٝج١ٌ..   2515ػح

 جُلٕ٘ٞ جُؿ٤٤ِٔس ج٠ُ ؾحٓؼس ج٧ٌْ٘ى٣ٌس 

 

 ضطٌٞ جُِٞجتف جُىجن٤ِس ٤ٌُِس جُلٕ٘ٞ جُؿ٤ِٔس :

  ّذحػطٔحو ج٬ُتكس جُىجن٤ِس ٤ٌُِس جُلٕ٘ٞ جُؿ٤ِٔس. 2511( ُٓ٘س  535ٚىٌ هٍجٌ َٝج١ٌ ٌهْ ق  2511ػح 

  ُّطؼى٣َ ذؼٝ أقٌحّ ج٬ُتكس جُىجن٤ِس ذح٤ٌُِس. 2511( ُٓ٘س  2255ئٚىجٌ هٍجٌ َٝج١ٌ ٌهْ ق  2511ػح 

  ّذحػطٔحو ضط٣ٍٞ ٝ ضؼى٣َ ج٬ُتكس جُىجن٤ِس ٤ٌُِةس جُل٘ةٕٞ  2002( ُٓ٘س  404ئٚىجٌ جُوٍجٌ جَُٞج١ٌ ٌهْ ق  2002ػح

 جُؿ٤ِٔس.

 ّس ٤ٌُِس جُلٕ٘ٞ ج٧تكس جُىجن٤ِ ذأػطٔحو ٝضؼى٣َ   2/6/2001ذطح٣ٌم      ( 2215هٍجٌ َٝج١ٌ ٌهْ ق ٚىٌ  2001 ػح

 ذ٘ظحّ جُٓحػحش جُٔؼطٔىز . ذؿحٓؼس ج٫ٌْ٘ى٣ٌس ق ٍٓقِس جُىٌجْحش جُؼ٤ِح ( جُؿ٤ِٔس 

  تشددأٌ اصددذار ان ئسددح انؼايددح نهذراطدداخ انؼهَددا تدايؼددح   3/6/3202ترددارٍ  (     3962)صددذر قددزار يسارً رقددى

 االطكُذرٍح تُظاو انظاػاخ انًؼرًذج .
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 رؤٍح انكهَح

 

 
ٝج٩ذىجع  جُؼ٢ِٔ  ن٣ٍؽ ٣َٛ ئ٢ُ جُط٤ُٔ ك٢ ٓؿح٫ش جُركع لؼَ ٤ًِس جُلٕ٘ٞ جُؿ٤ِٔس ٗظْ جُؿٞوز ٖٓ جؾَض

ضطر٤ن أقىظ ٓؼح٤٣ٍ جُؿٞوز جُط٢ ضٞكٍ ُِه٣ٍؽ ك٢ ٝجُط٢ ضْٜٓ ذلحػ٤ِس  ك٢ جُؼٔحٌز ٝجُلٕ٘ٞ  جُل٢٘ ٝجُط٢ِ٤ٌٗ

 ٔغ جٌُٓ٘ى١ٌجُط٤ٔ٘س ٝضِر٤س جقط٤حؾحش جُٔؿطذٍجٓؽ  ج٩ٖطٍجى ك٢  ٝجُط٬خ  كٍ٘
 

 

 رطانح انكهَح

 

 
ج٩ْٜحّ ك٢ ج٩ٌضوحء ذحُٔٓط١ٞ جُؼ٢ِٔ ٝجُطؼ٢ٔ٤ِ ُِٔؿطٔغ ٖٓ ن٬ٍ ذٍجٓؽ ضؼ٤ٔ٤ِس ٖحِٓس ضؼى جُه٣ٍؽ ُىنٍٞ 

 ْٞم جُؼَٔ .

ئٓىجو جُٔؿطٔغ ذٔطه٤ٖٛٛ ٓرىػ٤ٖ ك٢ ٓؿح٫ش جُلٕ٘ٞ جُط٤ِ٤ٌٗس جُٔهطِلس ُِٔٓحٛٔس ك٢ ٍٗٗ جُلٕ٘ٞ  •

 ٢ جُٔؿطٔغ ٝج٫ٌضوحء ذحًُٝم جُؼحّ . ٝجُػوحكس ٝجُٞػ٢ جُط٢ِ٤ٌٗ ك

جُٓؼ٢ ئ٢ُ ئهحٓس ٍٖجًس و٣٘ح٤ٌ٤ٓس ٓغ ٓإْٓحش جُٔؿطٔغ ٍٝٓجًُ جُلٖ ٝجُػوحكس ٓك٤ِح ٝػح٤ُٔح  •

 ُِٔٓحٛٔس جُلؼحُس ك٢ ضط٣ٍٞ جُلٌٍ ٝض٤ٔ٘س جُٔؿطٔغ قٟح٣ٌح . 

و٢ٓٞ ئػىجو جُْٔٛٔ جُٔؼٔح١ٌ ٝجُٔهط١ جُك١ٍٟ جُوحوٌ ػ٢ِ ٌذ١ ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُؼٍٛ ذحُطٍجظ جُ •

 ٝجُوحوٌ ػ٢ِ ضأ٤ًى ج٣ُٜٞس جُػوحك٤س ك٢ جُر٤ثس ج٤ٌُ٘ٓس ٝجُٔى٣٘س جُٔؼحٍٚز . 

 أهذاف انكهَح

 

 
  أعداد متخصصٌن فً مجاالت الفنون التشكٌلٌة المختلفة والعمارة والتخطٌط مإهلٌن بالخبرات

 والمهارات الفنٌة المتطورة 

 ت المتعددة لخدمة خطط التنمٌة االتعم  فً أعداد باحثٌن مإهلٌن لدعم البحوث التشكٌلٌة فً المجاال

فهم التراث التشكٌلً والموروث الثقافً والحضاري ورصد الحركة الفنٌة والثقافٌة محلٌا وعالمٌا 

  ا والمساهمة الفعالة فٌها

  تطوٌر وتدرٌب كوادر هٌبة التدرٌس لمواكبة مستحدثات التكنولوجٌا المتقدمة وربطها بالعلوم

 اإلنسانٌةا

 ٌث البرامج الدراسٌة لمرحلتً البكالورٌوس والدراسات العلٌا وتحقٌ  اإلمكانٌات تحد

البلزمة للمساهمة والنهوض بالعملٌة التعلٌمٌة لمواكبة التطور فً ظل المتؽٌرات المتجددة 

 والوصول إلً تحقٌ  المستوي الرفٌع للفن والثقافة

 ٌلً فً المحتمع علً مختلؾ مستوٌاته ا النهوض بالمستوي الثقافً والحضاري وتنمٌة الوعً التشك 

 اتحقٌ  دور الكلٌة نحو المشاركة الفعالة فً التنسٌ  الحضري واالرتقاء بالذو  العام  
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 األقظاو انؼهًَح نهكهَح :

 
 

 جُؼٔحٌز

 جُى٣ٌٌٞ

 جُط٤ٔٛٔحش جُٔطرٞػس

 جُط٣ٍٞٛ

 جُ٘كص

 جُط٤ٍْٓ

 ضح٣ٌم جُلٖ

 
 جامعة االسكندرٌة –العلٌا بنظام الساعات المعتمدة لكلٌة الفنون الجمٌلة  القواعد العامة لالئحة الدراسات

 

 حـَـاطـطاألذ ـواػـقان:  نثاب األيلا

 

 

 

 1مادة  

 : انرانَح تُاء ػهٌ إقرزاذ يدهض انكهَح يانذرخاخ انؼهًَح  انذتهوياخ  ذًُر خايؼح اإلطكُذرٍح

 

 .اندًَهح  فٌ انفُوٌانرانَح  اخانرخصص فٌ  دتهوو انذراطاخ انؼهَا 2/0

 (التصمٌم العمرانً -اإلسكان -التصمٌم المعماريقسم العمارة ) -
 (.جُلٕ٘ٞ جُطؼرـ٣ٍ٤س - جُؼٔحٌز جُىجن٤ِسهْٓ جُى٣ٌٌٞ ق -

 (جٍُ٘ٗ ٝجٌُطحخ. ٌّْٞ -جُطرؼس جُل٤٘س -ض٤ْٔٛ ٝجضٛحٍ ؾٍج ك٠ٌ٤.هْٓ جُط٤ٔٛٔحش جُٔطرٞػس ق  -

 (ج١ٌ.جُؿى جُط٣ٍٞٛ -جُط٣ٍٞٛ جُؼحّهْٓ جُط٣ٍٞٛ ق  -

 (ج٤ُٔىج٤ُس. -جُ٘كص جُؼحّ -جُ٘كص جُهُك٢  -جُ٘كص ج٤ُٔىج٢ٗهْٓ جُ٘كص ق -

. جُؼحّ . ض٤ٍْٓ جُط٣ٍٞٛ جُؿىجٌٟ ٤ٍْٓ جُط٣ٍٞٛض ض٤ٍْٓ جُٔهط٠ٞحش. . ض٤ٍْٓ ج٧غحظ. جُط٤ٍْٓ جُٔؼٔح١ٌقهْٓ جُط٤ٍْٓ  -

 (ض٤ٍْٓ جُ٘كص.

 ( ضح٣ٌم جُلٕ٘ٞ -ح٣ٌم جُؼٔحٌزضهْٓ ضح٣ٌم جُلٖ ق -

 

 .   تُاء ػهٌ إقرزاذ يدهض انكهَح   انرانَح انرخصصاخ  فٌظرَز فٌ انفُوٌ اندًَهح درخح انًاخ 2/3

 (جُؼٔحٌزهْٓ جُؼٔحٌز ق -

 (.جُلٕ٘ٞ جُطؼرـ٣ٍ٤س - جُؼٔحٌز جُىجن٤ِس هْٓ جُى٣ٌٌٞ ق -

 (جٍُ٘ٗ ٝجٌُطحخ ٌّْٞ -جُطرؼس جُل٤٘س -ض٤ْٔٛ ٝجضٛحٍ ؾٍج ك٠ٌ٤هْٓ جُط٤ٔٛٔحش جُٔطرٞػس ق -

 (.جُؿىج١ٌ جُط٣ٍٞٛ -جُؼحّجُط٣ٍٞٛ هْٓ جُط٣ٍٞٛ ق -

 (جُ٘كص جُؼحّ. ج٤ُٔىج٤ُس. -جُ٘كص جُهُك٢  -جُ٘كص ج٤ُٔىج٢ٗهْٓ جُ٘كص ق -

جُؼحّ . ض٤ٍْٓ جُط٣ٍٞٛ  ٤ٍْٓ جُط٣ٍٞٛض ض٤ٍْٓ جُٔهط٠ٞحش. . ض٤ٍْٓ ج٧غحظ. ُط٤ٍْٓ جُٔؼٔح١ٌ جقهْٓ جُط٤ٍْٓ  -

 (. ض٤ٍْٓ جُ٘كص.جُؿىجٌٟ

 (ٕ٘ٞضح٣ٌم جُل -ضح٣ٌم جُؼٔحٌزهْٓ ضح٣ٌم جُلٖ ق  -

 

 .تُاء ػهٌ إقرزاذ يدهض انكهَح   انرخصصاخ انرانَح  فٌدرخح دكروراِ انفهظفح فٌ انفُوٌ اندًَهح  2/3

 (جُؼٔحٌزهْٓ جُؼٔحٌز ق -

 (.جُلٕ٘ٞ جُطؼرـ٣ٍ٤س.  جُؼٔحٌز جُىجن٤ِسهْٓ جُى٣ٌٌٞ ق  -

 (جٍُ٘ٗ ٝجٌُطحخ ض٤ْٔٛ ٝجضٛحٍ ؾٍج ك٠ٌ٤. جُطرؼس جُل٤٘س. ٌّْٞهْٓ جُط٤ٔٛٔحش جُٔطرٞػس ق -

 (.جُؿىج١ٌ جُط٣ٍٞٛ جُؼحّ. جُط٣ٍٞٛهْٓ جُط٣ٍٞٛ ق -

 (جُ٘كص ج٤ُٔىج٢ٗ. جُ٘كص جُهُك٢ . جُ٘كص جُؼحّ. ج٤ُٔىج٤ُس.هْٓ جُ٘كص ق   -

جُؼحّ . ض٤ٍْٓ جُط٣ٍٞٛ  ٤ٍْٓ جُط٣ٍٞٛض ض٤ٍْٓ جُٔهط٠ٞحش. . ض٤ٍْٓ ج٧غحظ. جُط٤ٍْٓ جُٔؼٔح١ٌهْٓ جُط٤ٍْٓ ق  -

 (. ض٤ٍْٓ جُ٘كص.جُؿىجٌٟ

 (.ضح٣ٌم جُلٕ٘ٞ. ضح٣ٌم جُؼٔحٌزقهْٓ ضح٣ٌم جُلٖ   -
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 2مادة  

 ٓٞجػ٤ى جُىٌجْس:

 -:٣طْ كطف ذحخ جُورٍٞ ُِىٌجْحش جُؼ٤ِح       

 جْرٞع وٌج٢ْ ٖحَٓ ج٫ٓطكحٗحش. 25كَٛ جُه٣ٍق:  ٣رىأ جُٓرص جُػحُع ٖٓ ٍٖٜ ْرطٔرٍُٝٔىز  .2

 ج٫ٓطكحٗحش .جْرٞع وٌج٢ْ ٖحَٓ  25كَٛ جٍُذ٤غ:   ٣رىأ جُٓرص جُػح٢ٗ ٖٓ ٍٖٜ كرٍج٣ٍُٝٔىز  .2

 جْحذ٤غ وٌج٤ْس ٖحِٓس ج٫ٓطكحٗحش . 1كَٛ ج٤ُٛق ٣رىأ جُٓرص ج٧ٍٝ ٖٓ ٍٖٜ ٤ُٞ٣ٞ ُٝٔىز  .3

 

 

 3مادة  

 ٗظحّ جُىٌجْس:

ْحػس ٓؼطٔىز ٌُةَ كٛةَ . ًٔةح ٣ٓةٔف  ٣26ٓٔف ُِطحُد ذحُطٓؿ٤َ ك٢ ك٢ِٛ جُه٣ٍق ٝجٍُذ٤غ ك٢ ػىو ٖٓ جُٓحػحش ٫ ٣ُ٣ى ػٖ 

ْةحػحش ٓؼطٔةىز ، ٫ٝ ٣كطٓةد ْةحػحش ضٓةؿ٤َ  5ىو ٖٓ جُٓةحػحش ٫ ٣ُ٣ةى ػةٖ ُِطحُد جُطٓؿ٤َ ك٢ كَٛ ج٤ُٛق ك٢ ػ

 جٍُْحُس ٖٞٔ جُٓحػحش . 

 4مادة  

 جُٓحػس جُٔؼطٔىز :

 جُٓحػس جُٔؼطٔىز ٢ٛ ٝقىز ه٤حِ ُطكى٣ى َٕٝ ًَ ٓوٌٍ ك٢ جُلَٛ جُىٌج٢ْ جُٞجقى ٢ٛٝ ضؼحوٍ :       

 ْحػس وٌج٤ْس ٗظ٣ٍس ٝجقىز ك٢ ج٧ْرٞع . .2

 ط٤ٖ أٝ ْحػط٤ٖ ٖٓ جُطى٣ٌرحش جُٔؼ٤ِٔس ك٢ ج٧ْرٞع .أٝ ْحػط٤ٖ ضطر٤و٤ .2

 أٝ أٌذغ ْحػحش ٖٓ جُطى٣ٌرحش ج٤ُٔىج٤ٗس ك٢ ج٧ْرٞع ٠ٞجٍ جُلَٛ جُىٌج٢ْ . .3

 

 5مادة  

 ج٠ٍُٝٗ جُؼحٓس ُِورٍٞ ٝجُطٓؿ٤َ :

٣ورةَ جُطحُةةد جُكحٚةةَ ػِةة٢ وٌؾةةس جُرٌةةح٣ٌُِٞٞ ٓةةٖ ئقةةى١ جُؿحٓؼةةحش جُٔؼطةةٍف ذٜةةح ٓةةٖ جُٔؿِةةّ ج٧ػِةة٢ ُِؿحٓؼةةحش  .2

 ٌجْس ذرٍجٓؽ جُىٌجْحش جُؼ٤ِح ئيج جْطٞك٢ ٠ٍٖٝ جُورٍٞ ذٌَ ذٍٗحٓؽ .ُِى

ٝإٔ ٣كَٛ ػ٢ِ ٓٞجكوس ٓؿِّ جُوْٓ جُٔهطٙ ٝٓؿِّ ج٤ٌُِةس  ق ئٕ ٝؾىش (  إٔ ٣ٓطٞك٢ جُطحُد ٠ٍٖٝ جُوْٓ جُؼ٢ِٔ .2

 . 

 إٔ ٣ٓطٞك٢ جُطحُد جُٔٓط٘ىجش ٝجُ٘ٔحيؼ جُٔطِٞذس ك٢ ئوجٌز جُىٌجْحش جُؼ٤ِح . .3

 جُوْٓ . ٓؿِّ ٌجش جُٔ٘حْرس ٨ٔ٣ٝ ٗٔٞيؼ ضٓؿ٤َ ٓوٌٍجش ٣ٝؼطٔى ٖٓ جٍُٖٔى ج٧ًحو٢ٔ٣ ٌٝت٣ّ٤هطحٌ جُطحُد جُٔوٍ .4

 جُطٓؿ٤َ ٠ٍٖ جْح٢ْ ٢ٌُ ٣ٓٔف ُِطحُد ذحُكٌٟٞ ٝقٓحخ جُٔوٌٍجش جُىٌج٤ْس ُٚ .  .5

 .ن٬ٍ جُٔٞجػ٤ى جُٔوٌٍز ٫ ٣ؼطرٍ جُطحُد ٓٓؿ٬ ك٢ أ١ ٓوٌٍ ئ٫ ذؼى ْىجو جٍُّْٞ جُىٌج٤ْس  .6

جُطٓةؿ٤َ هرةَ ٜٗح٣ةس ج٧ْةرٞع جُػةح٢ٗ ٓةٖ كٛة٢ِ جُه٣ٍةق ٝجٍُذ٤ةغ أٝ ج٧ْةرٞع  ذأٜٗةحء ئؾةٍجءجش  ٣وةّٞ جُطحُد جُة١ً ٫ .1

 ج٧ٍٝ ٖٓ جُلَٛ ج٤ُٛل٢ ٫ ٣كن ُٚ قٌٟٞ جُٔكحٍٞجش.

 

 6مادة  
 

 :ٓوٌٍ هٞجػى وٌجْس 

 جُكى ج٧و٢ٗ ُؼىو جُط٬خ ُلطف ٓوٌٍجش جُىٌجْس .  ج٤ٌُِس٣وٌٍ ٓؿِّ  .2

جٍُذ٤غ (  –١ ٓوٌٍ هرَ ٜٗح٣س ج٧ْرٞع جُػح٢ٗ ٖٓ ذىج٣س جُلَٛ جُىٌج٢ْ ق جُه٣ٍق ٣كن ُِطحُد إٔ ٣كًف / ٤ٟ٣ق أ .2

ج٧ٍٝ ٖٓ كَٛ ج٤ُٛق ذؼى ضؼرثس ٗٔٞيؼ جُكًف ٝج٩ٞحكس ٝجػطٔحوٙ ٖٓ جٍُٖٔى ج٧ًحو٢ٔ٣ وٕٝ إٔ  ج٧ْرٞعأٝ ٜٗح٣س 

 ٣ظٍٜ جُٔوٌٍ ج١ًُ ضْ قًكس ك٢ ْؿِٚ جُىٌج٢ْ .

ٌج٢ْ هرَ ٜٗح٣س ج٧ْرٞع جُػح٢ٗ ػٍٗ ٖٓ ذىج٣س ك٢ِٛ جُه٣ٍق ٝجٍُذ٤غ أٝ ٣ٓٔف ُِطحُد ذح٫ٗٓكحخ ٖٓ جُٔوٌٍ جُى .3

ج٧ْرٞع جُٓحوِ ٖٓ جُلَٛ ج٤ُٛل٢ ذؼى ضؼرثس ٗٔٞيؼ ج٫ٗٓكحخ ٝجػطٔحوز ٖٓ جٍُٖٔى جٌُحو٢ٔ٣ ٝك٢ ًٛٙ جُكحُس ٫ 

 .ك٢ ْؿِٚ جُىٌج٢ْ     w )withdrawalضكٓد ُِطحُد ْحػحش ًٛج جُٔوٌٍ ٣ٍٝٚى ُِطحُد ضوى٣ٍ ٓ٘ٓكد ق

كايج  .% ػ٢ِ ج٧هَ ٖٓ جُٓحػحش جُطى٤ٓ٣ٌس ُِٔو٫15ٌٍ ٣ٓٔف ُِطحُد ذىنٍٞ ج٫ٓطكحٕ جُٜ٘حت٢ ئ٫ ئيج قٍٟ  .4

. ٣هطٍ جُطحُد ذكٍٓحٗٚ ٖٓ ونٍٞ % ٖٓ ٓؿٔٞع ػىو جُٓحػحش جُطى٤ٓ٣ٌس ُِٔو25ٌٍضؿحَٝش ٗٓرس ؿ٤حخ جُطحُد 

 FW)  .    forcedق رح٣ٌح ٖٓ جُٔوٌٍ جٓطكحٕ ٜٗح٣س جُلَٛ ٣ٍٝٚى ُٚ ك٢ ْؿِس جُىٌج٢ْ ٓ٘ٓكرح جٗٓكحذح ئؾ

withdrawal   
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ئيج ضؼًٌ ػ٤ِٚ ونٍٞ ج٫ٓطكحٕ جُٜ٘حت٢ ُٔوٌٍ أٝ ئضٔحّ  I )incomplete ق٣كَٛ جُطحُد ػ٢ِ ضوى٣ٍ ؿ٤ٍ ٌٓطَٔ  .5

ٝٓؿِّ ج٤ٌُِس ٣ٍٖطس إٔ ٣ٌٕٞ ٝضوٍٙ ُؿ٘س جُىٌجْحش جُؼ٤ِح ذؼٝ ٓططِرحضٚ ٧ْرحخ ه٣ٍٜس ٣ورِٜح ٓؿِّ جُوْٓ جُؼ٢ِٔ 

% ػ٢ِ ج٧هَ ٖٓ ٓططِرحش جُٔوٌٍ ، ٝػ٤ِٚ أوجء ج٫ٓطكحٕ ن٬ٍ أْرٞػ٤ٖ ٖٓ ذىء جُلَٛ جُىٌج٢ْ 15ٍٟ ٝأو١ هى ق

 (. FWق جُطح٢ُ ، ٝئ٫ قَٛ ػ٢ِ ضوى٣ٍ ٓ٘ٓكد ئؾرح١ٌ 

( ٫ضكٓد ُٚ ًٓحػحش وٌج٤ْس ٫ٝ ضىنَ ك٢  I,W ,FW or MWقجُٔوٌٍجش جُط٢ ٣كَٛ ك٤ٜح جُطحُد ػ٢ِ ضوى٣ٍ   .6

 ٍج٢ًٔ ُِىٌؾحش .قٓحخ جُٔط١ْٞ جُط

 ٣كن ُِطحُد ئػحوز جُطٓؿ٤َ ك٢ أ١ ٓوٌٍ ْرن ُٚ جُ٘ؿحـ أٝ جٍُْٞخ ك٤ٚ ذـٍٜ ضك٤ٖٓ ضوى٣ٍٙ ك٢ ًٛج جُٔوٌٍ . .1

ؾ٤ٔغ ضوى٣ٍجضٚ جُكحَٚ ػ٤ِٜح ك٢ جُٔوٌٍجش ك٢ ؾ٤ٔغ ٓكح٫ٝضٚ  ٣Transcriptٍٚى ك٢ ْؿَ جُطحُد جُىٌج٢ْ  .1

 ؾ٤ٔغ جُلٍٛٞ جُىٌج٤ْس  ٝضىنَ ؾ٤ٔؼٜح ك٢ قٓحخ جُٔط١ْٞ جُطٍج٢ًٔ ُِىٌؾحش ك٢

Cumulative   Grade  Point  Average ( CGPA). 
٣ؿَٞ ُِطحُد جُطٓؿ٤َ ك٢ ٓوٌٍجش وٌج٤ْس ٖٓ نحٌؼ جُوْٓ جُؼ٢ِٔ أٝ ج٤ٌُِس أٝ جُؿحٓؼس ٖٞٔ ذٍٗحٓؿٚ جُىٌج٢ْ  .5

قٓحخ  ٝيُي ذؼى ٓٞجكوس ٓؿِّ ج٤ٌُِس ذ٘حء ػ٢ِ جهطٍجـ ٓؿِّ جُوْٓ جُؼ٢ِٔ جُٔهطٙ ٝضىنَ ًٛٙ جُٔوٌٍجش ك٢

 . Point Average (GPA)جُٔط١ْٞ جُطٍج٢ًٔ ُِىٌؾحش 

،  ٫C ٣كٓد ُِطحُد جُٔوٌٍ ٖٞٔ جُٓحػحش جُٔطِٞذس ُِكٍٛٞ ػ٢ِ جُىٌؾس ئيج قَٛ ك٤ٚ ػ٢ِ ضوى٣ٍ أهَ ٖٓ  .20

٣ٝؿد ػ٤ِٚ ئػحوز وٌجْس جُٔوٌٍ أيج ًحٕ ئؾرح٣ٌح ٣ٝكن ُِطحُد وٌجْس ٓوٌٍ ذى٣َ ئيج ًحٕ جنط٤ح٣ٌح ٝضىنَ جُىٌؾحش 

 جُىٌج٤ْس. ك٢ ؾ٤ٔغ جُلٍٛٞ (CGPA)َ ػ٤ِٜح ك٢ ٓكح٫ٝضٚ ك٢ قٓحخ جُٔط١ْٞ جُطٍج٢ًٔ ُِىٌؾحش جُكحٚ

 ك٢ قحُس ٖطد جُطحُد ٖٓ جُرٍٗحٓؽ ٫ ٣كن ُٚ جُطٓؿ٤َ ُ٘لّ جُرٍٗحٓؽ ٍٓز أن١ٍ ك٢ يجش جُطهٛٙ . .22

ص جُكٍٛٞ ػ٢ِ ٫ ٣كٓد ُِطحُد جُٔوٌٍ ج١ًُ وٌْٚ ٍٝٓ ػ٤ِس أًػٍ ٖٓ نّٔ ْ٘ٞجش ٖٓ ضح٣ٌم جؾط٤حَٙ ٝقط٢ ٝه .22

 جُىذِّٞ أٝ جُٔحؾٓط٤ٍ أٝ ْرغ ْ٘ٞجش قط٢ ٝهص جُكٍٛٞ ػ٢ِ جُىًطٌٞجٙ .

 قٓحخ جُٔط١ْٞ جُطٍج٢ًٔ ُِىٌؾحش :  .23

 ٗوح٠ جُٔوٌٍ .  Xٗوح٠ ضوى٣ٍ جُٔوٌٍ = ػىو جُٓحػحش جُٔؼطٔىز ُِٔوٌٍ  -أ 

 كوح ُِٔؼحوُس : ٌَُٝ كَٛ وٌج٢ْ ق ٧هٍخ غ٬غس أٌهْ ػ٣ٍٗس (   GPAجُٔط١ْٞ جُطٍج٢ًٔ ُِىٌؾحش  -خ 

 

 ...... +(   2ٗوح٠ ضوى٣ٍ جُٔوٌٍ ق    +(   2قٗوح٠ ضوى٣ٍ جُٔوٌٍ                       

GPA   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 

 .ٓؿٔٞع جُٓحػحش جُٔؼطٔىز ٌَُ جُٔوٌٍجش جُىٌج٤ْس جُط٢ أًِٜٔح جُطحُد ك٢ جُلَٛ جُىٌج٢ْ                             

  

 ٝكوح ُِٔؼحوُس :  ٣CGPAطْ قٓحخ ئؾٔح٢ُ جُٔط١ْٞ جُطٍج٢ًٔ ُِىٌؾحش    - ؼ

 

 ضوى٣ٍ ؾ٤ٔغ جُٔوٌٍجش جُط٢ أًِٜٔح جُطحُد ٠ ٓؿٔٞع ٗوح               

 = CGPAــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٓؿٔٞع جُٓحػحش جُٔؼطٔىز ٌَُ جُٔوٌٍجش جُىٌج٤ْس                 

Sum  of  points  of  credit  hours  in  all  courses 

CGPA  =----------------------------------------------------------------------- 

Sum  of  number of  credit  hours  of all  courses 
 

%ٖٓ جُٓحػحش ٣15ٌٖٔ ُِطحُد جُطٓؿ٤َ ك٢ ٓوٌٍ وٌج٢ْ ًٔٓطٔغ وٕٝ ونٍٞ ج٫ٓطكحٕ، ٝك٢ قحُس قٌٟٞ جُطحُد  .24

 .   L ) listenerجُطى٤ٓ٣ٌس ُِٔوٌٍ أٝ أًػٍ ٣ٍٚى ُِطحُد ضوى٣ٍ ٓٓطٔغ ق

 ٢ْ ئيج ًحٕ ُٚ ٓططِد ْحذن ٣ٝؿد ػ٤ِٚ إٔ ٣ؿطحَ جُٔططِد جُٓحذن ج٫ٝ .٫ ٣ٓٔف ُِطحُد ذحُطٓؿ٤َ ك٢ ٓوٌٍ وٌج .25

٣ٓٔف ُِطحُد ذح٫ٗٓكحخ ٖٓ جُٔوٌٍ جُىٌج٢ْ ذؼى جُطٓؿ٤َ ػ٘ى جْطىػحتٚ ٫وجء جُهىٓس جُؼ٣ٌٍٓس ٣ٍٝٚى ُٚ ضوى٣ٍ  .26

لطٍز ك٢ ْؿِٚ جُىٌج٢ْ ٫ٝ ضكٓد ًٛٙ جُ  MW) ) Military Withdrawal  ٓ٘ٓكد ٧وجء جُهىٓس جُؼٌٍٓذس 

 ٖٞٔ ٓىز ٬ٚق٤س جُٔوٌٍجش .

جغ٘حء ضوىٓٚ ك٢ ذكع ٌْحُس جُٔحؾٓط٤ٍ أٝ جُىًطٌٞجٙ ،   ٣IP) in progressٍٚى ضوى٣ٍ جُطحُد ك٢ جُٓؿَ جُىٌج٢ْ ق .21

  U) Unsatisfactoryأٝ ؿ٤ٍ ٢ٍٞٓ ق  S) satisfactoryٝضٍٚى ُٚ ٗط٤ؿس ٓ٘حهٗس جٍُْحُس ذطوى٣ٍ ٢ٍٞٓ ق 

 .  GPAطوى٫ٍٝ٣ضىنَ ك٢ قٓحخ ٓط١ْٞ ٗوح٠ جُ
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 7مادة  
 :  هٞجػى ضو٤٤ْ جُٔوٌٍ

   ٬ُنطرحٌجش جُى٣ٌٝس ٝجُطو٤٤ْ جُٔٓطٍٔ . % 60 % ٖٓ جُىٌؾس ٬ُٓطكحٕ جُٜ٘حت٢ ٣ٝهٛٙ ذحه٢ جُىٌؾس٣40هٛٙ  -2

قحُس ضؼًٌ ضطر٤ن ًٛج جُ٘ٙ ػ٢ِ ذؼٝ جُطهٛٛحش ٝأهٓحّ ج٤ٌُِس ٣ؼٍٜ ج٫ٍٓ ػ٢ِ ٓؿِّ ج٤ٌُِس ٝٓؿِّ  ٝك٢

  ؼ٤ِح ٝجُركٞظ ٝٓؿِّ جُؿحٓؼس ُٞٞغ جُوحػىز جُهحٚس ذٌَ ضهٛٙ .جُىٌجْحش جُ

 ٣ٌٕٞ ٗظحّ جق٘ٓحخ جُ٘وح٠ ٌَُ ْحػس وٌج٤ْس ٓؼطٔىز ًٔح ٢ِ٣ :  -3

 

 GRADE 

جُٔؼىٍ 

 /جُطوى٣ٍ

 

Marks 

POINT 

 جُ٘وح٠

 ضٍٚى ًٛٙ جُطوى٣ٍجش ُِطِرس ج٣ًُٖ جظٍٜٝ أوجء ػح٤ُح

Very high graduate caliber 

A 200- 55 4.000 

A-  ٖٓ َ3.666 50-55أه 

B+  ٖٓ َ3.333  15-50جه 

 ضٍٚى ًٛٙ جُطوى٣ٍجش ُِطِرس ج٣ًُٖ جظٍٜٝ أوجء ٤ٍٞٓح

Satisfactory Performance. 
B   ٖٓ َ3.000 10-15أه 

B-  ٖٓ َ2.666 15 -10 جه 

C+  ٖٓ َ2.333 10-15أه 

C  ٖٓ َ2.000 65-10أه 

 أوجء أهِٖٔ جُٔطٞهغ ْٜٓ٘  ضٍٚى ًٛٙ جُطوى٣ٍجش ُِطِرس ج٣ًُٖ جظٍٜٝ

  The Performance of the student  is less  than 

expected   

C-  ٖٓ َ2.666 60-65أه 

D+  ٖٓ َ2.333 55-60أه 

 ضٍٚى ًٛٙ جُطوى٣ٍجش ُِطِرس ج٣ًُٖ جظٍٜٝ أوجء ؿ٢ٍٍٞٓ٤ 

Unsatisfactory Performance                                     

        

D  َ2.000 50-55أه 

                                                 Fail ٣ٍٚى ُِطحُد ٌجْد

                                                                        

F 

 
 0.000 

                    ٣ٍٚى ُِطحُد جُٔ٘ٓكد ٖٓ جُٔوٌٍ    

Withdrawal                                                                  
W  ------ 

 ٣ٍٚى ُِطحُد جُٔ٘ٓكد ئؾرح٣ٌح ٖٓ جُٔوٌٍ   

                                                  Forced Withdrawal 
FW  ----- 

٣ٍٚى ُِطحُد ج١ًُ ُْ ٣ٌَٔ ٓططِرحش جُٔوٌٍ                  

Incomplete                                                             
I  ----- 

 ٍزصذ نهطانة انًُظسة إلداء انخذيح انؼظكزٍح
                                                Military Withdrawal  

MW  ----- 

٣ٍٚى ُِطحُد جُٔٓؿَ ٓٓطٔغ                                       

Listener                                                                  
L  ----- 

  ٣ٍٚى ُِطحُد جُٔٓؿَ ُٓحػحش جٍُْحُس جُؼ٤ِٔس ُْٝ ضٌطَٔ ذؼى 

In Progress Ip  ----- 

٣ٍٚى ُِطحُد ػ٘ى ٓ٘حهٗس جٍُْحُس جُؼ٤ِٔس ذ٘ؿحـ           

Satisfactory                                                                
S  --- 

٣ٍٚى ُِطحُد ػ٘ى ٌْٞذٚ ك٢ ٓ٘حهٗس جٍُْحُس جُؼ٤ِٔس  

Unsatisfactory                                                        
U  ---- 

 

 

 8مادة  

 :جٍُّْٞ جُىٌج٤ْس ُرٍٗحٓؽ جُىٌجْحش جُؼ٤ِح

 



 

20 

 

 

س جُٔؼطٔىز ُرٍٗحٓؽ جُىٌجْحش جُؼ٤ِح ذوٍجٌ ٖٓ ٌت٤ّ جُؿحٓؼس ذ٘ةحء ػِة٢ ٓٞجكوةس ضكىو ك٢ ذىج٣س ًَ ػحّ وٌج٢ْ ه٤ٔس ضٓؿ٤َ جُٓحػ

 ٓؿِّ جُؿحٓؼس .

 

 

 9مادة  

 جٍُٖٔى ج٧ًحو٢ٔ٣:

 

٣كىو جُوْٓ جُؼ٢ِٔ ٌَُ ٠حُد ٍٖٓىج أًحو٤ٔ٣ح ٣ٝلَٟ إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ أػٟحء ٤ٛثس جُطى٣ٌّ ٖٓ ٗلّ جُطهٛٙ ًِٔح أٌٖٓ ، ٝيُةي 

وٌجْطٚ ُٝٔٓحػىضٚ ك٢ جنط٤حٌ جُٔوٌٍجش جُىٌج٤ْس ج٧ْح٤ْس ٝجُط٤ِ٤ٌٔس ج٬َُٓس ُٔؿحٍ  ُطوى٣ْ جُ٘ٛف ٝج٩ٌٖحو ن٬ٍ كطٍز

 ضهٛٛٚ . ٣ٌٕٝٞ ٌأ١ جٍُٖٔى ج٧ًحو٢ٔ٣ جْطٗح٣ٌح ٤ُّٝ ئُُج٤ٓح ُِطحُد ٝيُي قط٢ ٜٗح٣س وٌجْس جُطحُد ُِٔوٌٍجش . 

ذحُٔٗةٍف جُؼِٔة٢ ُطحُةد وٌؾطة٢  ج٫ًةحو٢ٔ٣ جٍُٖٔةى  ًِٔح ًحٕ يُي ٌٓٔ٘ةح ٣ٝٓةطرىٍ جٍُٔٗف٣ٝؿَٞ ُِطحُد ق٣ٍس جنط٤حٌ       

 جُٔحؾٓط٤ٍ ٝجُىًطٌٞجٙ ػ٘ى ضٓؿ٤َ جٍُْحُس . 

 

 11مادة  

 ضك٣َٞ جُٓحػحش جُٔؼطٔىز :

ذؼى ٓٞجكوس ٓؿِّ ج٤ٌُِس ٝذ٘حء ػ٢ِ جهطٍجـ  ٓؿِّ جُوْٓ  جُؼ٢ِٔ ٣ٓٔف ُِطحُةد ذطك٣ٞةَ  ػةىو ٓةٖ جُٓةحػحش  -2

ضٌةٕٞ ٓةٖ ذة٤ٖ ٓططِرةحش جُكٛةٍٞ ػِة٢ جُىٌؾةس  جُٔؼطٔىز  ْرن  ُٚ إٔ وٌْٜح ك٢ ؾحٓؼس أن١ٍ ػِة٢ إٔ

 أٝ ٓح ٣ؼحوُٚ  ذ٠ٍٗ :    Cٝجٕ ٣ٌٕٞ هى ٗؿف ك٤ٜح ذطوى٣ٍ ٫ ٣وَ ػٖ 

                

جُىٌجْةة٤س ج٬َُٓةةس ُِكٛةةٍٞ ػِةة٢  % ٓةةٖ ٓؿٔةةٞع جُٓةةحػحش  30كُٞةةٚ ػةةٖ ق أ (  ئ٫ ٣ُ٣ةةى ٓؿٔةةٞع جُٓةةحػحش  جُٔ                

 جُىٌؾس .

 أ٫ ضٌٕٞ هى جقطٓرص ُٚ ٝقَٛ ذٔٞؾد وٌجْطٜح ػ٢ِ ٖٜحوز أٝ وٌؾس ػ٤ِٔس أن١ٍ . قخ(                

 GPAقؼ(  ٫ ضىنَ ضِي جُٓحػحش جُٔؼطٔىز جُٔكُٞس ٖٓ ؾحٓؼس أن١ٍ ك٢ قٓحخ جُٔط١ْٞ جُطٍج٢ًٔ ُِىٌؾحش                 

 

أي عادد مان السااعات  ٌسمح للطالب المسجل فً أحد برامج الدراساات العلٌاا بجامعاة اإلساكندرٌة أن ٌحاول -1
علاً األقال أو ماا ٌعادلاه ساب  وأن درساها فاً جامعاة اإلساكندرٌة فاً    Cالمعتمادة التاً نجاح فٌهاا بتقادٌر 

برنامج التعلٌم المستمر أو برنامج لم ٌستكمل إلً أي من برامج الدراسات العلٌا التً ٌرؼب فً االلتحا  بها 
وتدخل هذه الساعات فً حساب المتوسط التراكماً للادرجات إذا كانت هذه المقررات من متطلبات البرنامج 

GPA  
  الدبلوم بشرط أال ٌكون قد مر أكثر من خمس سنوات من تارٌخ اجتٌازه المقرر وحتً حصوله علً شهادة      

 درجة الماجستٌر وسبع سنوات حتً حصوله علً درجة الدكتوراه أو
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 ت العلٌا  الباب الثانً   برامج الدراسا

 11مادة        

 .٤ٌِسجُجُىٌؾحش جُؼ٤ِٔس جُطح٤ُس  ذ٘حءج ػ٢ِ جهطٍجـ ٓؿِّ ٝ  جُىذِٞٓحشٔ٘ف ؾحٓؼس ج٩ٌْ٘ى٣ٌس ض            

 

 (2ٌهْ ق ذحُطهٛٛحش جُىهـ٤وـس جُٔٞٞكـس ذحُؿـىٍٝ  ك٢ جُلٕ٘ٞ جُؿ٤ِٔسجُىذِّٞ    -2                         

 

 ًٞو

 جُوْٓ

 ُؼ٤ِٔس                                جُطهٛٛحش جُىه٤وسج٧هٓحّ ج      

2 

 

 

 

 جُؼٔحٌز           
 التصمٌم المعماري  -0

 اإلسكان -1

 العمرانًالتصمٌم ا -2

2 

 

 جُؼٔحٌز جُىجن٤ِس-4 جُى٣ٌٌٞ           

 جُلٕ٘ٞ جُطؼرـ٣ٍ٤س-5

 

3 

 

 

 جُط٤ٔٛٔحش جُٔطرٞػس

 ض٤ْٔٛ ٝجضٛحٍ ؾٍج ك٠ٌ٤-6

 جُل٤٘سجُطرؼس -1

 جٍُ٘ٗ ٝجٌُطحخ ٌّْٞ-1

4 

 

 جُط٣ٍٞٛ جُؼحّ-5 جُط٣ٍٞٛ

 جُؿىج١ٌ جُط٣ٍٞٛ-20

 

5 

 

 

 

 جُ٘كص

 جُ٘كص ج٤ُٔىج٢ٗ-22

 جُ٘كص جُهُك٢-22

 جُ٘كص جُؼحّ-23

 ج٤ُٔىج٤ُس-24

 

6 

 

 

 

 

 جُط٤ٍْٓ

 جُط٤ٍْٓ جُٔؼٔح١ٌ-25

 ض٤ٍْٓ ج٧غحظ-26

 ض٤ٍْٓ جُٔهط٠ٞحش-21

 جُؼحّ ط٣ٍٞٛض٤ٍْٓ جُ-21

 ض٤ٍْٓ جُط٣ٍٞٛ جُؿىجٌٟ -25

 ض٤ٍْٓ جُ٘كص-20

 ضح٣ٌم جُؼٔحٌز-22 ضح٣ٌم جُلٖ 1

 ضح٣ٌم جُلٕ٘ٞ-22

 

 :  ( 2 ذحُطهٛٛحش جُىهـ٤وـس جُٔٞٞكـس ذحُؿـىٍٝ ٌهْ ق جُلٕ٘ٞ جُؿ٤ِٔس جُٔحؾٓط٤ٍ  حش وٌؾ -2

 جًٞو

 ُوْٓج
 جُطهٛٛحش جُىه٤وس      ج٧هٓحّ جُؼ٤ِٔس                                

 العمارة -0 جُؼٔحٌز 2

2 

 

 جُؼٔحٌز جُىجن٤ِس -2 جُى٣ٌٌٞ

 جُلٕ٘ٞ جُطؼرـ٣ٍ٤س -3



 

22 

 

 

 

3 

 

 

 جُط٤ٔٛٔحش جُٔطرٞػس

 ض٤ْٔٛ ٝجضٛحٍ ؾٍج ك٠ٌ٤ -4

 جُطرؼس جُل٤٘س -5

 جٍُ٘ٗ ٝجٌُطحخ ٌّْٞ -6

4 

 

 جُط٣ٍٞٛ جُؼحّ -1 جُط٣ٍٞٛ

 جُؿىج١ٌ جُط٣ٍٞٛ -1

 

5 

 

 

 

 جُ٘كص

 جُ٘كص ج٤ُٔىج٢ٗ -5

 ٘كص جُهُك٢جُ -20

 جُ٘كص جُؼحّ -22

 ج٤ُٔىج٤ُس  -22

 

6 

 

 

 

 

 جُط٤ٍْٓ

 جُط٤ٍْٓ جُٔؼٔح١ٌ -23

 ض٤ٍْٓ ج٧غحظ -24

 ض٤ٍْٓ جُٔهط٠ٞحش -25

 جُؼحّ ض٤ٍْٓ جُط٣ٍٞٛ -26

 ض٤ٍْٓ جُط٣ٍٞٛ جُؿىجٌٟ -21

 ض٤ٍْٓ جُ٘كص -21

 ضح٣ٌم جُؼٔحٌز -25 ضح٣ٌم جُلٖ 1

 ضح٣ٌم جُلٕ٘ٞ -20

 

  

 -: (3ٌهْ ق ذحُطهٛٛحش جُىهـ٤وـس جُٔٞٞكـس ذحُؿـىٍٝ  جُؿ٤ِٔسك٢ جُلٕ٘ٞ  وًطٌٞجٙ جُلِٓلس  حش وٌؾ -3

 

 ًٞو

 ْٓوجُ

 ج٧هٓحّ جُؼ٤ِٔس                                جُطهٛٛحش جُىه٤وس      

 العمارة -0 جُؼٔحٌز 2

2 

 

 جُؼٔحٌز جُىجن٤ِس -2 جُى٣ٌٌٞ

 جُلٕ٘ٞ جُطؼرـ٣ٍ٤س -3

 

3 

 

 

 جُط٤ٔٛٔحش جُٔطرٞػس

 ض٤ْٔٛ ٝجضٛحٍ ؾٍج ك٠ٌ٤ -4

 جُطرؼس جُل٤٘س -5

 جٍُ٘ٗ ٝجٌُطحخ ٌّْٞ -6

4 

 

 جُط٣ٍٞٛ جُؼحّ -1 جُط٣ٍٞٛ

 جُؿىج١ٌ جُط٣ٍٞٛ -1

 

5 

 

 

 

 جُ٘كص

 جُ٘كص ج٤ُٔىج٢ٗ -5

 جُ٘كص جُهُك٢- 20

 جُ٘كص جُؼحّ -22

 ج٤ُٔىج٤ُس -23

 

6 

 

 

 

 

 جُط٤ٍْٓ

 جُط٤ٍْٓ جُٔؼٔح١ٌ -24

 ض٤ٍْٓ ج٧غحظ -25

 ض٤ٍْٓ جُٔهط٠ٞحش -26

 جُؼحّ ض٤ٍْٓ جُط٣ٍٞٛ -21

 ض٤ٍْٓ جُط٣ٍٞٛ جُؿىجٌٟ -21

 ض٤ٍْٓ جُ٘كص -25

 ضح٣ٌم جُؼٔحٌز -20 ضح٣ٌم جُلٖ 1

 ضح٣ٌم جُلٕ٘ٞ-22
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 انثانث انثاب

 قواػذ دتهوياخ انذراطاخ انؼهَا 

 ) دتهوو ذخصصٌ (

 12مادة        

 ٠ٍٖٝ جُطٓؿ٤َ 

 

 (:5ش جُىٌجْحش جُؼ٤ِح ذح٩ٞحكس ٠ٍُِٝٗ جُٞجٌوز ك٢ جُٔحوز قٓح ٢ِ٣ ك٢ ضٓؿ٤َ جُطحُد ٤َُ٘ أ١ ٖٓ وذِٞٓح٣ٗط٠ٍ 

 إٔ ٣ٌٕٞ قح٬ٚ ػ٢ِ وٌؾس جُرٌح٣ٌُِٞٞ ٖٓ ئقىٟ جُؿحٓؼحش/ جُٔؼحٛى جُٔؼطٍف ذٜح ٖٓ جُٔؿِّ ج٧ػ٢ِ ُِؿحٓؼحش. .2

٣ؿَٞ ُٔؿِّ ج٤ٌُِس ذ٘حء ػ٢ِ ض٤ٚٞس ٓؿِّ جُوْٓ هرٍٞ ضٓؿ٤َ جُطحُد جُكحَٚ ػِة٢ وٌؾةس جُرٌةح٣ٌُِٞٞ  كة٢ ؿ٤ةٍ  .2

جُىٌج٤ْس جُط٤ِ٤ٌٔس جُط٢ ٣كىوٛح ٓؿِّ جُوْٓ جُٔهطٙ ، ذك٤ع ٫ ٣طؿحَٝ ( جُٔوٌٍجش  ق ُطهٛٙ ذؼى جؾط٤حَٙ ػىوج ٖٓج

ٝكة٢ قحُةس ٣َحوضٜةح  ذ٠ٍٗح٫ ضٌٕٞ ٓططِرح ْةحذن ُِٔوةٌٍجش ج٫ْحْة٤س .  جُط٤ِ٤ٌٔس ػٖ أٌذؼس ٓوٌٍجش (  جُٔوٌٍجشق ػىو

ضأ٤ِ٤ٛةس ُِ٘ؿةحـ كةة٢ ٛةًٙ جُٔوةٌٍجش ًٗة٠ٍ ُطٓةؿ٤َ ٓوةةٌٍجش   ْة٘س  ٣وٟةة٢ جُطحُةد (  أٌذؼةس ٓوةٌٍجشْةحػس ق 22ػةٖ 

، ٫ٝ ضكٓةةد ُةةٚ ٛةةًٙ جُٔوةةٌٍجش ٞةةٖٔ ْةةحػحش    Cجُةةىذِّٞ ٣ٝؿةةد أ٫ ٣وةةَ جُٔطْٞةة١ جُطٍجًٔةة٢ ُطِةةي جُٔوةةٌٍجش ػةةٖ 

     جُرٍٗحٓؽ .

 

 13مادة        

 جُٓحػحش جُىٌج٤ْس ُِرٍٗحٓؽ 

  

ْةةحػس ٓةةٖ هحتٔةةس 21ٓةْٜ٘  ، ْةةحػس ٓؼطٔةةىز 24ذىٌجْةةس  ٣وةّٞ  ٣ؿةةد إٔ جُطهٛٛةة٢  ٌُة٢ ٣كٛةةَ جُطحُةةد ػِة٢ جُةةىذِّٞ 

، ٝإٔ جُٔطٍٝقةس كة٢ ؾ٤ٔةغ ج٧هٓةحّ  ْةحػحش ٓةٖ هحتٔةس جُٔوةٌٍجش ج٩نط٤ح٣ٌةس  6ذح٩ٞحكس ئ٢ُ ، جُطه٤ٛٛسجُٔوٌٍجش 

٣ٝرة٤ٖ كة٢ ٖةٜحوز وذِةّٞ جُىٌجْةحش جُؼ٤ِةح جْةْ  +٣Cؿطةحَ جُطحُةد ٓوةٌٍجش جُةىذِّٞ جُٔٓةؿَ ذةٚ ذطوةى٣ٍ ػةحّ ٫ ٣وةَ ػةٖ 

 قَٛ ػ٤ِٚ جُطحُد .  ج١ًُ    CGPAّ ٝئؾٔح٢ُ جُٔط١ْٞ جُطٍج٢ًٔ ُِىٌؾحش جُىذِٞ
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 انزاتغ   انثاب

 انقواػذ انؼايح نهسصول ػهي درخح انًاخظرَز

 14مادة        

 ٠ٍٖٝ جُطٓؿ٤َ 

 (:٠5 جُٞجٌوز ك٢ ٓحوز ق٣ٗط٠ٍ ٓح ٢ِ٣ ك٢ ضٓؿ٤َ جُطحُد ُىٌؾس جُٔحؾٓط٤ٍ ك٢ جُلٕ٘ٞ جُؿ٤ِٔس، ذح٩ٞحكس ٍُِٗٝ

( +Cػةحّ ؾ٤ةى ػِة٢ ج٧هةَ قكة٢ كةٍع جُطهٛةٙ ذطوةى٣ٍ إٔ ٣ٌٕٞ قح٬ٚ ػ٢ِ وٌؾس جُرٌح٣ٌُِٞٞ ك٢ جُل٘ةٕٞ جُؿ٤ِٔةس   .2

 أٝٓح ٣ؼحوٍ ًٛج جُطوى٣ٍ ٖٓ ئقى١ جُؿحٓؼحش / جُٔؼحٛى جُٔؼطٍف ذٜح ك٢ كٍع جُطهٛٙ ٖٓ جُٔؿِّ ج٧ػ٢ِ ُِؿحٓؼحش .

جـ ٓؿِةةّ جُوٓةةْ جُؼِٔةة٢  جُٔهةةطٙ هرةةٍٞ ضٓةةؿ٤َ جُطحُةةد جُكحٚةةَ ػِةة٢ وٌؾةةس ٣ؿةةَٞ ُٔؿِةةّ ج٤ٌُِةةس ذ٘ةةحء ػِةة٢ جهطةةٍ .2

جُىٌجْةةة٤س جُط٤ِ٤ٌٔةةةس كةةة٢ ٓٓةةةط١ٞ  ( جُٔوةةةٌٍجشقٝيُةةةي ذؼةةةى جؾط٤ةةةحَٙ ػةةةىوج ٓةةةٖ  .  جُرٌةةةح٣ٌُِٞٞ كةةة٢ ؿ٤ةةةٍ جُطهٛةةةٙ

ؼةةس جُرٌةةح٣ٌُِٞٞ أٝ أػِةة٢ ٝجُطةة٢ ٣ٍجٛةةح جُوٓةةْ جُؼِٔةة٢  ٞةة٣ٌٍٝس ، ذك٤ةةع ٫ ٣طؿةةحَٝ ػةةىو جُٔوةةٌٍجش جُط٤ِ٤ٌٔةةس ػةةٖ أٌذ

ٝك٢ قحُس ٣َحوضٜةح ػةٖ أٌذؼةس ٓوةٌٍجش ٣وٟة٢ جُطحُةد ْة٘س ج٫ْح٤ْس  ذ٠ٍٗ ج٫ ضٌٕٞ  ٓططِرح ْحذن ُِٔوٌٍجشٓوٌٍجش 

جُٔحؾٓةةط٤ٍ ٫ٝ ضكٓةةد ُةةٚ ٛةةًٙ جُٔوةةٌٍجش ٞةةٖٔ ْةةحػحش   ضأ٤ِ٤ٛةةس ُِ٘ؿةةحـ كةة٢ ٛةةًٙ جُٔوةةٌٍجش ًٗةة٠ٍ ُطٓةةؿ٤َ ٓوةةٌٍجش

 جُرٍٗحٓؽ .

٣ٌِٞ ٣ٍٝؿد ك٢ جُطٓؿ٤َ ُىٌؾةس جُٔحؾٓةط٤ٍ ٠روةح ٬ُتكةس ج٤ٌُِةس ػ٢ِ جُطحُد جُكحَٚ ػ٢ِ ضوى٣ٍ ٓورٍٞ ك٢ جُرٌحُٞ  .3

ػِة٢ ج٧هةَ أٝ جؾط٤ةحَ ٓةٞجو ض٤ِ٤ٌٔةس ضكةىوٛح ج٤ٌُِةس ذطوةى٫ٍ٣ ٣وةَ ػةٖ   +Cئٓح جُكٍٛٞ ػ٢ِ وذِّٞ ضهٛٛة٢ ذطوةى٣ٍ 

C+. ج٫تكس .  2جُر٘ى ٣ٝ22طرن ك٢ قٌْ جُٔوٌٍجش جُط٤ِ٤ٌٔس قٌْ جُٔحوز ًٙٛ ٖٓ 

ٝؾةد ػِة٢ جُطحُةد جُطٓةؿ٤َ كة٢  ٝج٩   +٫C ٣وةَ ػةٖ  CGPAش جُىٌج٤ْس ذ٘ؿةحـ ذطوةى٣ٍ ذؼى جؾط٤حَ جُطحُد جُٔوٌٍج .4

طحُةد ذطِةد ُطٓةؿ٤َ ٓٞٞةٞع ٣طوةىّ جُ –ٓوٌٍجش ئٞحه٤س أٝ ئػةحوز ذؼةٝ جُٔوةٌٍجش ُطكٓة٤ٖ ٓطْٞة١ ضوةى٣ٍ جُةىٌؾحش 

 جٍُْحُس 

س ٝػٍٞةس ػِة٢ ٓؿِةّ جُوٓةْ ٣ؼٍٜ جُطحُد نطس جُركع ك٢ ٤ٔ٤ْ٘حٌ ُِوْٓ جُؼ٢ِٔ هرَ جُطوىّ ذطٓؿ٤َ ٓٞٞٞع جٍُْحُ .5

  جُؼ٢ِٔ  .

ٝضكى٣ةى ٓٓةط١ٞ جُِـةس ج٧ؾ٘ر٤ةس، ٖة٤٠ٍٖ ٤ُ٘ةَ وٌؾةس جُٔحؾٓةط٤ٍ  ICDLجُكٍٛٞ ػ٢ِ جٍُنٛس جُى٤ُٝس ُِكحْد ج٢ُ٥  .6

 ٝيُي هرَ ٓ٘حهٗس جٍُْحُس ٝٝكوح ُِوٍجٌجش جُٔ٘ظٔس جُٛحوٌز ٖٓ ٓؿِّ جُؿحٓؼس .

ٝج٫ٗطٜةحء   +٫C ٣وَ ػةٖ  CGPAط١ْٞ ضٍج٢ًٔ ُِىٌجؾحش ذؼى ٗؿحـ جُطحُد ك٢ ؾ٤ٔغ جُٔوٌٍجش جُهحٚس ذحُىٌؾس ذٔ .1

 ٖٓ ٓٞٞٞع جٍُْحُس ٣طْ ػٍٜ ضو٣ٍٍ ٬ٚق٤س جٍُْحُس ػ٢ِ ٓؿِّ جُوْٓ  .

ُِةىٌؾحش ضٔ٘ف وٌؾس جُٔحؾٓط٤ٍ ُِط٬خ ج٣ًُٖ ٣ؿطحَٕٝ ٓ٘حهٗس ٌْحُطْٜ جُؼ٤ِٔس ٫ٝ ٣ٍٚى جُطوى٣ٍ أٝ جُٔؼةىٍ جُطٍجًٔة٢  .1

 ك٢ ٖٜحوز جُٔحؾٓط٤ٍ .

 

 15مادة        

  -ُِرٍٗحٓؽ :جُٓحػحش جُىٌج٤ْس 

ْةةحػس ٓةةٖ هحتٔةةس 24ٓةةْٜ٘ ْةةحػس ٓؼطٔةةىز  30ٌُةة٢ ٣كٛةةَ جُطحُةةد ػِةة٢ وٌؾةةس جُٔحؾٓةةط٤ٍ ٣ؿةةد إٔ ٣ةةىٌِ  .2

 جُٔطٍٝقس ك٢ ؾ٤ٔغ ج٧هٓةحّْحػحش ٖٓ هحتٔس جُٔوٌٍجش ج٩نط٤ح٣ٌس  6ئ٢ُ  ذح٩ٞحكس جُطه٤ٛٛس ،جُٔوٌٍجش 

وٌؾةةس ٕٞ ػةةىو جُٓةةحػحش ج٩ؾٔح٤ُةةس ُِكٛةةٍٞ ػِةة٢ ْةةحػحش ٓؼطٔةةىز ٍُِْةةحُس ذك٤ةةع ٣ٌةة  1ذح٩ٞةةحكس ئُةة٢ ، 

 ْحػس ٓؼطٔىز . 31جُٔحؾٓط٤ٍ 
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 16مادة        

 ٤ٛثس ج٩ٍٖجف             

٣وٍ ٓؿِّ ج٤ٌُِس ض٤ٌَٗ ُك٘س ج٩ٍٖجف ػ٢ِ جُطحُد جُٔٓؿَ ُىٌؾس جُٔحؾٓط٤ٍ ذ٘حء ػ٢ِ جهطٍجـ ٓؿِةّ جُوٓةْ  .2

جُٔٓةحػى٣ٖ، ٣ٝؿةَٞ ُِٔىٌْة٤ٖ ج٫ٖةطٍجى كة٢ ج٩ٖةٍجف  جٝ ج٧ْحضًز ٝٝكن نطس جُوْٓ جُركػ٤س ٖٓ ذ٤ٖ ج٧ْحضًز

 . ػ٢ِ جٕ ٣ٌٕٞ جٍُٔٗف جٍُت٢ٓ٤ ٖٓ جُؿحٓؼس  ذك٤ع ٫ ٣ُ٣ى ػىو جٍُٔٗك٤ٖ ػٖ جٌذؼس أػٟحء

كةة٢ قحُةةس ه٤ةةحّ جُطحُةةد ذركةةع نةةحٌؼ جُؿحٓؼةةس ٣ؿةةَٞ ذٔٞجكوةةس ٓؿِةةّ ج٤ٌُِةةس إٔ ٣ٗةةطٍى كةة٢ ج٩ٖةةٍجف جقةةى  .2

جُهرٍز ك٢ ٓؿحٍ جُطهٛٙ ٖٓ جُؿٜس جُط٢ ٣ؿ١ٍ ك٤ٜح جُركع جُٔطه٤ٖٛٛ قِٔس وٌؾس جُىًطٌٞجٙ أٝ ٖٓ ي١ٝ 

 . 

ك٢ قحٍ ْلٍ أقى جٍُٔٗك٤ٖ ُْٝ ٣ٔٝ ػ٢ِ ئٍٖجكس ػحّ كِٔؿِّ ج٤ٌُِس إٔ ٣ٍكغ جْٔٚ ٖٓ ُؿ٘ةس ج٩ٖةٍجف ذ٘ةحء  .3

ػ٢ِ جهطٍجـ ٓؿِّ جُوْٓ . ك٢ قحُس ٌكغ جْْ جُٔٗةٍف جُٔؼةحٌ ٣ٞٚة٢ جُٔؿِةّ ذطٞؾ٤ةٚ جُٗةٌٍ ئ٤ُةٚ كة٢ ئٛةىجء 

 جٍُْحُس . 

٢ قحٍ ْلٍ جٍُٔٗف ػ٢ِ جٍُْحُس ذؼى ٢ٟٓ ػحّ ػِة٢ جُطٓةؿ٤َ ٣وةىّ ْة٤حوضٚ ضو٣ٍةٍج ػ٤ِٔةح ػةٖ ٓةى١ ضوةىّ ٝك .4

جُطحُد ك٢ جُركع ن٬ٍ ٓىز ج٫ٍٖجف ػ٢ِ جٍُْحُس ٓٞهؼح ػ٤ِٚ ٖٓ ذحه٢ جٍُٔٗك٤ٖ ٓغ ج٫قطلحظ ذكوس ك٢ ٗٗةٍ 

 ُىجنَ . ٗطحتؽ جٍُْحُس . ٝك٢ ضو٣ٍٍ ج٬ُٛق٤س ٣ٌطل٢ ٗطو٣ٍٍ جٍُٔٗف أٝ جٍُٔٗك٤ٖ ذح

٣كٌٍ جٍُٔٗكٕٞ ػ٢ِ جٍُْةحُس ضو٣ٍةٍج و٣ٌٝةح ػةٖ ٓةى١ ضوةىّ جُطحُةد ًةَ ْةطس أٖةٍٜ ٓةٖ ضةح٣ٌم ٗٓةؿ٤َ نطةس  .5

جُركع ، ٣ٝطْ جُطٞه٤غ ػ٤ِس ٖٓ هرَ ُؿ٘س ج٩ٍٖجف ٓؿطٔؼةس ، ٝكة٢ قحُةس جنةط٬ف أٌجء أػٟةحء ُؿ٘ةس ج٩ٖةٍجف 

ُطوةح٣ٌٍ ٓةٖ ٓؿِةّ جُوٓةْ جُؼِٔة٢  ُٝؿ٘ةس ٣وةّٞ جُوٓةْ جُؼِٔة٢ ذىٌجْةس جُكحُةس ٝجضهةحي جُوةٍجٌ جُٔ٘حْةد . ضؼطٔةى ج

جُىٌجْحش جُؼ٤ِح ذح٤ٌُِس ٣ٝطْ ئنطحٌ جُطحُد ػٖ ٣ٍ٠ن ئوجٌز جُىٌجْحش جُؼ٤ِح ذح٤ٌُِس ذٍأ١ ُؿ٘ةس ج٩ٖةٍجف ػةٖ 

 أٝ ئًٗجٌ جُطحُد أٝ ئُـحء ضٓؿ٤َ جٍُْحُس. أٝ ج٫ْطٍٔجٌ ك٢ جُطٓؿ٤َ ٓى١ ضوىٓٚ ك٢ جٍُْحُس 

وح٣ٌٍ و٣ٌٝس ضل٤ى ذإٔ أوجءٙ ؿ٤ٍ ٍٜٓ ٝيُي ذؼى ضٞؾ٤ٚ غ٬غس ئًٗجٌجش ُةٚ ٣ِـ٢ ضٓؿ٤َ جُطحُد ئيج قٌٍ غ٬غس ض .6

. 

 

 

 17مادة        

        ُؿ٘س جُكٌْ  

 

ضطوىّ ُؿ٘س ج٩ٍٖجف ػ٢ِ جٍُْحُس ذؼةى ج٫ٗطٜةحء ٓةٖ ئػةىجوٛح ئُة٢ ٓؿِةّ جُوٓةْ جُٔهةطٙ ض٤ٜٔةىج ُِؼةٍٜ ػِة٢                      

 ٓؿِّ ج٤ٌُِس ذح٧ض٢ :

 

٤س جٍُْحُس ُِٔ٘حهٗس ٓٞٞف ذٚ ٓح هحّ ذٚ جُرحقع ،٣ٝوّٞ ذحُطٞه٤غ ػ٤ِةس ؾ٤ٔةغ جُٔٗةٍك٤ٖ ، ًٔةح ضوةىّ ضو٣ٍٍ ػٖ ٬ٚق .2

ُؿ٘س ج٩ٍٖجف جهطٍجقح ذط٤ٌَٗ ُؿ٘س جُكٌةْ ػِة٢ جٍُْةحُس . كة٢ قحُةس ْةلٍ أقةى جُٔٗةٍك٤ٖ ٣ٍْةَ جُٔٗةٍف جُٔٓةحكٍ 

س . ٝئيج ُةْ ٣ٛةَ جُةٍو ٣طِةد ٓةٖ ٓةٍز نطحذح أٝ كحًّ ن٬ٍ أْرٞػ٤ٖ ٣ل٤ى ٓٞجكوطٚ ػ٢ِ ٓح ؾحء ك٢ ضو٣ٍٍ ج٬ُٛق٤

أنةة١ٍ ئٌْةةحٍ جُطو٣ٍةةٍ ، ٝكةة٢ قحُةةس ػةةىّ ٌٝٝو ٓٞجكوطةةٚ نةة٬ٍ أْةةرٞػ٤ٖ ػِةة٢ ضو٣ٍٍجُٛةة٬ق٤س ٣ؼطرةةٍ يُةةي ذٔػحذةةس 

 جُٔٞجكوس . 

 

٣ٌَٗ ٓؿِّ ج٤ٌُِس ذ٘حء ػِة٢ جهطةٍجـ ٓؿِةّ جُوٓةْ جُٔهةطٙ ُؿ٘ةس جُكٌةْ ػِة٢ جٍُْةحُس ٓةٖ غ٬غةس أػٟةحء أقةىٛٔح  .2

ٝجُؼٟٞجٕ ج٧نٍجٕ ٖٓ ذ٤ٖ ج٧ْحضًز ٝج٧ْحضًز جُٔٓةحػى٣ٖ ذحُؿحٓؼةحش ٣ٌٝةٕٞ ٌتة٤ّ جُِؿ٘ةس جٍُٔٗف ػ٢ِ جٍُْحُس 

أهىّ ج٧ْحضًز ٝك٢ قحُس ضؼىوجٍُٔٗك٤ٖ ٣ؿةَٞ إٔ ٣ٗةطًٍٞج كة٢ جُِؿ٘ةس ػِة٢ إٔ ٣ٌةٕٞ ُٜةْ ٚةٞش ٝجقةى . ٣ٝؿةَٞ إٔ 

حت٤٤ٖ ٝيُي ذ٠ٍٗ إٔ ٣ٌةٕٞ ٣ٌٕٞ جُؼٟٞجٕ أٝ أقىٛٔح ٖٓ ج٧ْحضًز جُٓحذو٤ٖ أٝ ٖٓٔ ك٢ ٓٓطٞجْٛ جُؼ٢ِٔ ٖٓ ج٧نٛ

أقةةىٛٔح ػِةة٢ ج٧هةةَ ٓةةٖ نةةحٌؼ ج٤ٌُِةةس ٣ٝةةطْ جػطٔةةحو ضٗةة٤ٌَ ُؿ٘ةةس جُكٌةةْ ٓةةٖ ٗحتةةد ٌتةة٤ّ جُؿحٓؼةةس ُِىٌجْةةحش جُؼ٤ِةةح 

 ٝجُركٞظ .

٣ؿَٞ إٔ ضطْ جُٔ٘حهٗس ذكٌٟٞ أقى ٓٔػ٢ِ ُؿ٘س ج٩ٍٖجف ك٢ ُؿ٘س جُكٌْ ك٢ قحُس ضؼًٌ قٌٟٞ جٍُٔٗك٤ٖ ج٧نة٣ٍٖ  .3

. 

ٍ غ٬غةس أٖةٍٜ ٓةٖ ضةح٣ٌم جػطٔةحو جُؿحٓؼةس ُطٗة٤ٌَ ُؿ٘ةس جُكٌةْ ٣ؼةحو جػطٔةحو جُِؿ٘ةس ذة٘لّ ئيج ُْ ض٘ةحهٕ جٍُْةحُس نة٬ .4

 ج٧ػٟحء ٍٓز أن١ٍ ٝك٢ قحُس ػىّ جٗؼوحو جُِؿ٘س ٣طْ ضـ٤٤ٍ ض٤ٌَٗ جُِؿ٘س ذِؿ٘س أن١ٍ . 

ُِوٓةْ   ُِؿ٘س جُكٌْ إٔ ض٢ٚٞ ذاػحوز جٍُْحُس ئ٢ُ جُرحقع ٫ْطٌٔحٍ ٓح ضٍجٙ ٖٓ ٗوٙ ػِة٢ إٔ ضطوةىّ ذطو٣ٍةٍ ؾٔةحػ٢ .5

جُٔهطٙ ض٢ٚٞ ك٤ٚ ذٔ٘ف جُطحُد ِٜٓس ٫ْطٌٔحٍ ٬ٓقظحضٜح ن٬ٍ ْطس أٍٖٜ ػ٢ِ ج٧ًػٍ ٖٓ ضح٣ٌم جُٔ٘حهٗةس ػِة٢ 

 إٔ ضٞجكن ُؿ٘س جُكٌْ أٝ ٖٓ ضلٞٞٚ ػ٢ِ ئؾحَز جٍُْحُس .
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 انثاب انخايض

 انقواػذ انؼايح نهسصول ػهي 

 درخح دكرور انفهظفح فٌ انفُوٌ اندًَهح

 18دة ما          

 ٠ٍٖٝ جُطٓؿ٤َ 

 

 ( : ٣5ٗط٠ٍ جُطح٢ُ ك٢ ضٓؿ٤َ جُطحُد ُىٌؾس جُىًطٌٞجٙ ذح٩ٞحكس ٠ٍُِٝٗ جُٞجٌوز ك٢ ٓحوٙق 

إٔ ٣ٌٕٞ قح٬ٚ ػ٢ِ وٌؾس ٓحؾٓط٤ٍ ك٢ كٍع جُطهٛٙ ٓةٖ ئقةى١ جُؿحٓؼةحش جُٔؼطةٍف ذٜةح كة٢ كةٍع جُطهٛةٙ  .2

 ٖٓ جُٔؿِّ ج٧ػ٢ِ ُِؿحٓؼحش .

ؿِةّ جُوٓةْ جُؼِٔة٢ جُٔهةطٙ هرةٍٞ ضٓةؿ٤َ جُطحُةد جُكحٚةَ ػِة٢ وٌؾةس ٣ؿَٞ ُٔؿِّ ج٤ٌُِةس ذ٘ةحء ػِة٢ جهطةٍجـ ٓ .2

جُىٌجْةة٤س جُط٤ِ٤ٌٔةةس كةة٢ ٓٓةةط١ٞ ( جُٔوةةٌٍجشق  جُٔحؾٓةةط٤ٍ كةة٢ ؿ٤ةةٍ كةةٍع جُطهٛةةٙ، ٝكةة٢ قحُةةس ئهةةٍجٌ ػةةىو ٓةةٖ

جُرٌح٣ٌُِٞٞ أٝ أػ٢ِ ٝجُط٢ ٣ٍجٛح جُوْٓ ٣ٌٍٝٞس كاٗٚ ٣ؿد ػ٢ِ جُطحُد جؾط٤حَٛح ذ٘ؿحـ ، ذك٤ةع ٫ ٣طؿةحَٝ ػةىو 

ٝكة٢ قحُةس ٣َحوضٜةح ػةٖ ذ٠ٍٗ ج٫ ضٌٕٞ ٓططِد ْحذن ُِٔوةٌٍجش ج٫ْحْة٤س  جش جُط٤ِ٤ٌٔس ػٖ أٌذؼس ٓوٌٍجش جُٔوٌٍ

أٌذؼس ٓوٌٍجش ٣و٢ٟ جُطحُد ْ٘س ضأ٤ِ٤ٛس ُِ٘ؿحـ ك٢ ًٛٙ جُٔوٌٍجش ٠ًٍٗ ُِو٤ى ك٢ جُىٌجْةس جُط٤ٜٔى٣ةس أٝ جُطٓةؿ٤َ 

 ٍُِْحُس ٫ٝ ضكٓد ُٚ ًٛٙ جُٔوٌٍجش ٖٞٔ ْحػحش جُرٍٗحٓؽ .

ٖل٣ٞح ك٢ ٓؿحٍ جُطهٛٙ ذؼى جؾط٤حَ جُٔوٌٍجش جُىٌج٤ْس  Comprehensive  Examِطحُد جٓطكحٕ ٖحَٓ ٣ؼوى ُ .3

، ٝ ئ٫ ٝؾةةد ػِةة٢ جُطحُةةد جُطٓةةؿ٤َ كةة٢ ٓوةةٌٍجش  +٫C ٣وةةَ ػةةٖ  CGPAذ٘ؿةةحـ ٝٓطْٞةة١ ضٍجًٔةة٢ ُِةةىٌؾحش 

٢ ه٤حِ هةىٌز جُطحُةد ٣ٜىف ج٫ٓطكحٕ جُٗحَٓ ئُ .ئٞحك٤س أٝ ئػحوز ذؼٝ جُٔوٌٍجش ُطك٤ٖٓ ٓط١ْٞ ضوى٣ٍ جُىٌؾحش 

ػٔوح ٍٖٝٔٞ ، ك٢ جْةط٤ؼحخ ٓٞٞةٞػحش جُطهٛةٙ جٍُت٤ٓة٢ ٝجُطهٛٛةحش جُلٍػ٤ةس جُٔٓةحٗىز ٣ٜٝةىف ئُة٢ ه٤ةحِ 

هىٌز جُطحُد جُٜٔ٘ؿ٤س ػ٢ِ جُطأَٓ ٝجُطك٤َِ ٝج٫ْط٘طحؼ ٝجهطٍجـ جُكٍِٞ جُٔ٘حْرس ُٔةح ٣ؼةٍٜ ػ٤ِةس ٓةٖ أْةثِس ، ذؼةى 

 ٓؿ٤َ ٓٞٞٞع جٍُْحُس .جؾط٤حَ جُطحُد ٬ُٓطكحٕ جُٗحَٓ ٣طوىّ ذطِد ُط

٣ؼٍٜ جُطحُد نطس جُركع ك٢ ٤ٔ٤ْ٘حٌ ُِوْٓ جُؼ٢ِٔ  هرَ جُطوىّ ذطٓؿ٤َ ٓٞٞةٞع جٍُْةحُس ٝػٍٞةس ػِة٢ ٓؿِةّ  .4

 جُوْٓ جُؼ٢ِٔ  .

قٓةةد ٠ر٤ؼةةس ذكةةع جٍُْةةحُس، ٣ؿةةَٞ ُٔؿِةةّ ج٤ٌُِةةس إٔ ٣ٓةةٔف ُِطحُةةد ذؼةةى جؾط٤ةةحَٙ جُٔوةةٌٍجش إٔ ٣ٓةةؿَ ٓٞٞةةٞع  .5

.   ٝضطرةن ل٤ُةس جوجء ج٫ٓطكةحٕ جُٗةحَٓ ُىٌؾةس جُةىًطٌٞجٙ ٠روةح ُٔةح ٌٝو جُٗةحَٓ جٍُْحُس ٝيُي هرَ جؾط٤حَٙ ج٫ٓطكحٕ 

 جُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٚ ك٢ ِٓكوحش ًٛٙ ج٫تكس .  2005ُٓ٘س  22ذوٍجٌ ٓؿِّ جُؿحٓؼس ٌهْ 

ٝ ضكى٣ةةى ٓٓةةط١ٞ جُِـةةس ج٧ؾ٘ر٤ةةس ًٗةة٠ٍ ٤ُ٘ةةَ وٌؾةةس    ICDLجُكٛةةٍٞ ػِةة٢ جٍُنٛةةس جُى٤ُٝةةس ُِكحْةةد ج٥ُةة٢  .6

ٌجش جُٔ٘ظٔةةس جُٛةةحوٌز ٓةةٖ ٓؿِةةّ جُؿحٓؼةةس ، ٓةةح ُةةْ ٣ؿطةةحَْٛ جُطحُةةد ذ٘ؿةةحـ أغ٘ةةحء جُىٌجْةةس جُةةىًطٌٞجٙ ٝٝكوةةح ُِوةةٍج

 جُٓحذوس .

 +٣٫Cوةةَ ػةةٖ   CGPAذؼةةى ٗؿةةحـ جُطحُةةد كةة٢ ؾ٤ٔةةغ جُٔوةةٌٍجش جُهحٚةةس ذحُىٌؾةةس ذٔطْٞةة١ ضٍجًٔةة٢ ُِةةىٌؾحش  .1

 ٝج٫ٗطٜحء ٖٓ ٓٞٞٞع جٍُْحُس ٣طْ ػٍٜ ضو٣ٍٍ ٬ٚق٤س جٍُْحُس ػ٢ِ ٓؿِّ جُوْٓ.

ُةي ذ٘ةحء  ػِة٢ جهطةٍجـ ؾس جُىًطٌٞجٙ ُِطحُد ج١ًُ ٣ؿطحَ ٓ٘حهٗس ٌْحُطٚ جُؼ٤ِٔس ٝؾ٤ٔغ ٓططِرةحش جُىٌؾةس ٝيضٔ٘ف وٌ

 ٢ ُِىٌؾحش ك٢ ٖٜحوز جُىًطٌٞجٙ . ٝٓٞجكوس ٓؿِّ ج٤ٌُِس ، ٫ٝ ٣ٍٚى جُطوى٣ٍ أٝ جُٔؼىٍ جُطٍجًٔ  ٓؿِّ جُوْٓ 

 

 19مادة        

 جُٓحػحش جُىٌج٤ْس ُِرٍٗحٓؽ : 

ْةحػس ٓةٖ هحتٔةس جُٔوةٌٍجش  21ٜٓ٘ح ، ْحػس ٓؼطٔىز  44ػ٢ِ وٌؾس جُىًطٌٞجٙ ٣ؿد إٔ ٣ىٌِ  ٢ٌُ ٣كَٛ جُطحُد .2

ْةحػس  20ذ٪ٞةحكس ئُة٢ ،  جُٔطٍٝقةس كة٢ ؾ٤ٔةغ ج٧هٓةحّ ْةحػحش ٓةٖ هحتٔةس جُٔوةٌٍجش ج٩نط٤ح٣ٌةس 6ٝ جُطه٤ٛٛس

 ٓؼطٔىز ٍُِْحُس . 
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 21مادة        

 ٤ٛثس ج٩ٍٖجف 

 

٩ٍٖجف ػ٢ِ جُطحُد جُٔٓؿَ ُىٌؾس جُىًطٌٞجٙ ذ٘حء ػ٢ِ جهطٍجـ ٓؿِّ جُوْٓ ٝٝكةن ٣وٍ ٓؿِّ ج٤ٌُِس ض٤ٌَٗ ُؿ٘س ج .2

نطس جُوْٓ جُركػ٤س ٖٓ ذة٤ٖ ج٧ْةحضًز أٝ ج٧ْةحضًز جُٔٓةحػى٣ٖ ، ٣ٝؿةَٞ ُِٔىٌْة٤ٖ ج٫ٖةطٍجى كة٢ ج٩ٖةٍجف ذك٤ةع ٫ 

ػ٤ةس جُٔطٍٝقةس ٣ُ٣ى ػىو جٍُٔٗك٤ٖ ػٖ أٌذؼس أػٟةحء ، ٣ٝؿةَٞ ُِطحُةد ج٫نط٤ةحٌ ذة٤ٖ ػةىو ٓةٖ جُٔٞٞةٞػحش جُرك

 ٠روح ُِوٞجػى جُٔٞٞٞػ٤س ٌَُ ضهٛٙ .

ك٢ قحُس ه٤حّ جُطحُد ذركع نحٌؼ جُؿحٓؼس ٣ؿَٞ ذٔٞجكوس ٓؿِّ ج٤ٌُِس إٔ ٣ٗةطٍى كة٢ ج٩ٖةٍجف جقةى جُٔطهٛٛة٤ٖ  .2

ٖٓ قِٔس وٌؾس جُىًطٌٞجٙ أٝ ٖٓ ي١ٝ جُهرٍز ك٢ ٓؿحٍ جُطهٛٙ ٖٓ جُؿٜس جُط٢ ٣ؿة١ٍ ك٤ٜةح جُركةع ، ٝكة٢ ؾ٤ٔةغ 

 ُؿ٘س ج٩ٍٖجف ػٖ أٌذؼس أػٟحء  ٝػ٢ِ إٔ ٣ٌٕٞ جٍُٔٗف جٍُت٢ٓ٤ ٖٓ ج٤ٌُِس .ج٧قٞجٍ ٫ ض٣ُى 

ك٢ قحٍ ْلٍ أقى جٍُٔٗك٤ٖ ُْٝ ٣ٔٝ ػ٢ِ ئٍٖجكس ػحّ كِٔؿِّ ج٤ٌُِس جٕ ٣ٍكغ جْٔٚ ٖٓ ُؿ٘س ج٩ٖةٍجف ذ٘ةحء ػِة٢  .3

ئٛةةىجء  كةة٢ قحُةةس ٌكةةغ جْةةْ جُٔٗةةٍف جُٔؼةةحٌ ٣ٞٚةة٢ جُٔؿِةةّ ذطٞؾ٤ةةس جُٗةةٌٍ ئ٤ُةةٚ كةة٢جهطةٍجـ ٓؿِةةّ جُوٓةةْ جُؼِٔةة٢ .

 جٍُْحُس . 

ٝك٢ قحٍ ْلٍ جٍُٔٗف ػ٢ِ جٍُْحُس ذؼى ٢ٟٓ ػحّ ػ٢ِ جُطٓؿ٤َ ٣وىّ ٤ْحوضٚ ضو٣ٍٍج ػ٤ِٔح ػٖ ٓى١ ضوةىّ جُطحُةد  .4

كة٢ جُركةع نة٬ٍ ٓةىز ج٫ٖةةٍجف ػِة٢ جٍُْةحُس ٓٞهؼةح ػ٤ِةةٚ ٓةٖ ذةحه٢ جُٔٗةٍك٤ٖ ٓةغ ج٫قطلةةحظ ذكوةس كة٢ ٗٗةٍ ٗطةةحتؽ 

 ٍُٔٗف أٝ جٍُٔٗك٤ٖ ذحُىجنَ . جٍُْحُس . ٝك٢ ضو٣ٍٍ ج٬ُٛق٤س ٣ٌطل٢ ٗطو٣ٍٍ ج

٣كٌٍ جٍُٔٗكٕٞ ػ٢ِ جٍُْحُس ضو٣ٍٍج و٣ٌٝح ػٖ ٓى١ ضوىّ جُطحُد ًَ ْطس أٍٖٜ ٖٓ ضةح٣ٌم ٗٓةؿ٤َ نطةس جُركةع ،  .5

٣ٝطْ جُطٞه٤غ ػ٤ِةس ٓةٖ هرةَ ُؿ٘ةس ج٩ٖةٍجف ٓؿطٔؼةس ، ٝكة٢ قحُةس جنةط٬ف أٌجء أػٟةحء ُؿ٘ةس ج٩ٖةٍجف ٣وةّٞ جُوٓةْ 

حْد . ضؼطٔى جُطوح٣ٌٍ ٖٓ ٓؿِّ جُوْٓ  ُٝؿ٘س جُىٌجْحش جُؼ٤ِح ذح٤ٌُِةس ٣ٝةطْ ئنطةحٌ ذىٌجْس جُكحُس ٝجضهحي جُوٍجٌ جُٔ٘

أٝ ج٫ْةطٍٔجٌ كة٢ جُطحُد ػٖ ٣ٍ٠ن ئوجٌز جُىٌجْحش جُؼ٤ِح ذح٤ٌُِس ذٍأ١ ُؿ٘س ج٩ٍٖجف ػٖ ٓى١ ضوىٓٚ ك٢ جٍُْحُس 

 أٝ ئًٗجٌ جُطحُد أٝ ئُـحء ضٓؿ٤َ جٍُْحُس. جُطٓؿ٤َ 

 ٬غس ضوح٣ٌٍ و٣ٌٝس ضل٤ى ذإٔ أوجءٙ ؿ٤ٍ ٍٜٓ ٝيُي ذؼى ضٞؾ٤ٚ غ٬غس ئًٗجٌجش ُٚ .٣ِـ٢ ضٓؿ٤َ جُطحُد ئيج قٌٍ غ .6

 

 21مادة        

 : ُؿ٘س جُكٌْ 

  

ضطوىّ ُؿ٘س ج٩ٍٖجف ػ٢ِ جٍُْحُس ذؼى ج٫ٗطٜحء ٖٓ ئػىجوٛح ئ٢ُ ٓؿِّ جُوْٓ جُؼ٢ِٔ جُٔهطٙ ض٤ٜٔىج ُِؼٍٜ ػِة٢ ٓؿِةّ ج٤ٌُِةس 

 ذح٧ض٢ :

حهٗس ٓٞٞف ذٚ ٓٓطٞجٛح جُؼ٢ِٔ ٝجُركػ٢ ٝج٩ٞحكحش جُؼ٤ِٔس جُط٢ هحّ ذٜح جُرحقع ، ضو٣ٍٍ ػٖ ٬ٚق٤س جٍُْحُس ُِٔ٘ .2

 ٣ٝوّٞ ذحُطٞه٤غ ػ٤ِس ؾ٤ٔغ جٍُٔٗك٤ٖ ، ًٔح ضوىّ ُؿ٘س ج٩ٍٖجف جهطٍجقح ذط٤ٌَٗ ُك٘س جُكٌْ ػ٢ِ جٍُْحُس .

غةس أػٟةحء أقةىٛٔح جُٔهةطٙ ُؿ٘ةس جُكٌةْ ػِة٢ جٍُْةحُس ٓةٖ غ٬  ٤ِس ذ٘حء ػ٢ِ جهطٍجـ ٓؿِّ جُوْٓ ٣ٌَٗ ٓؿِّ جٌُ .2

جٍُٔٗف ػ٢ِ جٍُْحُس ٝجُؼٟٞجٕ ج٧نٍجٕ ٖٓ ذ٤ٖ ج٧ْحضًز ٝج٧ْحضًز جُٔٓةحػى٣ٖ ذحُؿحٓؼةحش ٣ٌٝةٕٞ ٌتة٤ّ جُِؿ٘ةس 

أهىّ ج٧ْحضًز ٝك٢ قحُس ضؼىوجٍُٔٗك٤ٖ ٣ؿةَٞ إٔ ٣ٗةطًٍٞج كة٢ جُِؿ٘ةس ػِة٢ إٔ ٣ٌةٕٞ ُٜةْ ٚةٞش ٝجقةى . ٣ٝؿةَٞ إٔ 

ٖ أٝ ٖٓٔ ك٢ ٓٓطٞجْٛ جُؼ٢ِٔ ٖٓ ج٧نٛحت٤٤ٖ ٝيُي ذ٠ٍٗ إٔ ٣ٌةٕٞ ٣ٌٕٞ جُؼٟٞجٕ أٝ أقىٛٔح ٖٓ ج٧ْحضًز جُٓحذو٤

٣ٝةطْ جػطٔةحو ضٗة٤ٌَ ُؿ٘ةس جُكٌةْ ٓةٖ ٗحتةد ٌتة٤ّ جُؿحٓؼةس ُِىٌجْةحش جُؼ٤ِةح  جُؿحٓؼةس أقىٛٔح ػ٢ِ ج٧هَ ٖٓ نحٌؼ 

 ٝجُركٞظ .

ك٤ٖ ج٧نة٣ٍٖ ٣ؿَٞ إٔ ضطْ جُٔ٘حهٗس ذكٌٟٞ أقى ٓٔػ٢ِ ُؿ٘س ج٩ٍٖجف ك٢ ُؿ٘س جُكٌْ ك٢ قحُس ضؼًٌ قٌٟٞ جٍُٔٗ .3

. 

 

ئيج ُْ ض٘ةحهٕ جٍُْةحُس نة٬ٍ غ٬غةس أٖةٍٜ ٓةٖ ضةح٣ٌم جػطٔةحو جُؿحٓؼةس ُطٗة٤ٌَ ُؿ٘ةس جُكٌةْ ٣ؼةحو جػطٔةحو جُِؿ٘ةس ذة٘لّ  .4

ج٧ػٟحء ٍٓز أن١ٍ ٝك٢ قحُس جٖطٍجى  ٓٔطكٖ  أؾ٘ر٢ ٣ؿَٞ جٕ ضٔطى ًٛٙ جُلطٍز ئُة٢ أٌذؼةس أٖةٍٜ ٝكة٢ قحُةس ػةىّ 

 ؿ٘س أن١ٍ. جٗؼوحو جُِؿ٘س ٣طْ ضـ٤٤ٍ ض٤ٌَٗ جُِؿ٘س ذِ

ُِؿ٘س جُكٌْ إٔ ض٢ٚٞ ذاػحوز جٍُْحُس ئ٢ُ جُرحقع ٫ْطٌٔحٍ ٓح ضٍجٙ ٖٓ ٗوٙ ػِة٢ إٔ ضطوةىّ ذطو٣ٍةٍ ؾٔةحػ٢ ُِوٓةْ   .5

جُٔهطٙ ض٢ٚٞ ك٤ٚ ذٔ٘ف جُطحُد ِٜٓس ٫ْطٌٔحٍ ٬ٓقظحضٜح ن٬ٍ ْطس أٍٖٜ ػ٢ِ ج٧ًػٍ ٖٓ ضح٣ٌم جُٔ٘حهٗةس ػِة٢ 

 ٍُْحُس .إٔ ضٞجكن ُؿ٘س جُكٌْ أٝ ٖٓ ضلٞٞٚ ػ٢ِ ئؾحَز ج
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 22مادة        

 البرامج المشتركة مع جامعات أخري :

أو  Dual Degreeٌجوزمنح شهادات أودرجات علمٌة مشتركة مع جامعات أخري بنظام البرامج الثنابٌة                   
     بنظام 

 جامعة ا وفقا للضوابط التً ٌحددها مجلس ال eerge  JniJJالدرجة المشتركة               
 

        
 انًظــرًز انرؼهـَى:   انظادصانثاب 

 

 

 

 
 23مادة        

 جُطٓؿ٤َ ُٔوٌٍجش وٌج٤ْس 

 

٣كن ُِطحُد جٕ ٣ٓؿَ ك٢ ٓوٌٍجش وٌج٤ْس ٖٓ ذٍجٓؽ جُىٌجْحش جُؼ٤ِح ٖٓ ن٬ٍ ذٍٗةحٓؽ جُطؼِة٤ْ جُٔٓةطٍٔ ٝيُةي  .2

ورةة٤ُٖٞ كةة٢ ذٍٗةةحٓؽ جُطؼِةة٤ْ جُٔٓةةطٍٔ قطةة٢ ذؼةةى ٓٞجكوةةس ٓؿِٓةة٢ جُوٓةةْ ٝج٤ٌُِةةس ٝضرِةةؾ جُؿحٓؼةةس ذحْةةٔحء جُطِرةةس جُٔ

 ج٧ْرٞع جُػحُع ٖٓ ذىء جُىٌجْس ًكى أه٢ٛ .

 ك٢ قحُس جؾط٤حَ جُطحُد جُٔوٌٍ ٝٓططِرحضٚ ذ٘ؿحـ ٣ٔ٘ف ئكحوز ذًُي . .2

٣ؿَٞ ُِطحُد إٔ ٣وةّٞ ذطك٣ٞةَ ٛةًٙ جُٔوةٌٍجش أُة٢ أقةى ذةٍجٓؽ جُىٌجْةحش جُؼ٤ِةح  ئيج ٓةح جْةطٞك٢ ٖة٠ٍٝ جُورةٍٞ  .3

٣ٍٔ أًػٍ ٖٓ نّٔ ْ٘ٞجش ػ٢ِ وٌجذٓطٜح ذحُ٘ٓرس ُرةٍجٓؽ جُةىذِّٞ ٝجُٔحؾٓةط٤ٍ ْٝةرغ ْة٘ٞجش ذحُرٍٗحٓؽ ػ٢ِ أ٫ 

 ُرٍجٓؽ جُىًطٌٞجٙ .

 

 24مادة        

 جُرٍجٓؽ جُطرحو٤ُس 

٣ؿَٞ ُٔؿِّ ج٤ٌُِس ذ٘حء ػ٢ِ جهطٍجـ ٓؿِّ جُوْٓ جُٔهطٙ ٝجػطٔحو جُؿحٓؼس جُٓٔحـ ُط٬خ جُىٌجْحش جُؼ٤ِح    -2

 ضلحْٛ غ٘حت٤س حش جُؼ٤ِح ذحُؿحٓؼحش ج٧ؾ٘ر٤س جٍُٔضرطس ٓغ ؾحٓؼس ج٩ٌْ٘ى٣ٌس ذحضلحه٤حش ذىٌجْس ذؼٝ ٓوٌٍجش جُىٌجْ

إٔ ٣كٍٞ أٟ ػىو ٖٓ ًٛٙ جُٔوٌٍجش  ٣ٝٓٔف ُِطحُد. ، ٣ٝطْ جقطٓحخ ًٛٙ جُٔوٌٍجش ٖٞٔ ٓططِرحش ٓ٘ف جُىٌؾس

ح جُط٢ ٣ٍؿد ك٢ ج٫ُطكحم ذٜح أٝ ٓح ٣ؼحوُس ئ٢ُ أٟ ٖٓ ذٍجٓؽ جُىٌجْحش جُؼ٤ِػ٢ِ ج٧هَ،   Cجُط٢  ٗؿف ك٤ٜح ذطوى٣ٍ 

ئيج ًحٗص ًٛٙ جُٔوٌٍجش ٖٓ ٓططِرحش جُرٍٗحٓؽ ٝضىنَ ْحػحش ًٛٙ جُٔوٌٍجش ك٢ قٓحخ جُٔط١ْٞ جُطٍج٢ًٔ 

ذ٠ٍٗ ػىّ ٌٍٓٝ أًػٍ ٖٓ نّٔ ْ٘ٞجش ػ٠ِ وٌجْطٜح ذحُ٘ٓرس ُرٍجٓؽ جُىذِّٞ ٝجُٔحؾٓط٤ٍ   GPAُِىٌؾحش 

   ْٝرغ ْ٘ٞجش ُرٍجٓؽ جُىًطٌٞجٙ.

ج٧ؾحٗةةد جُٔو٤ةةى٣ٖ ذؿحٓؼةةحش  ٓةةْ جُٔهةةطٙ جُٓةةٔحـ ُِطةة٬خ٤ِةةس ذ٘ةةحء ػِةة٢ جهطةةٍجـ ٓؿِةةّ جُو٣ؿةةَٞ ُٔؿِةةّ جٌُ -2

رحضةٚ ذحُ٘ؿةحـ ٣ٔة٘ف ِأؾ٘ر٤س ذىٌجْس ذؼٝ ٓوٌٍجش جُىٌجْحش جُؼ٤ِح ذح٤ٌُِس ٝكة٢ قحُةس جؾط٤ةحَ جُطحُةد جُٔوةٌٍ ٝٓطط

 ئكحوز ذًُي . 

ْةةحضًز ٓةةٖ ؾحٓؼةةحش أؾ٘ر٤ةةس ٓط٤ٔةةُز ٣ؿةةَٞ ُٔؿِةةّ ج٤ٌُِةةس ذ٘ةةحء ػِةة٢ جهطةةٍجـ ٓؿِةةّ جُوٓةةْ  جُٔهةةطٙ جُٓةةٔحـ ٨ُ -2

 وٌٍجش جُىٌجْحش جُؼ٤ِح ذح٤ٌُِس .ذطى٣ٌّ ذؼٝ ٓ

3-  

 التعلٌم عن بعد 

 
 25مادة        
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٣ؿَٞ ُٔؿِةّ ج٤ٌُِةس ذ٘ةحء ػِة٢ جهطةٍجـ جُوٓةْ جُٔهةطٙ جُٓةٔحـ ُِطة٬خ جُٔٛة٤٣ٍٖ ٝج٧ؾحٗةد ذح٫ُطكةحم ذرةٍجٓؽ 

رطةس ٓةغ ؾحٓؼةةس ج٩ْةٌ٘ى٣ٌس ذحضلحه٤ةحش غوحك٤ةةس ػةٖ ٣ٍ٠ةةن  جُىٌجْةحش جُؼ٤ِةح جُٔٗةةطًٍس ٓةغ جُؿحٓؼةحش ج٧ؾ٘ر٤ةةس جٍُٔض

 جُطؼ٤ِْ ػٖ ذؼى أٝ جُطؼ٤ِْ ج٩ٌُط٢ٍٗٝ .

 

 26مادة        

٤ٌُِِس جُكن ك٢ كطف ضهٛٛحش ؾى٣ىز ُِىذِٞٓحش ُٝىٌؾط٢ جُٔحؾٓط٤ٍ ٝجُىًطٌٞجٙ جُط٢ ضٔ٘كٜح ج٧هٓحّ جُؼ٤ِٔةس ذؼةى 

 ٖٓ َٝجٌز جُطؼ٤ِْ جُؼح٢ُ . ٓٞجكوس ٓؿِّ ج٤ٌُِس ٝٓؿِّ جُؿحٓؼس ٝجُؿٜحش جُٔهطٛس 

 

 

 

 27مادة    

وذلك بناء  1112/1101للعام الجامعً  عتبارا من الفصل الدراسً األول ) الخرٌؾ (إٌعمل بهذه البلبحة 

 ا 20/0/1101علً قرار مجلس الجامعة بجلسته فً 

 

 البرامج الدراسٌة للدراسات العلٌا والمقررات 
 

 

 

 

 ٓلطحـ ج٧ٌهحّ  

 

(00) 800 700 600 00)) 

ٌه٤ٖٔ ًٞو 

 جُطهٛٙ

ًٞو 

 جُىًطٌٞجٙ 

ًٞو 

 جُٔحؾٓط٤ٍ
 جُوًْٓٞو  جُىذًِّٞٞو 

 

 ذ٤حٕ ذٌٞو ج٧هٓحّ جُؼ٤ِٔس  

 

 جٌُٞو جُطهٛٙ جٍُٔقِس جُوْٓ

 هْٓ جُؼٔحٌز

 

 

 01 
 01/601/00 جُط٤ْٔٛ جُٔؼٔح١ٌ  جُىذِّٞ

 01/602/00 ج٩ٌْحٕ 

 /01/603/00  جُؼٍٔج٢ٗ جُط٤ْٔٛ 

 01/701/00 جُؼٔحٌز ؾٓط٤ٍجُٔح

 01/801/00 جُؼٔحٌز  جُىًطٌٞجٙ

 02  هْٓ جُى٣ٌٌٞ
 02/601/00  جُؼٔحٌز جُىجن٤ِس جُىذِّٞ 

 02/602/00   جُلٕ٘ٞ جُطؼر٣ٍ٤س جُىذِّٞ

 02/701/00  جُؼٔحٌز جُىجن٤ِس جُٔحؾٓط٤ٍ

 02/702/00 جُلٕ٘ٞ جُطؼر٣ٍ٤س جُٔحؾٓط٤ٍ

 02/801/00  جُؼٔحٌز جُىجن٤ِس جُىًطٌٞجٙ

 02/802/00 جُلٕ٘ٞ جُطؼر٣ٍ٤س  جُىًطٌٞجٙ

 

 جُ٘كص (   -جُط٣ٍٞٛ   -ق جُط٤ٔٛٔحش جُٔطرٞػس  ذ٤حٕ ذٌٞو ج٧هٓحّ جُؼ٤ِٔس

 

 

 

 جٌُٞو جُطهٛٙ جٍُٔقِس جُوْٓ

 03  جُط٤ٔٛٔحش جُٔطرٞػس
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 الدبلوم
 

 03/601/00 تصمٌم وأتصال جرافٌكى 
 03/602/00 الطبعة الفنٌة 

 03/603/00  و الكتابم النشر رسو
 الماجستٌر

 
 03/701/00 تصمٌم وأتصال جرافٌكى 

 03/702/00 الطبعة الفنٌة 
 03/703/00  و الكتابرسوم النشر 

 الدكتوراه 
 03/701/00 تصمٌم وأتصال جرافٌكى 

 03/702/00 الطبعة الفنٌة 
 03/703/00  و الكتابرسوم النشر 

 04  جُط٣ٍٞٛ
 الدبلوم
 

 04/601/00 التصوٌر الرسم و
 04/602/00 التصوٌر الجداري

 الماجستٌر
 

 04/701/00 التصوٌر الرسم و
 04/702/00 التصوٌر الجداري

 الدكتوراه 
 04/801/00 التصوٌر الرسم و

 04/801/00 التصوٌر الجداري
 05  جُ٘كص

 الدبلوم
 

 05/601/00 النحت المٌدانً 
 05/602/00 ت الخزفً النح

 05/603/00 النحت العام 
 05/604/00 المٌدالٌة 

 الماجستٌر
 

 05/701/00 النحت المٌدانً 
 05/702/00 النحت الخزفً 
 05/703/00 النحت العام 
 05/704/00 المٌدالٌة 

 الدكتوراه

 05/801/00 النحت المٌدانً 
 05/802/00 النحت الخزفً 

 05/803/00 نحت العام ال
 05/804/00 المٌدالٌة 

 

 ذارٍ  انفٍ  ( –) انرزيَى  تَاٌ تكود األقظاو انؼهًَح
 

 

 

 جٌُٞو جُطهٛٙ جٍُٔقِس جُوْٓ

 06  جُط٤ٍْٓ

 الدبلوم
 

 06/601/00 الترمٌم المعماري

 06/602/00 ترمٌم األثاث

 06/603/00 ترمٌم المخطوطات

 06/604/00 ام التصوٌر الع ترمٌم

 06/605/00 ترمٌم التصوٌر الجداري

 06/606/00 ترمٌم النحت

 الماجستٌر
 

 06/701/00 الترمٌم المعماري

 06/702/00 ترمٌم األثاث

 06/703/00 ترمٌم المخطوطات

 06/704/00 التصوٌر العامترمٌم 

 06/705/00 ترمٌم التصوٌر الجداري

 06/706/00 النحتترمٌم 

 جُىًطٌٞجٙ   

 06/801/00 الترمٌم المعماري

 06/802/00 ترمٌم األثاث

 06/803/00 ترمٌم المخطوطات
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 06/804/00 التصوٌر العامترمٌم 

 06/805/00 ترمٌم التصوٌر الجداري

 06/806/00 النحتترمٌم 

 07  ضح٣ٌم جُلٖ

 الدبلوم
 

 07/601/00 ضح٣ٌم جُؼٔحٌز 

 07/602/00 الفنون تارٌخ

 الماجستٌر
 

 07/701/00 تارٌخ العمارة 

 07/702/00  تارٌخ الفنون

 جُىًطٌٞجٙ
 والفنون تارٌخ العمارة 

 
07/801/00 

 

 

 قسم العمارة  – 1
 نًززهح انذتهوو انرخصصَح انًقزراخ انذراطَح

 
 

 0-انرصًَى انًؼًارً  خصص

 

 رقم المقرر

 

 أسم المقرر

  
  
ي
ر
ظ
 ن

 ً
مل
ع

  
  
 

 

 

ػح
ٓح
وجُ
ػى

 ( ش
ىز
طٔ
ٓؼ
ق

 

 

 
ساب
ب 
طل
مت

 

 

  3 1 1 فلسفة التصمٌم المعماري  0/510/10

  3 1 1 الدراسات التحلٌلٌة والمقارنة 1/510/10

 1/510/10 3 1 1 االتجاهات الفكرٌة المعاصرة 2/510/10

  3 1 1 العمارة البٌبٌة 3/510/10

  3 3 0 مادة من تخصص ) تكنولوجٌا البناء( 4/510/10

  3 3 0 مادة من تخصص ) التصمٌم الحضري( 5/510/10

  3 1 1 النقد المعماري  1/510/10

  3 1 1 ا لعمارة و االستدامة 1/510/10

  3 1 1 الدراسات البصرٌة واأللوان 2/510/10

  3 1 1 البناء تكنولوجٌا  01/510/10

  3 1 1 التصمٌم باستخدام الوسابط الرقمٌة 00/510/10

  2 - 2 العمارة و السلوك اإلنسانً 02/510/10

  2 - 2 المنط  والتصمٌم 03/510/10

  2 - 2 العمارة المصرٌة المعاصرة 

 3-ذخصص اإلطكاٌ           
  3 1 1 جهطٛحو٣حش ج٩ٌْحٕ 04/511/10

  3 1 1 ج٩ٌْحٕ جُك١ٍٟ 05/511/10

  3 1 1 ج٩ٌْحٕ ج٣ٍُل٢ 01/511/10

  3 1 1 ٠ن ج٤ٌُ٘ٓس  جُٔ٘ح 01/511/10
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 04/511/10 3 3 0 جُط٣َٞٔ ك٢ ٍٓٗٝػحش ج٩ٌْحٕ 02/511/10

  3 3 0 جُٔىٕ جُؿى٣ىز    11/511/10

  3 1 1 جُط٤٘ٛغ ك٢ جُٔرح٢ٗ ج٤ٌُ٘ٓس 10/511/10

  3 1 1 ٓحوز ٖٓ ضهٛٙ قوٌجْـس جُؿىٟٝ ( 11/511/10

  3 1 1 جُر٘حءضٌُ٘ٞٞؾ٤ح  12/511/10

  3 1 1 جُطهٛٙ قجُط٤ْٔٛ جُٔؼٔح١ٌ(ٓحوز ٖٓ  13/511/10

  3 1 1 جُطو٤٤ْ جُؼوح١ٌ 14/511/10

 

 

 

 

 2نؼًزاٌَ انرصًَى ا ذخصص

   

 رقم المقرر

 

 أسم المقرر

  
  
ي
ر
ظ
 ن

 

  
  
 ً
مل
ع
 

 

ش
ػح
ٓح
 جُ
ىو
ػ

 

) 
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طٔ
ٓؼ
ق
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  3 1 1 جُؼٍٔج٢ٗ جُط٤ْٔٛ  15/512/10

  3 1 1 جُك٤ُجش جُك٣ٍٟس  11/512/10

  3 1 1 جُكلحظ ػ٢ِ جُٔ٘ح٠ن جُك٣ٍٟس  11/512/10

  3 1 1 ضهط١٤ ٝضط٣ٍٞ جُك٤ُجش جُؼٍٔج٤ٗس  12/512/10

 جُٔؼٔح١ٌٓحوز ٖٓ ضهٛٙ قجُط٤ْٔٛ  21/512/10

 ٝجُؼٍٔج٢ٗ(
0 3 3 15/512/10 

  3 3 0 ق جُطهط١٤ جُؼٍٔج٢ٗ( ٓحوز ٖٓ ضهٛٙ 20/512/10

  3 1 1 ك١ٍٟ جُىٌجْحش جُر٤ث٤س ٝجُط٤ْٔٛ جُ 21/512/10

  3 1 1 جُؼ٘حٍٚ جُطر٤ؼ٤س ٝجُط٤ْٔٛ جُك١ٍٟ 22/512/10

  3 1 1 جُر٘حءضٌُ٘ٞٞؾ٤ح  23/512/10

  3 1 1 ضوح٤ْْ ج٧ٌج٢ٞ 24/512/10

  3 1 1 جُؼ٬ٓحش جُر٣ٍٛس ٝجُط٤ْٔٛ جُك١ٍٟ 25/512/10

 انًقزراخ اإلخرَارٍح 

  2 - 2 العمارة و السلوك اإلنسانً 0/511/10 

  2 - 2 المنط  والتصمٌم 1/511/10

  2 - 2 العمارة المصرٌة المعاصرة 2/511/10

  2 - 2 جُطٞق٤ى جُو٤ح٢ْ 3/511/10

  2 - 2 جُط٣ٍٗؼحش جُٔؼٔح٣ٌس ٝجُؼٍٔج٤ٗس 4/511/10

  2 - 2 جُٔٞجَٗحش جُطهط٤ط٤س ٍُٔٗٝػحش ج٩ٌْحٕ 5/511/10

  2 - 2 جُٔكىوجش جُطر٤ؼ٤س ٝجُٛ٘حػ٤س 1/511/10

  2 - 2 جُٔ٘ح٠ن جُهٍٟجء ٝٓ٘ح٠ن جُطٍك٤ٚ 1/511/10

  2 - 2 ضهط١٤ ٝض٤ْٔٛ ٓىجنَ جُٔىٕ 2/511/10
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  2 - 2 جُٔٓطكحش جُٔحت٤س ٝجُط٤ْٔٛ جُك١ٍٟ 01/511/10

  2 - 2 جُط٣ٍٗؼحش جُؼٍٔج٤ٗس ٝض٤ٌَٗ جُٔى٣٘س 00/511/10

  2 - 2 ٓٞجو ٓهطحٌز ٖٓ جُطهٛٙ جُىه٤ن 01/511/10

 

 

 الماجستٌرلمرحلة  التخصصٌة راتالمقر
 
 
 

 

 رقم المقرر

 

 أسم المقرر
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  3 1 1 التصمٌم المعماري  فً  دراسات 0/110/10

  3 1 1 تصمٌم عمرانً 1/110/10

  3 1 1 دراسات معمارٌة مقارنه  2/110/10

  3 1 1 رٌة المصرٌةدراسات عمران الق 3/110/10

 1/110/10 3 3 0 اإلسكان 4/110/10

 0/110/10 3 3 0 نظرٌات تصمٌم وتخطٌط المواقع 5/110/10

 إخثارً 3 - 2 أصول ومناهج البحث العلمً ب ع  111

  3 - 2 تقٌٌم اآلثار البٌبٌة للمشرعات العمرانٌة 1/110/10

  3 - 2 دراسات بصرٌة 1/110/10

  3 - 2 ة العمرانٌة فً المناط  الصحراوٌةالتنمٌ 2/110/10

  3 - 2 العمارة والبٌبة  01/110/10

  3 - 2 الحفاظ  والتراث المعماري 00/110/10

  3 - 2 تكنولوجٌا المعلومات 01/110/10

  3 - 2 الدراسات التحلٌلٌة والتارٌخٌة 02/110/10

 جُٔوٌٍجش ج٩نط٤ح٣ٌس 

  2 - 2  التكنولوجٌا والتصمٌم 0/111/10

  2 - 2 الواقع االفتراضً والتصمٌم  1/111/10

  2 - 2 التموٌل واقتصادٌات اإلسكان 2/111/10

  2 - 2 المدن التوابع   3/111/10

  2 - 2 تصنٌع فً المبانً السكنٌة 4/111/10

  2 - 2 المناط  الخضراء ومناط  الترفٌه 5/111/10

  2 - 2 عمرانًالقٌم  البصرٌة والتصمٌم ال 1/111/10

  2 - 2 دراسات البٌبة الساحلٌة 1/111/10

 

 دكتوراه الدراسٌة لمرحلة  المجاالت  
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 رقم المقرر

 

 أسم المقرر
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  3 1 1 دراسات فً مجال التصمٌم المعماري  0/110/10

  3 1 1 العمرانًتصمٌم دراسات فً مجال ال 1/110/10

  3 1 1 دراسات فً مجال اإلسكان  2/110/10

  3 1 1 دراسات فً مجال تكنولوجٌا البناء  3/110/10

 1/110/10 3 3 0 دراسات فً مجال تصمٌم المواقع  4/110/10

 0/110/10 3 3 0 دراسات فً مجال الترمٌم المعماري  5/110/10

  3 - 2 العمرانً ٌطالتخطدراسات فً مجال  1/110/10

  3 - 2 البٌبًدراسات فً مجال التصمٌم  1/110/10

دراساااااات فاااااً مجاااااال تنمٌاااااة المنااااااط   2/110/10
  الصحراوٌة 

2 - 3  

دراسااااات فااااً مجااااال الحفاااااظ المعماااااري  01/110/10
  والتراث 

2 - 3  

  3 - 2 كِٓلس جُط٤ْٔٛ جُٔؼحٍٚ ُِؼٔحٌز جُىجن٤ِس 00/110/10

  3 - 2 ت  الجدوي االقتصادٌة دراسا 01/110/10

 المقررات اإلختٌارٌة

  2 - 2 جُط٤ْٔٛ ذحْطهىجّ جُْٞحت١ جٍُه٤ٔس  0/111/10

  2 - 2 جُؼٔحٌز ٝج٫ْطىجٓس 1/111/10

  2 - 2 ٗظْ ج٫غحٌ جُر٤ث٤س ٝجُؼٍٔج٤ٗس  2/111/10

  2 - 2 جُط٣ٍٗؼحش جُٔؼٔح٣ٌس ٝجُؼٍٔج٤ٗس  3/111/10

  2 - 2 ح٢ْ جُطٞق٤ى جُو٤ 4/111/10

  2 - 2 جُؼٔحٌز ٝٚكس ج٧ٗٓحٕ 5/111/10

 

 المقررات والمجاالت  وصؾ
 

 

 

 قسم العمارة
 

 س م  3   1/611/11  فلسفة التصمٌم المعمارى

الجانااب االكباار فااى البحااث  خصوصااٌة العبلقااة بااٌن الشااكل والوظٌفااة قااد مثلاات تعاارض المااادة وتهاادؾ إلااى التؤكٌااد علااى إن

النظرٌات المعمارٌة الحدٌثة فى القرن العشرٌن ، إذ انبثقت  عى المعمارى المعاصر ، كما شكلت محورالمعمارى وتكوٌن الو

 بهاا مجموعاات مان النظرٌاات التاى تمٌال لتؽلٌاب أحاد طرفاى المعادلاة ، وتتضامن جدلٌاة الشاكل عن الجدلٌات التى ارتبطت

 والوظٌفة التى ٌنبؽى ان ٌإدٌها المبناى ة بالبرنامج المعمارىوالوظٌفة فى العمارة تلك العبلقة التى تربط التشكٌبلت المعمارٌ

.  
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التطبٌقاى الاذى ٌشاكل خبلصاة  كما تعرض وتإكد على أن اإلشكالٌة فى هذه العبلقة أصولها من فكرة أن العماارة تنتماى للفان

لذلك فكل االعمال المعمارٌة جزءها الوظٌفى من الناحٌة االخرى ، و الجانب التشكٌلى من ناحٌة ولمجموعة العلوم التى تؽذى

 توازن بٌن قطبى المعادلة لتحقٌ  –فى أحسن االحوال  –المعمارٌون فى تقدٌمها ٌتجاذبها هذان القطبان، وتسعى  التى ٌجتهد

. 

 س م  3   2/611/11 الدراسات التحلٌلٌة والمقارنة

ج التحلٌلً أو المقارن أو خلٌط بٌنهما للوصول إلى تهدف المادة إلى تعرٌف الطالب مناهج البحث العلمى المختلفة سواء المنه

 النتائج المرجوة عن الدراسات المختلفة من توصٌات أو الخروج بنتائج تفٌد الباحث فً مجال البحث .

 س م  3  3/611/11 األتجاهات الفكرٌة المعاصرة

الحضددرأل اعطدداء الفرصددة للطددالب فددً تهدددف المددادة إلددى التعرٌددف بااتجاهددات الفصرٌددة المعاصددرة فددً العمددارة والتصددمٌ  

 التعرف على أصثر من اتجاه واختٌار اانسب منها .

 س م  3   4/611/11  العمارة البٌئة

تهدؾ المادة إلى دراسة العمارة البٌبٌاة وعبلقتهاا بعملٌاة التصامٌم المساتدام والعماارة الخضاراء مان أجال تحقٌا  عماارة بٌبٌاة 

 لمعمارٌة بالعمارة المحلٌة والحفاظ على البٌبة بصورة عامة امعاصرة مع الحفاظ على المفردات ا

 س م  3  5/611/11  مادة من تخصص ) تكنولوجٌا البناء ( 

 تهدؾ المادة إلى القاء الضوء على تكنولوجٌا البناء الحدٌثة واستخداماتها المختلفة بٌن تحقٌ  الواحة لمستخدمى المبانى 

 س م  3  6/611/11 مادة من تخصص " التصمٌم الحضرى "

تهدؾ دراسة التصمٌم الحضرى لربط عملٌة التصمٌم المعمارى بتخطٌط المواقع المختلفة للوصول إلى تكامل عملٌة التصمٌم 

 الحضرى سواء على مستوى العمارة أو التجمعات العمرانٌة المختلفة ا

 س م  3   7/611/11 النقد المعمارى

تصدره على العمل الفنً مع تقدٌره  لى المفهوم الشامل لكلمة النقد من حٌث الحكم الذيٌتضمن محتوى مادة النقد المعمارى ع

الفنً، و موازنته بما ٌشابهه من األعمال، على أن ٌكون هذا الحكم النقدي  تقدٌراً صحٌح أو بٌان قٌمته من خبلل تحلٌل العمل

ومهام النقد المعمارى وأدواته  : (architectural criticism) كذلك مفهوم النقد المعماري بالتعلٌل و األسباب مصحوبا

 إصدار الحكم - : Evaluation التقٌٌم - : (interpretation)التفسٌر -:(Exposition) من حٌث : العرض

Judgment : 

 تنتهى المادة بعمل بحث للطبلب ٌتضمن كل أدوات النقد الساب  ذكرها مع التطبٌ  والدراسة ا

 س م  3  8/611/11  العمارة واالستدامة

تهدؾ الدراسة إلى التعرٌؾ بعملٌة األستدامة وكٌفٌة تحقٌقها وتطبٌقها بالتصمٌم المعمارى للمبانى للوصول إلى الحفاظ على 

 الموارد الطبٌعٌة واستخدامها بطرٌقة مثلَى تكفل إعادة تدوٌرها وؼعادتها للطبٌعة بعد أنتهاء عمر المبنى ا 

 س م  3  9/611/11  لوانالدراسات البصرٌة واأل

ابتدداء  فً مضمون دراسة المادة التعرٌف بالعالقة فٌما بٌن الدراسات البصرٌة واالوان وفن العمارة صذلك الدراسة التشدصٌلٌة

وفدرا   Formبمصوناتده مدن صتلدة  Morphologyوانتهداء بالشدصل  Colorولدون  Textureمن السطح بمصوناته مدن ملمد  

Space  ,ى البنٌة المادٌة للعمل المعماري من خالل أحد عناصر هذه البنٌة آال وهو اللون وذلك لما للون من قوة للتعرف علو

  صامنة وقدرة على تغٌٌر ظاهر التصوٌنات وااشصال ولما له من تؤثٌرات نفسٌة على المزاج والسلوك .

 س م  3  11/611/11 تكنولوجٌا البناء 

التصنولوجٌدا المعلوماتٌدة وآثدر ذلدك علدى العمدارة صدذلك تهددف المدادة إلدى التعرٌدف بؤهمٌدة تهدف المادة إلى التعرٌدف بمبداد  

التواصل من خالل الثورة المعلوماتٌدة , وصٌدف صدان لهدا تدؤثٌر قدوي علدى تشدصٌل العمدارة والعمدران , صٌدف أدت إلدى تقلدٌ  

 .. آلخ .الحٌزات المعمارٌة المستخدمة فً جمٌع المجاالت التعلٌمٌة واادارٌة ...

 صذلك التؤصٌد على أهمٌة إستخدا  اللغة المعلوماتٌة الرقٌٌة فً التصمٌ  المعمارأل والعمرانى .

 

 س م  3   11/611/11  التصمٌم بإستخدام الوسائل الرقمٌة 

الل التعدرف تعتمد الدراسة على التفه  والدراٌة بؤبعاد إستخدا  الوسائط الرقمٌة فً عملٌات التصمٌ  المعمارأل , وذلك مدن خد

بصدورة واضددحة علددى البدرامج المختلفددة التددى تسداه  فددً هددذا المجددال مدع الدراسددة البحثٌددة للمسدتجدات فددً بددرامج الصمبٌددوتر 

 المختلفة التى تدفع فً اتجاه عملٌة التصمٌ  المعمارأل والعمرانى .

 س م  3  12/611/11 العمارة والسلوك اإلنسانً

تفه  االعتبارات اإلنسانٌة والمفداهٌ  المرتبطدة بالتصدمٌ  المعمداري  –ر للعلو  اإلنسانٌة التعرٌف بالعمارة صؤطاتعرض المادة 

 –مبداد  النظرٌدات المختلفدة  –خلفٌدة تارٌخٌدة  –حٌث أنها تصون مدخالً للتصمٌ  مبنٌا علً االحتٌاجدات اإلنسدانٌة والسدلوصٌة 
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 –العالقددة التبادلٌددة بددٌن السددلوك والبٌئددة المشددٌدة  –ثقافددة اإلدراك والسددلوك وال –تصددون المجتمعددات عالقددة اإلنسددان بالبٌئددة 

ااسددلوب العلمددً  –المبدداد  اإلنسددانٌة فددً العمددارة الحدٌثددة  –االحتٌاجددات اإلنسددانٌة الخاصددة المرتبطددة بالمفدداهٌ  االجتماعٌددة 

 .لوسائل اختٌار العٌنات وجمع البٌانات وطرق التحلٌل المختلفة

 س م  3  13/611/11المنطق والتصمٌم 

 هًوما  Design  Process التصمٌمٌة العملٌة هً وما , الجٌد المعماري التصمٌ  إلى الوصول موضوعال ٌهدف
 :. والثانوٌة ااساسٌة متطلباتها

 والتوسع للمشارٌع المرافقة التصمٌمٌة المشاصل تعقد و , العلمٌة االتجاهات مختلف فً المعلومات لزٌادة نتٌجة : المادة أهمٌة 
 . التصمٌمٌة وااسالٌب التقنٌات فً
 . المفٌدة المعلومات مصادر تحدٌد و المهمة القرارات ومراجعة تحدٌد على ترصز التً التصمٌ  على السٌطرة معاٌٌر 
 . المجال هذا فً المنظرٌن بعض طرحها التً تعرٌفات وأه  التصمٌ  هو ما 

. Architectural Design المعماري التصمٌ  هو ما  
  . بها ٌقصد وماذا المنهجٌة هً ما

   إذ , وتقنٌاته المبدع التفصٌر ومفهو  , المنتج التفصٌر واستراتٌجٌات , وأنماطه التفصٌر مفهو  تحدٌد
 : إلى التطرق سٌت  

 . What is Thinking? التفصٌر هو ما  

 . Types of Thinking  التفصٌر أنماط 

 . Productive Thinking Strategies  المنتج التفصٌر تٌجٌاتإسترا  

 . Creative thinking  المبدع التفصٌر  

 . Creative thinking  المبدع التفصٌر تقنٌات 
 من ٌمصن معلوماتٌة قاعدة خلق هدفها التحلٌل مرحلة وهً التصمٌمٌة العملٌة من غموضا وااصثر المه  الجزء توضٌح  

 عن الذاتٌة المصم  تصورات عن أبعد وبصورة   لحلها المتوفرة انٌاتاإلمص وتحدٌد بدقة التصمٌمٌة المشصلة فه  خاللها
 .المشصلة

 س م  3   14/611/11 العمارة المصرٌة المعاصرة 

تهدددف المددادة إلددى اعطدداء الطددالب الفرصددة إلسددتعراض الطددرز المعمارٌددة التددى مددرت بمصددر علددى مددر العصددور وتحلٌلهددا 

 مصرٌة معاصرة أصثر محلٌة وتواصل واستنباط الطرز المختلفة للوصول إلى عمارة 

 س م  3   1/612/11 إقصادٌات اإلسكان

تتناول الدراسة ارتباط قطاع اإلسصان علدى ااقتصداد سدواء علدى مسدتوأل الدولدة أو ااقلدٌ  أو المحافظدة حتدى الخلٌدة السدصنٌة 

توأل ااجتمدداعى وااقتصددادأل محددددوة السددصان والوحدددات حٌددث تتناسددب الوحدددة السددصنٌة صتصلفددة ومصددارٌف تموٌددل مددع المسدد

 لألسرة .

 س م  3  2/612/11 اإلسكان الحضرى

تتناول الدراسة التعرٌف باإلسصان عموما وتقسٌمه إلى نوعٌات إسصان رٌفً وإسصان حضرأل ورٌفً حضرأل , اعتماد قطداع 

دخل : محدودأل الدخل المتوسط اإلسصان على ااقتصاد الحضرأل وهو ٌبدو أن تصوٌن وامتداد المدٌنة وبقس  طبقاً لمستوٌات ال

 الفاخر . –

 س م  3  3/612/11 اإلسكان الرٌفً

ٌعتمد على ااقتصاد الزراعى المرتبط بالرٌف وٌتناول صٌفٌة البنداء علدى مددأل خمسدٌن عامدا صخدا  وطدرق أنشداء مدع دراسدة 

عد مشروع السد العالى وارتفداع المبندى المساحات الخاصة بااسرة الواحدة وااسرة الممتدة مع بٌان تفٌد نمط وضاحة البناء ب

 مع حظر البناء على ااراضى الزراعٌة .

 س م  3   4/612/11 المناطق السكنٌة 

تتناول المادة ماهٌة المناطق السصنٌة والتقسٌ  الحجمى صحً مقس  لمجاورات سصنٌة مع وضع الخدمات الالزمدة لصدل مجداورة 

طٌطٌدة العالمٌدة والمعتمددة مدن الهٌئدة العامدة للتخطدٌط العمراندى , وتدرتبط المنداطق ولعدد من المجداورات طبقداً للمعداٌٌر التخ

 والتجمعات السصنٌة ببعضهما ارتباط أقتصادأل وأجتماعى 

 س م  3   5/612/11  التموٌل فً مشروعات اإلسكان

رسمً ٌت  التموٌل عن طرٌدق    تتنوع مصادر التموٌل فً مشروعات اإلسصان تبعاً لنوعٌه المشروع فمثالً فً اإلسصان الغٌر

جمعٌة   أي ٌتجمع أموال شهرٌن من عدد من اافراد و أعطاء المبلغ صامل لفرد صل شهر أو من بٌع مشغوالت ذهبٌة أو بناء 

بالتقسٌط عن طرٌق المقاولٌن بؤسعار مرتفعة أما اإلسصان الرسمً فٌتنوع من تموٌل ذاتى إلى تموٌل مشدترك مدع أحدد البندوك 

 ٌل مباشر من الدولة صؤسصان ااسر ااولى بالرعاٌة .أو تمو

 س م  3   6/612/11  المدن الجدٌدة 
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امتصدا   1791% بعدد حدرب 1رغ  نشوء المدن الجدٌدة بؤنجلترا بعدد الحدرب العالمٌدة الثانٌدة فؤنهدا لد  تطبدق فدً مصدر 

تحلٌلها بالدراسة لتعدٌل مسدار أنشداء مددن أو  الزٌادة السصانٌة وفتح آفاق جدٌدة ونجحت بعض مدن وفشلت أخرأل اسباب ٌت 

 تجمعات جدٌدة مستقبالً .

 س م  3  7/612/11  التصنٌع فً المبانى السكنٌة

تتناول الدراسة فصرة تصنٌع المبانى والتى نشؤت بعد أنهٌار أوربدا بعدد الحدرب العالمٌدة الثانٌدة وتدوفر تموٌدل مارشدال إلعدادة 

سرعة هً معٌار النجاح مما استلز  تصنٌع البناء الذي نجح فً فترة لحل أزمة اإلسدصان وثد  أحٌاء ما دمرته الحرب فصانت ال

تصدٌر عدد مدن المصدانع لددول نامٌدة وفشدلت الفصدرة لعدد  تدوفر المعطٌدات ااساسدٌة للنجداح وهدو مدا تتناولده المدادة بالبحدث 

 والتحلٌل .

 س م 3   8/612/11 مادة من تخصص ) دراسة الجدوى (

المادة بالشرح والتحلٌل ماهٌة الجدوأل وهل هى جدوأل أجتماعٌة أ  أقتصادٌة للوصول إلى أن التصالٌف لٌسدت المعٌدار  تتناول

الوحٌد ولصن تصلفة / مصارٌف تموٌل / عائد وهل العائد أقتصادأل أعلى من عائد البنك سنوٌاً أ  عائد أجتمداعى علدى مسدتوأل 

 الدولة أو المجتمع المحلى .

 س م  3   9/612/11 البناءتكنولوجٌا   

تهدف المادة إلى التعرٌدف بمبداد  التصنولوجٌدا المعلوماتٌدة وآثدر ذلدك علدى العمدارة صدذلك تهددف المدادة إلدى التعرٌدف بؤهمٌدة 

التواصل من خالل الثورة المعلوماتٌدة , وصٌدف صدان لهدا تدؤثٌر قدوي علدى تشدصٌل العمدارة والعمدران , صٌدف أدت إلدى تقلدٌ  

 مارٌة المستخدمة فً جمٌع المجاالت التعلٌمٌة واادارٌة ..... آلخ .الحٌزات المع

 صذلك التؤصٌد على أهمٌة إستخدا  اللغة المعلوماتٌة الرقٌٌة فً التصمٌ  المعمارأل والعمرانى .

 س م  3  11/612/11  مادة من التخصص ) التصمٌم المعمارى (

  المعمارأل المطروح باالئحة طبقاً اهمٌته فدً التدداخل فٌمدا بدٌن تخصد  ٌت  استاذ المادة تحدٌد أحدأل مواد برنامج التصمٌ

ااتجاهدات  –الدراسدات التحلٌلٌدة والمقارندة  –ااسصان وتخص  التصمٌ  المعمدارأل مثدل مدوا   فلسدفة التصدمٌ  المعمدارأل 

 الفصرٌة المعاصرة   

 س م  3   11/612/11  التقٌٌم العقاري 

البٌوع المقارندة مدع عمدل تفصدٌل لصدل  –الدخل  -ٌة إجراء تصمٌ  عقاري عن طرٌق التصلفة الفعلٌة تتناول المادة بالتحلٌل صٌف

طرٌق ٌقٌمه للوصول للقٌمة السوقٌة لعقار ما مدع شدرح صٌفٌدة عمدل قاعددة بٌاندات تسداعد مسدتقبالً علدى وضدع معٌدار واضدح 

 للسعر والتصمٌ  العقارأل .

 س م  3   12/612/11 التوحٌد القٌاسى

دف المادة إلى التعرٌف بمفهو  التوحٌد القٌاسً واهمٌته على مستوأل تصنولوجٌا البناء , صدذلك أهمٌدة اسدتخدا  فصدر التوحٌدد ته

القٌاسدً علددى مسدتوأل اقتصددادٌات التصدمٌ  لمددا لده مددن انعصددا  مباشدر علددى العملٌدة االقتصددادٌة , صدذلك التعرٌددف بالصددالت 

 نٌات وتصنٌع البناء وبٌن فصر التوحٌد القٌاسً .ااساسٌة فٌما بٌن التصمٌ  المعمارأل وتق

 س م  3   13/612/11 التشرٌعات المعمارٌة والعمرانٌة

تتناول المادة صٌف أن التشرٌع المعمارأل والعمراندى ٌندتج عنده مشداهد علدى العصدر الدذأل ثد  فٌده ممدا ٌشدٌر مدع تغٌدر مالمدح 

مع شدرح قدوانٌن البنداء والتخطدٌط التدى ثد  تغٌرهدا بقدانون البنداء وطابع وارتفاعات منطقة عن ااخرأل إلى تغٌر فً التشرٌع 

 الموحد الذأل ض  قوانٌن التخطٌط والتنسٌق الحضارأل.

 

 س م  3   14/612/11  الموازنات التخطٌطٌة لمشروعات اإلسكان

نائٌدة ونسدب الفرغدات توضح المدادة ودراسدتها أن الموازندة لٌسدت مالٌدة فحسدب ولصنهدا تعتمدد علدى معداٌٌر تتنداول الصثافدة الب

والحدائق العامة وتوزٌع استخدامات ااراضى ونسبة مشروعات اإلسصان بها وذلك صمعٌدار لعمدل موازندة مالٌدة عامدة تقسدمه 

   على عدد من السنوات     

 س م  3  1/613/11التصمٌم العمرانً  

ٌدف بالتصدمٌ  العمراندً, الصتدل والفراغدات النسدب تتناول المادة التعرٌف بالتصمٌ  العمرانً صمجال علمً ٌهت  بدراسدة التعر

 الجمالٌة لتشصٌل الفراغات للساحات والمٌادٌن والطرق والممرات, صذلك ممرات المشاة وتوافقها مع حرصة السٌارات .

 س م  3   2/613/11الحٌزات الحضرٌة 

وانواعها, صدذلك تشدصٌل تلدك الخبدرات مدع  تهدف المادة الً القاء الضوء علً مفهو  الحٌزات الحضرٌة, ودورها ومستوٌاتها

الحفداظ علدً المقٌدا  اإلنسدانً فدً اابعداد, صدذلك الدراسددات البصدرٌة المرتبطدة بتشدصٌل تلدك الخبدرات, المدداخل والمخددارج 

  للخٌزات تسلسل الفراغات وتنوعها وتصاعد ابعادها واشصالها متناسقة مع بعضها البعض.

 س م  3   3/613/11 الحفاظ علً المناطق الحضرٌة  
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 تحتوي الدراسة بمادة الحفاظ علً المناطق الحضرٌة, اهمٌتها, مفهومها,دورها فً تشصٌل النسٌج العمرانً للمدٌنة .

صن معده الحفداظ صذلك صٌفٌة الحفاظ علً اإلطار العا  لتلك المناطق سواء علً مستوي خلط االستعماالت او العشوائٌات بما ٌم

 علً تلك المناطق .

 س م  3   4/613/11ٌط وتطوٌر الحٌزات العمرانٌة تخط

تهدف المادة الً تعرٌف الطالب بمستوٌات تسلسل وتنوع الحٌزات الحضرٌة, صذلك المعاٌٌر ااصادٌمٌدة السدلٌمة لتخطدٌط تلدك 

ارسداء فصدر      الحٌزات, وتنوعها, صذلك مواضعها المختلفة علً مستوي النسٌج العمرانً للمناطق, صما تهدف المادة اٌضدا الدً

تلك الحٌزات وفصر التطوٌر المستمر والدائ  لتحقٌق فصدر االسدتدامة لتلدك الحٌدزات سدواء علدً مسدتوي التصدمٌ  او حتدً بعدد 

 استخدامها من جانب المستعملٌن وصٌف ٌصون هناك دور فاعلً فً تنمٌتها فٌما بعد التنفٌذ لتلك الخبرات. 

 س م  3   5/613/11 والعمرانً()التصمٌم المعماري  مشروعات  تخصصٌة 

ٌترك المجال فدً هدذة المدادة الختٌدار احددي المدواد التدً تسداه  بشدصل مدا فدً الددمج فٌمدا بدٌن التصدمٌ  المعمداري والتصدمٌ  

 بدراسة الحالة .   العمرانً بما ٌحقق نوعآ من التجربة للطالب لفه  العالقة الوثٌقة بٌن المجالٌٌن

 س م  3  6/613/11 ط العمرانً()التخطٌ مشروعات  تخصصٌة 

التخطدٌط العمراندً بهددف ربدط ٌترك المجال فً هذة المادة الختٌار مادة من تخص  التخطٌط العمراندً بهددف ربدط مجدال 

 مجال 

 س م  3  7/613/11 الدراسات البٌئٌة والتصمٌم الحضري  

ل التصددمٌ  الحضددري, هددذا مددع توضددٌح ماهٌددة ٌعتمددد الدراسددة علددً مبدددأ تفعٌددل وتوضددٌح أهمٌددة الدراسددات البٌئٌددة فددً مجددا

 الدراسات البٌئٌة, صذلك جمٌع ما ٌتعلق بها من عناصر ته  وتفٌد فً عملٌة التصمٌ  الحضري. 

صذلك تهت  المادة بدراسة انعصا  عملٌة التصمٌ  الحضدري علدً البٌئدة المحٌطدة مدن خدالل القٌدا  بالدراسدات البٌئٌدة المختلفدة 

 ت التصمٌ  الحضري .ها علً مشروعاوانعاصس

 س م  3  8/613/11العناصر الطبٌعٌة والتصمٌم الحضري 

تحوي المادة دراسدة العناصدر الطبٌعٌدة مدن الوسدط المحدٌط, صدذلك العناصدر الطبٌعٌدة فدً الموقدع والمتصدل بعملٌدة التصدمٌ  

فادة مدن ربدط تلدك العناصدر الحضري. صذلك انعصا  عملٌة التصمٌ  الحضري علً العناصر الطبٌعٌة المحٌطدة ومددي االسدت

 بالمشروعات المتصلة بالتصمٌ  الحضري .

 س م  3   9/613/11 تكنولوجٌا البناء

تهدف المادة إلى التعرٌدف بمبداد  التصنولوجٌدا المعلوماتٌدة وآثدر ذلدك علدى العمدارة صدذلك تهددف المدادة إلدى التعرٌدف بؤهمٌدة 

ا تدؤثٌر قدوي علدى تشدصٌل العمدارة والعمدران , صٌدف أدت إلدى تقلدٌ  التواصل من خالل الثورة المعلوماتٌدة , وصٌدف صدان لهد

 الحٌزات المعمارٌة المستخدمة فً جمٌع المجاالت التعلٌمٌة واادارٌة ..... آلخ .

 صذلك التؤصٌد على أهمٌة إستخدا  اللغة المعلوماتٌة الرقٌٌة فً التصمٌ  المعمارأل والعمرانى .

  س م3  11/613/11 تقاسٌم األراضً 

تهدف المادة الً دراسة عملٌات التصمٌ  العمرانً ومستوي تقاسٌ  ااراضً, المستوٌات المتعدددة لتقاسدٌ  ااراضدً, عالقدة 

ً مدن خدالل مساحات التقاسٌ  بمستوٌات االسصان المختلفدة, صدذلك ارتبداط عملٌدات تقاسدٌ  اااراضدً بتشدصٌل النسدٌج العمراند

 المشروعات ذات الصلة .

 س م  3   11/613/11صرٌة والتصمٌم الحضري   العالمات الب

ترتصددز دراسددة المددادة علددً دراسددة العالقددة المتبادلددة فٌهددا بددٌن العالقددات البصددرٌة بصافددة اشددصالها وانواعهددا وعملٌددات التصددمٌ  

 تطبٌدق لمشدروعاتالحضري, صذلك دراسة مواضع تلك العالقات البصرٌة ودورها فً تصدوٌن النسدٌج العمراندً مدن خدالل ال

 التصمٌ  الحضري .

 س م  3  12/613/11المحددات الطبٌعٌة والصناعٌة.  

 -تهدف المادة الً القاء الضوء علً المحددات المختلفدة المرتبطدة بعملٌدات التصدمٌ  العمراندً, مدن محدددات طبٌعٌدة   بحدار

ر تلدك المحدددات فدً تشدصٌل هضداب..........الخ صدذلك دو -سدهول -انهار  او محددات طبٌعٌة من جبدال -بحٌرات -محٌطات

مشددروعات التصددمٌ  العمرانددً صددذلك ضددوابط المحددددات الصددناعٌة سددواء القائمددة او المقتددرح اضددافتها فددً عملٌددات التصددمٌ  

 العمرانً.

 س م  3  13/613/11 المناطق الخضراء ومناطق الترفٌه 

  الدراسددة بؤسددالٌب وتنددوع مسدداحات المندداطق تهدددف المددادة إلددى التعرٌددف بالمندداطق الخضددراء والمندداطق الترفٌهٌدده صددذلك تهددت

الخضددراء وتدددرج مسددتوٌاتها داخددل المدددن , صددذلك أهمٌددة تلددك المندداطق ومعالجتهددا المختلفددة , ارتباطهددا بخرٌطددة اسددتعماالت 

ااراضى , وتمرصزها داخل المدن , صمدا تشدتمل الدراسدة المنداطق الترفٌهٌدة مدن حٌدث مواضدعها وأشدصالها داخدل التجمعدات 

 رانٌة وخارجها , صذلك اتصالها بالطرق السرٌعة وتمرصزها بالنسبة للمدن الصبرأل والمناطق السٌاحٌة .العم
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 س م  3  14/613/11 تخطٌط وتصمٌم مداخل المدن 

تعتمد فصرة المادة علً دراسة فصرة تشصٌل المدٌنة, والمالمدح التخطٌطٌدة بصدفة عامدة لهدا. صدذلك المدداخل والمخدارج للمدٌندة 

عالقتهددا بددالتخطٌط ااقٌلٌمددً المحددٌط, صددذلك تقددو  المددادة علددً دراسددة عملٌددات التخطددٌط والتصددمٌ  لتلددك المددداخل طبقددآ طبقددا ل

لٌدة الطدرق السدرٌعة للمعاٌٌر المختلفة, من طرق ومواصالت وعالقة مداخل المدن بمرصدز المدٌندة والطدرق الدراسدٌة او الدو

 المرتبطة بها 

 س م  3  15/613/11 ضري .المسطحات المائٌة والتصمٌم الح

تعتمد الدراسة علً التعرٌف بالمسطحات المائٌة وأنواعها ومستوٌاتها, وصدذلك عالقدة المسدطحات المائٌدة بالتصدمٌ  العمراندً 

 وانعصا  ذلك فً صورة واجهات مائٌة تجمع العالقة فً بٌن المسطحات المائٌة ومناطق العمران علً الحواف المائٌة .

سة بالمدادة علدً دراسدة اابعداد البٌئٌدة لعالقدة منداطق العمدران بالمسدطحات المائٌدة سدلبآ او اٌجابآصدذلك دراسدة صما تقو  الدرا

 ٌة. المعاٌٌر المختلفة لتصمٌ  العمران المجاور للمسطحات المائ

 س م  3  16/613/11التشرٌعات العمرانٌة وتشكٌل المدٌنة .

ات العمرانٌدة ودورهدا فدً عملٌدات التصدمٌ  العمراندً بشدصل عدالً, صدذلك دور تقو  االدراسة للمدادة علدً التعرٌدف بالتشدرٌع

التشرٌعات العمرانٌدة علدً المسدتوٌات المتعدددة وعالقتهدا بتشدصٌل المنداطق العمرانٌدة, صدذلك ربدط تلدك المنداطق بدبعض علدً 

 العمرانٌة وتشصٌل المدٌنة عا  . مستوي التخطٌطً لتوضٌح العالقة فٌما بٌن التشرٌعات

 س م  3   17/613/11واد مختارة من التخصص الدقٌق "تخصص التخطٌط العمرانً" م

 ٌت  اختٌار مادة من التخص  فً المجال بهدف تفعٌل نقطة بحثٌة تخد  حزمة المواد الدراسٌة المختارة.

ن نقداط االلتقداء, صما تقو  عملٌة ااختٌار علً أسا  ربط فصرة التخطٌط العمرانً بالتصمٌ  الحضري من خدالل مجموعدة مد

 الدراسة اٌضا بها علً دراسة الحالة .

 س م  3 1/711/11 التصمٌم المعماري فً  دراسات 

ٌت  التعدرف علدى ااتجاهدات المعمارٌدة الحدٌثدة والمعاصدرة فدً مجدال التصدمٌ  المعمدارأل , صمدا ٌقدو  الطدالب بتطبٌدق تلدك 

 دراسات للفصر المعمارأل والمتطور .ااتجاهات على بعض المشروعات التى تبرز دور وأهمٌة ال

 س م  3  2/711/11 تصمٌم عمرانً

تقو  المادة على دراسة أس  التصمٌ  العمرانى وعناصره المختلفة , صما ٌت  تددرٌ  ااتجاهدات المختلفدة للتصدمٌ  العمراندى 

 .... آلخ .على عدة مستوٌات , الحٌزات العمرانٌة والممرات , المٌادٌن , الطرق , ممرات المشاة ..

 س م  3  3/711/11  دراسات معمارٌة مقارنة

تهدف الدراسة إلى البحث والتحلٌل للعمارة وأندماجها أو تجاهلها للوسط المحٌط , صما تعتمد المدادة علدى التطبٌدق العملدى مدن 

 عمرانٌة بالوسط المحٌط خالل دراسة الحالة لمنطقة مع تحلٌل العمارة الخاصة بها أو مبنى مع تحلٌل عالقته المعمارٌة وال

 س م  3  4/711/11دراسات عمران القرٌة المصرٌة  

تتناول الدراسة القرٌة المصرٌة عمدارة وعمدران تصدون القرٌدة المصدرٌة , االمتددادات الطبٌعٌدة لهدا واالمتددادات المسدتقبلٌة , 

طى واستعماالت ااراضدى أو علدى مسدتوأل صذلك دراسة المشصالت القائمة وصٌفٌة التغلب علٌها , سواء على المستوأل التخطٌ

 التصمٌ  العمرانى أو العمارة .

 

 س م  3  5/711/11  اإلسكان 

تشددمل المددادة مسددتوٌات اإلسددصان وفصددر اإلسددصان المتوسددط وااقتصددادي , مشددصالت اإلسددصان لددذوي الدددخل المحدددود , فصددر 

ل دراسدة الحالدة لدبعض المشدروعات بالمددن القروض وأنعصا  هذا على فدر  التموٌدل للمشدروعات وتطبٌدق ذلدك مدن خدال

 الجدٌدة .

 س م  3  6/711/11  نظرٌات تصمٌم وتخطٌط المواقع 

تعتمد الدراسة فً هذه المادة علدى تحدٌدد مسدتوٌات التخطدٌط للمنداطق بددءاً مدن الموقدع المحلدى للمشدروع فالمجداورة السدصنٌة 

تعامددل فددً أي مددن هددذه المسددتوٌات وأنسددب الوسددائل التخطٌطٌددة والحددً والمدٌنددة وااقلددٌ  فددً تسلسددل مددع دراسددة صٌفٌددة ال

 والتصمٌمٌة لها .

 س م  إجباري   3إجباري    ب ع 711أصول ومناهج البحث العلمً 
ٌهدؾ المقرر الى الدراسة المنهجٌة  والتدرٌب العملً على أدوات البحث ومناهجه وعلى أسالٌب استخدام المكتبة ومصادر   

ة، فضبلً عن اإلحاطة بالمنهج العلمً وخطواته فً التفكٌر والدراسة والبحث وذلك من خبلل المام الدارس المعلومات المتعدد
بساسٌات المنهج العلمً فً البحث، بما فً ذلك من معالجة لطبٌعة المعرفة والبحث العلمً ومفاهٌمه وأنواعه ومناهجه 

مراحلها المتتالٌةا باإلضافة إلى بٌان خطوات المنهج العلمً  وأدواته، ثم الطر  المتبعة فً تحصٌل المعرفة وتطورها فً
ومراحل العملٌة البحثٌة، وتارٌخ التفكٌر والبحث العلمً فً العصور المختلفة ا كذلك التعرٌؾ بكٌفٌة اختٌار مشكلة البحث 

 ا وكٌفٌة وضع الفروض 
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 س م  3   7/711/11  تقٌٌم اآلثار البٌئٌة للمشروعات العمرانٌة

الدراسة إلى تقٌٌم للمشروعات العمرانٌة وآثر تلك المشروعات على البٌبة المحٌطة ، كما تتناول الدراسة كٌفٌاة الحفااظ  تهدؾ

على البٌبة من اآلثار السلبٌة للمشروعات العمرانٌة بالمناط  ، كذلك تنمٌة فكر االستدامة بما ٌخل  بٌباة عمرانٌاة متوافقاة ماع 

 ما حولها من وسط  ا

 س م  3  8/711/11صرٌة دراسات ب

تهاادؾ دراسااة المااادة إلااى التؤكٌااد علااى أهمٌااة الدراسااات البصاارٌة للمشااروعات علااى المسااتوٌات المختلفااة ، كااذلك دور هااذه 

 الدراسات فً تنمٌة الفكر التصمٌمً والتخطٌطً للمشروعات قبل وبعد عملٌة التصمٌم ا

  س م  3   9/711/11 التنمٌة العمرانٌة فً المناطق الصحراوٌة

تهدؾ المادة إلى التعرٌؾ بؤسالٌب التنمٌة العمرانٌة ، كذلك الدراسات البٌبٌة للمناط  الصحراوٌة ، هاذا بخابلؾ دراساة سابل 

التنمٌة العمرانٌة فً المناط  الصحراوٌة بكل ما تحوٌه من خصابص متمٌزة لهذه البٌبة ا هذا باألضافة إلى التؤكٌد علاى فكار 

 لٌات التنمٌة لهذه المناط  تحدٌداً ااالستدامة من خبلل عم

 س م  3  11/711/11 العمارة والبٌئة 

تعتمد المادة على دراسة بعادي العماارة والبٌباة بكال مشاتمبلتهم وخصابصاهم ، كاذلك دراساة انعكااس العماارة وتؤثٌرهاا علاى 

ً تشااكٌل وتنمٌااة الفكاار التصاامٌمً البٌبااة المحٌطااة سااواء بالساالب أو اإلٌجاااب ، كااذلك تااؤثٌر كٌااؾ ٌكااون للبٌبااة دور حٌااوي فاا

 للعامارة المحلٌة ا

 س م  3  11/711/11  الحفاظ والتراث المعماري  

تهدؾ المادة إلى التؤكٌد على فكر الحفاظ على التراث المعمارى من خبلل مجموعة من البدابل واألسالٌب مان تارمٌم أو حفاظ 

الحفاااظ فااً تنمٌااة المناااط  بشااكل عااام والمزاٌااا المترتبااة علااى هااذا أو إعااادة التؤهٌاال أو إعااادة التوظٌااؾ ، كااذلك أهمٌااة فكاار 

 األسلوب من التعامل مع التراث العمرانى والمعمارىا

 س م  3  12/711/11تكنولوجٌا المعلومات 

تهدؾ المادة إلى التعرٌاؾ بؤهمٌاة التواصال مان خابلل الثاورة المعلوماتٌاة ، وكٌاؾ كاان لهاا تاؤثٌر قاوي علاى تشاكٌل العماارة 

 العمران ، كٌؾ أدت إلى تقلٌص الحٌزات المعمارٌة المستخدمة فً جمٌع المجاالت التعلٌمٌة واألدارٌة ااااا آلخ او

 كذلك التؤكٌد على أهمٌة إستخدام اللؽة المعلوماتٌة الرقٌٌة فً التصمٌم المعمارى والعمرانى ا

 س م  3  13/711/11  الدراسات التحلٌلٌة والتارٌخٌة 

إلى التؤكدي على فكر الدراسات التحلٌلٌة للمناط  التارٌخٌة ، مع استنتاج القٌم الجمالٌة والتشكٌلٌة للعمارة فاً  تهدؾ الدراسة

تلك المناط  ، كذلك األبعاد التارٌخٌة التى أدت إلى ظهور تلك األنماط من العماارة و النساٌج العمراناى لتلاك المنااط  اا كماا 

 كر المعمارى المصمم له اتشتمل الدراسة على تحلٌل لمبنى وف

 س م  3    14/711/11التكنولوجٌا والتصمٌم:

ان تطبٌ  تكنولوجٌا البناء وخاصة فى مجال التصنٌع الجزبى او الكلى للبناء فٌما ٌتمثل فى النظام االلى والنظام المصنع كاان 

ٌه الناحٌة االقتصادٌة فقك دون الناحٌاة الجمالٌاة له االثر السلبى على الناحٌة التشكٌلٌة والجمالٌة وذلك لتطبٌ  هذه النظم مراع

والتشكٌلٌةااكما ٌشمل محتوى المادة على النظام المصانع، اقتصاادٌات البنااء وتاؤثٌر التصانٌع علاى التصامٌم، محاددات وقٌاود 

 التصنٌع على التصمٌم، امكانٌة تطوٌع التصنٌع لخدمة التصمٌم، حاالت دراسٌةاا

 

 س م  3  15/711/11 م الواقع األفتراضى والتصمٌ

تقوم المادة على دراسة فلسفة التصمٌم من خبلل دمجه بإستخدامات الواقع األفتراضى بشاكل عاام ، كاذلك التؤكٌاد علاى أهمٌاة 

اساتخدام أسااالٌب وأنظمااة الواقاع األفتراضااى فااً عملٌاة التصاامٌم ، كااذلك فاً عملٌااة تقٌااٌم المشاروعات المعمارٌااة ماان خاابلل 

 دام نظم الواقع األفتراضى االتعاٌش معها بإستخ

 س م  3  16/711/11 التموٌل واقتصادٌات اإلسكان    

تهاادؾ المااادة إلااى التعرٌااؾ بعملٌااات التموٌاال المختلفااة سااواء علااى المسااتوى المحلااى أو الاادولً ، كااذلك دراسااات سٌاسااات 

اإلساكان ، كماا تهادؾ الماادة إلاى دراساة أقتصادٌات اإلسكان المختلفة ، والدور المتبادل فٌما باٌن سٌاساات التموٌال ومساتوى 

 ابعاد ومستوٌات العمل بمشروعات اإلسكان طبقاً لتدف  التموٌل لتلك المشروعات ا

 س م  3  17/711/11 المدن التوابع

تعتمد دراسة ماادة المادن التواباع علاى الفكار التخطٌطاً لؤلقاالٌم وللمادن الجدٌادة وفكارة مادن التواباع ، أهمٌتهاا ، دورهاا فاً 

التواصل مع المدن األم ، كما ٌقوم الطبلب بؤختٌار بعض المشروعات ذات الصله ماع تحلٌلهاا بنااءاً علاى الدراساات المختلفاة 

 للمادة بكا أبعادها ا

 س م  3  18/711/11 التصنٌع فى المبانى السكنٌة
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رة فى مجال البناء خاصه بحدوث الثورة لتحقٌ  الموازنة بٌن زٌادة الطلب على االسكان وماهو متاح ومنتج كانت القفزة الكبٌ

الصناعٌة والتى جاءت بؤكتشافات علمٌة جدٌدة شملت جمٌع مجاالت الحٌاة، وقد حفى المجال المعمارى بنصٌب كبٌر من هذا 

التقدم التكنولوجى متمثبل فى ظهاور طار  ونظام وأساالٌب فاى البنااء وخاصاه التجااه نحاو تصانٌع البنااء لتحقٌا  مبادأ األنتااج 

حٌاث ٌشامل محتاوى الماادة علاى التصانبع فاى البنااء )النظاام المصانع(، النتااج بالجملاة، التكارار  الجملة فى مجاال األساكاناب

 ومدى مبلبمتة للناحٌة التشكٌلٌة، االقتصاد و اقتصادٌات البناء، دراسة حاالت

 س م  3  19/711/11 المناطق الخضراء ومناطق الترفٌه

ع مساحات المناط  الخضراء وتدرج مستوٌاتها داخل المدن ، كذلك أهمٌة تلك المناط  ومعالجتها تهتم الدراسة بؤسالٌب وتنو

المختلفة ، ارتباطها بخرٌطة استعماالت األراضى ، وتمركزها داخل المدن ، كما تشتمل الدراسة المناط  الترفٌهٌة من حٌاث 

تصاالها باالطر  السارٌعة وتمركزهاا بالنسابة للمادن الكبارى مواضعها وأشكالها داخل التجمعات العمرانٌة وخارجها ، كاذلك ا

 والمناط  السٌاحٌة ا

 س م  3  21/711/11 القٌم البصرٌة والتصمٌم العمرانى

تهدؾ المادة إلى التؤكٌد على أهمٌة تقٌٌم وتصمٌم الحٌزات الخارجٌة والمفتوحة بناء على مجموعة مان الدراساات البصارٌة ، 

 ات على تنمٌة وتطوٌر الحٌزات الخارجٌة من خبلل دراسات التصمٌم العمرانى للمناط  اكذلك أنعكاس تلك الدراس

 س م  3  21/711/11 دراسات البٌئة الساحلٌة 

تقوم المادة على دراسة المتؽٌرات البٌبٌة المختلفة للمناط  الساحلٌة ، تؤثٌرها اإلٌجاابً أو السالبً علاى تلاك المنااط  ، كاذلك 

ظواهر الطبٌعٌة المإثرة بالسالب علاى المنااط  السااحلٌة ، كماا تقاوم أٌضااً الدراساة علاى سالبٌات العماران سبل التعامل مع ال

 وعبلقته بالبٌبة الساحلٌة باعتباره بٌبة عمرانٌة تإثر على البٌبة الطبٌعٌة فً تلك المناط  ا

 
 س م  3  1/811/11 دراسات فً مجال التصمٌم المعمارى 

باااب البحااث العلمااى فااً مجااال التصاامٌم المعمااارى ، ماان خاابلل الدراسااات الموضااوعٌة للنظرٌااات تعتمااد المااادة علااى فااتح 

المعمارٌة واألتجاهات المعاصرة وأتجاهات القرن الحادى والعشرٌن ، هذا مع أعتماد الدراسة على توجٌه الطالب للبحث فاً 

 لمعمارى االمجال المناسب له طبقاً لرإٌته وتوجهاته الفكرٌة فً مجال التصمٌم ا

 س م  3  2/811/11 دراسات فً مجال التصمٌم العمرانى 

تهدؾ المادة إلى توجٌه الطبلب نحو البحث فً مجاالت التصمٌم العمرانى المتطورة ، والتى أخذت شكبلً متوافقاً مع البٌبة أو 

طالب مع األساتاذ للبحاث فاً كال ماا تلك التى توجهت تجاه الرقمٌات والتصمٌم العمرانى ا حٌث تعتمد الدراسة على أختٌار ال

 هو جدٌد فً مجال التصمٌم العمرانى طبقاً لرإٌة وتوجه الطالب األكادٌمً ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 س م  3  3/811/11  دراسات فً مجال اإلسكان 
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ة من التجارب المتنوعاة تهتم المادة بتوجٌه الطبلب للبحث فً المجاالت المتطورة لئلسكان ، والمعالجات الحقٌقٌة مع األستفاد

 على مستوى العالم والتطبٌ  لها من خبلل دراسة الحالة لتقرٌب الفكر العالمى المعاصر مع الواقع المصري ا

 س م  3  4/811/11  دراسات فى مجال تكنولوجٌا البناء 

ٌب كبٌر من هاذا التطاور شمل التطور التكنولوجى فى العصر الحدٌث كل مجاالت الحٌاة، وقد حضى المجال الكعكارى بنص 

متمثبل فى ظهاور طار  ونظام واساالٌب فاى التشاٌٌد والبنااء والماواد المساتحدثة وتطاوٌرا للماواد التقلٌدٌاة وكاذا معادات البنااء 

 الحدٌثةا

 المطورة، معدات البناء الحدٌثة اكما ٌشمل محتوى المادة على طر  ونظم واسالٌب البناء، المواد المستحدثة و

 س م  3  5/811/11 ال تصمٌم المواقع دراسات فً مج

تهدؾ المادة إلى وضع رإى جدٌدة لمجال تصمٌم المواقع مرتكزا على الدراسات الساابقة للطابلب واألبحااث العلمٌاة لهام فاً 

هذا المجال مع التطبٌ  من خبلل دراسة الحاله ، كما تراعى ضمن أطار تدرٌس المادة األعتماد على أكثر من مستوى لمجال 

 مٌم المواقع اتص

 س م  3  6/811/11 دراسات فً مجال الترمٌم المعمارى

تهدؾ المادة إلى أعطاء الفرصة للطبلب للبحث فً مجال الترمٌم المعمارى من منظور أكثار تطاوراً باالربط فٌماا باٌن أحادث 

تطبٌ  لها فاً مصار ، حتاى ٌمكان الطر  واألسالٌب للترمٌم المعملى للمدارس العالمٌة فً هذا المجال وبٌن دراسة الحالة وال

 وضع الدراسة مرتبطة بالواقع المصرى ا

 

 س م  3  7/811/11دراسات فً مجال التخطٌط العمرانى 

تعتمد الدراسة على منح الطبلب الحرٌة فً أختٌار مستوى التعامل المناسب من مقٌاس التخطٌط العمرانى كاذلك التؤكٌاد علاى 

قاٌٌس مختلفة ، مع دراسة الحالة حتى ٌمكن الاربط فٌماا باٌن الدراساة األكادٌمٌاة النظرٌاة فكر تطبٌ  المخطط األستراتٌجً بم

 والواقع المحٌط ا

 س م  3  8/811/11دراسات فً مجال التصمٌم البٌئً 

تهدؾ المادة إلى فتح باب الدراسة فً مجال التصمٌم البٌبً من حٌث التوجهاات والمادارس المعاصارة والحدٌثاة لهاذا المجاال 

كذلك التطبٌ  العملى بإستخدام نظم المحاكاة للتجارب المختلفة فً دراسة الحالة ، بما ٌسمح بالتؤكٌد على أولوٌاة رباط البحاث 

 العلمى األكادٌمً بؤرض الواقع ا

 س م  3  9/811/11دراسات فً مجال تنمٌة المناطق الصحراوٌة

رب الدولٌااة فااً هااذا األطااار ، كااذلك دمااج هااذا مااع المناااط  تهاادؾ الدراسااة إلااى البحااث فااً مجااال التنمٌااة بشااكل عااام والتجااا

 الصحراوٌة من خبلل دراسة الحالة والتؤكٌد على ضرورة ربط البحث العلمى األكادٌمً بؤرض الواقع ا

 س م  3  11/811/11  دراسات فً مجال الحفاظ المعمارى والتراث

عدة توجهات تعتمد على مجموعاة مان مادارس الحفااظ علاى  تهدؾ المادة إلى توجٌه الطبلب إلى البحث فً مجال الحفاظ من

مستوى العالم ، كما ٌتم توجٌه الطبلب إلى البحث فً مجاالت التاراث المعماارى ساواء علاى مساتوى العماارة أو المنااط  أو 

لشا  النظارى علاى المدن والتجمعات العمرانٌة ذات الموروثات المعمارٌة ، تنتهى الدراسة بالحالة الدراسٌة لتطبٌ  الطابلب ل

 أرض الواقع ا

 س م  3  11/811/11فلسفة التصمٌم المعاصر للعمارة الداخلٌة 

تتناول المادة الفكر والفلسافة مان وراء عملٌاة التصامٌم المعاصار للعماارة الداخلٌاة وعبلقتاه بعملٌاة التصامٌم المعماارى ، مان 

فكر للمعمارٌٌن ومصممى التصمٌم الاداخلى ، الادمج فٌماا باٌن خبلل مناقشة التوجهات المعمارٌة والمدارس المختلفة ، تنوع ال

 االتجاهات الحدٌثة والمعاصرة بٌن المجالٌنا

 س م  3 12/811/11دراسات الجدوى األقتصادٌة

تتناول المادة المبادئ األساسٌة لدراسات الجدوى األقتصادٌة وتؤثٌرها على الفكر المعمارى ، كذلك تتناول المادة مفاهٌم 

 اور الرابٌسٌة لدراسات الجدوى األقتصادٌة من منظور معمارى اوالمح

 س م  3  13/811/11 التصمٌم بإستخدام الوسائط الرقمٌة  

تهدؾ المادة إلى توجٌه الطبلب للبحث من خبلل فكر الثورة الرقمٌة وأنعكاس ذلك على طر  وأسالٌب العملٌة التصمٌمٌة ، 

ة الحدٌثة وكٌفٌة إستخدام تلك الوسابط فً العملٌة التصمٌمٌة مع التطبٌ  من خبلل كذلك البحث فً مجاالت الوسابط الرقمٌ

 الحالة الدراسٌة ا

 

 

 س م  3  14/811/11 العمارة واإلستدامة
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تتناول المادة فكر الربط والتواصل فٌما بٌن العمارة واألسالٌب المتعددة لؤلستدامة ، وذلك فً سبٌل الوصول إلى الحفاظ على 

الطبٌعٌة ، والحفاظ قدر المستطاع من الموارد الطبٌعٌة والمحلٌة مع تكثٌؾ فكر التطبٌ  العملى من خبلل دراسة الحالة  البٌبة

 ا كذلك توجٌه الطبلب نحو الوصول إلى الفكر التصمٌمً المعتمد بالضرورة على الحفاظ على البٌبة ا

 س م  3  15/811/11 نظم االثار البٌئٌة والعمرانٌة

المادة على دراسة نظم االثار البٌبٌة بشكل وأثرها على البٌبة العمرانٌة ، كذلك دراسة العبلقة المتبادلة فٌما بٌن البٌبة تعتمد 

 العمرانٌة والدراسات البٌبٌة وما ٌترتب على أي منهما سلباً أو إٌجاباً ا

 

 س م  3  16/811/11 التشرٌعات المعمارٌة والعمرانٌة

المادة إلى إلقاء الضوء على أهمٌة قوانٌن المباانى والتشارٌعات الحاكماة بهاا معمارٌااً وعمرانٌااً بحٌاث تهدؾ الدراسة فً هذه 

ٌكاون ذلااك علااى المسااتوى العااام والمحلااى وٌكااون ذلااك ماان خاابلل التوصااٌؾ العااام إلرتفاعااات المبااانى والفراؼااات الحضاارٌة 

ات المبااانى المطلااة علااى المسااطحات المابٌااة وكااذلك المفتوحااة الداخلٌااة والخارجٌااة والمناااور وعااروض الشااوارع ثاام واجهاا

ومان هناا تكتمال العملٌاة  –ارتبااط أطاراؾ المدٌناة بالضاواحى المحٌطاة  –التشرٌعات الحاكمة لقلب المدٌنة وكذلك ألطرافها 

  التصمٌمٌة من خبلل هذه الضوابط الحاكمة لها ا 

 

 س م  3  17/811/11 التوحٌد القٌاسى

رٌؾ بمفهوم التوحٌد القٌاسً واهمٌته على مستوى تكنولوجٌا البناء ، كاذلك أهمٌاة اساتخدام فكار التوحٌاد تهدؾ المادة إلى التع

القٌاساً علااى مساتوى اقتصااادٌات التصامٌم لمااا لاه ماان انعكاااس مباشار علااى العملٌاة االقتصااادٌة ، كاذلك التعرٌااؾ بالصاابلت 

 وبٌن فكر التوحٌد القٌاسً ا األساسٌة فٌما بٌن التصمٌم المعمارى وتقنٌات وتصنٌع البناء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدٌكورقسم  -1 
 نًززهح انذتهوو  انًقزراخ انذراطَح انرخصصَح 

 

 

 0انؼًارج انذاخهَح   ذخصص

  3 1 1 (2ض٤ٔٛٔحش جُؼٔحٌز جُىجن٤ِس ق 0/510/11

 0/510/11 3 1 1 (2ض٤ٔٛٔحش جُؼٔحٌز جُىجن٤ِس ق 1/510/11

  3 1 1 (2ٓحش ض٘ل٣ً٤س قْٞض٤ٔٛٔحش ٌٝ 2/510/11

 2/510/11 3 1 1 (2ٓحش ض٘ل٣ً٤س قٞض٤ٔٛٔحش ٌْٝ 3/510/11
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  3 1 1 ٚك٢( -ضؿ٤ُٜجش ك٤٘س قأٞحء 4/510/11

  3 1 1 ض٤ٌق(  -ضو٤٘حش ٓطوىٓس ك٢ قج٩ٞحءز 5/510/11

  3 1 1 ضطر٤وحش جُكحْد ج٢ُ٥ ك٢ جُؼٔحٌز جُىجن٤ِس 1/510/11

  3 1 1 ٔحٌز جُىجن٤ِسئوجٌز ٍٓٗٝػحش جُؼ 1/510/11

  3 1 1 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح ٓطوىٓس ُِهحٓحش  2/510/11

  3 1 1 ٗظ٣ٍحش جُِٕٞ ٝجُٟٞء ك٢ جُؼٔحٌز جُىجن٤ِس 01/510/11

  3 1 1 وٌجْس جُكًٍس ك٢ جُك٤ُجش جُىجن٤ِس 00/510/11

  3 انفُوٌ انرؼثَزٍح  ذخصص

  3 1 1 2  جُط٤ِل٢ٗٞ٣ُ ض٤ْٔٛ جُٔ٘حظٍ 01/511/11

 4/511/11 3 1 1 2 جُط٤ِل٢ٗٞ٣ُ ض٤ْٔٛ جُٔ٘حظٍ 02/511/11

  3 1 1 2جٍُٔٓق٤س ض٤ْٔٛ جُٔ٘حظٍ  03/511/11

 2/511/11 3 1 1 2جٍُٔٓق٤سض٤ْٔٛ جُٔ٘حظٍ  04/511/11

  3 1 1 2جُط٤ْٔٛ ذحْطهىجّ جُكحْد ج٢ُ٥  05/511/11

 0/511/11 3 1 1 2جُط٤ْٔٛ ذحْطهىجّ جُكحْد ج٢ُ٥  01/511/11

  3 1 1   ض٤ْٔٛ ج٣َ٧حء جُىٌج٤ٓس 01/511/11

  3 1 1 ٝئٞحءز ٍٓٓق٤س ضو٤٘حش  02/511/11

  3 1 1 قٍك٤س ٍٓٓـ 11/511/11

  3 1 1 ج٩ٞحءز ٝجُط٣ٍٞٛ جُط٤ِل٢ٗٞ٣ُ 10/511/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًقزراخ اإلخرَارٍح 

  2 - 2 جُٔٞجٚلحش ٝج٤ٌُٔحش 0/510/11

  2 - 2 ض٤ٓ٘ن وجن٢ِ قػٔحٌز وجن٤ِس( 1/510/11

  2 - 2 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٔؼِٞٓحش 2/510/11

  2 - 2 ك٢ جُؼٔحٌز جُىجن٤ِس ضطر٤وحش ج٧ػٔحٍ جُل٤٘س 3/510/11

  2 - 2 ٗظ٣ٍحش جُؼٔحٌز جُىجن٤ِس 4/5100/11

  2 - 2 جُؼٔحٌز جُىجن٤ِس ج٫كطٍج٤ٞس 5/510/11

  2 - 2 ٠ٍَ جُؼٔحٌز جُىجن٤ِس  1/510/11

  2 - 2 جُىجن٤ِس٫ٗى ٤ٌْد جُؼٔحٌز  1/510/11
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 -جُط٣ٍٞٛ جُؿىج١ٌ قَؾحؼ ٓؼٗن 2/510/11

 َٓٞج٣ي(
2 - 2 

 

  2 - 2 ض٤ٔٛٔحش ٓٓطكحش ٝٓؿٓٔحش 01/510/11

  2 - 2 ٤ْ٘ٞؾٍجك٤ح 00/511/11

  2 - 2 جُ٘ٔحيؼ قجُٔح٤ًص (ض٘ل٤ً  01/511/11

  2 - 2 جُلٖ جُكى٣ع 02/511/11

  2 - 2 جُ٘وى جُل٢٘ 03/511/11

  2 - 2 ٖ جُٗؼر٢ جُل 04/511/11

  2 - 2 ٗكص ٝض٤ٌَٗ  05/511/11

  2 - 2 ٗظ٣ٍحش ك٢ جُط٤ْٔٛ جُىجن٢ِ  01/511/11

  2 - 2 ضو٤٘حش جُطرحػس جُكى٣ػس  01/511/11

  2 - 2 ض٤ْٔٛ ٌّْٞ جٍُ٘ٗ  02/511/11
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  3 1 1 اتجاهات معاصرة فً تصمٌم العمارة الداخلٌة 0/110/11

  3 1 1 التصمٌمات الداخلٌة المتكاملة 1/110/11

 1/110/11 3 1 1 تطبٌقات ورسومات تنفٌذٌة 2/110/11
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كةةة٢ جُؼٔةةةحٌز  هىجّ ذةةةٍجٓؽ جُكٓةةةد ج٥ُةةة٢جْةةةط 3/110/11

 جُىجن٤ِس

1 1 3  

 0/110/11 3 3 0 ئوجٌز ٍٓٗٝػحش جُؼٔحٌز جُىجن٤ِس 4/110/11

  3 3 0 وٌجْس جُكًٍس ك٢ جُك٤ُجش جُىجن٤ِس 5/110/11

  3 - 2 تطبٌقات األعمال الفنٌة التشكٌلٌة فً العمارة الداخلٌة 1/110/11

  3 - 2 ض٤ٌق(  -ٞحءزضو٤٘حش ٓطوىٓس ك٢ قج٩ 1/110/11

  3 - 2 إدارة أعمال وتكالٌؾ 2/110/11

  3 - 2 تكنولوجٌا متقدمة للخامات فً العمارة الداخلٌة  01/110/11

  3 - 2 تنسٌ  داخلً )عمارة داخلٌة( 00/110/11

  3 - 2 نظرٌات الضوء واللون فً العمارة الداخلٌة 01/110/11

 إخثارً 3 - 2 العلمً أصول ومناهج البحث   ب ع  111  

 2 سجُلٕ٘ٞ جُطؼر٣ٍ٤ ضهٛٙ           

  3 1 1 2وٌجْحش ٓطوىٓس ك٢ ٓؿحٍ جُطهٛٙ  0/111/11

 0/111/11 3 1 1 2وٌجْحش ٓطوىٓس ك٢ ٓؿحٍ جُطهٛٙ  1/111/11

  3 1 1 0    ض٤ْٔٛ جُٔ٘حظٍ جٍُٔٓق٤س 2/111/11

 2/111/11 3 1 1 2     ض٤ْٔٛ جُٔ٘حظٍ جٍُٔٓق٤س 3/111/11

  3 3 0 2 ٝج٤ُٓ٘ٔحت٤س  ض٤ْٔٛ جُٔ٘حظٍ جُطِل٤ٗٞ٣ُس 4/111/11

 4/111/11 3 3 0 2 ٝج٤ُٓ٘ٔحت٤س  ض٤ْٔٛ جُٔ٘حظٍ جُطِل٤ٗٞ٣ُس 5/111/11

  3 - 2  1 تصمٌم االزٌاء الدرامٌة 1/111/11

  3 - 2 اإلضاءة المسرحٌة والمإثرات الضوبٌة  1/111/11

  3 - 2    ٓطوىٓست٤س ٤ْٝ٘ٔح ضو٤٘حش ضِل٤ٗٞ٣ُس 2/111/11

  3 - 2 تقنٌات وحرفٌة مسرحٌة 01/111/11

  3 - 2   ض٤ْٔٛ جُٗه٤ٛحش جٍُه٤ٔس 00/111/11

 إخثارً 3 - 2 أصول ومناهج البحث العلمً   ب ع  111  

 

 

 

 

 

 

 

 جُٔوٌٍجش جُهط٤ح٣ٌس 
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 راه توالدكالدراسٌة لمرحلة  المجاالت 

ضطر٤وحش جُٔ٘ظٌٞ جُٜ٘ى٢ْ ك٢ جُؼٔحٌز  0/111/11 

 نحٌؾ٢( -جُىجن٤ِس قوجن٢ِ
2 - 2  

  2 - 2 جُؼٔحٌز جُىجن٤ِس ج٫كطٍج٤ٞس 1/111/11

  2 - 2 ٫ٗى٤ٌْد جُؼٔحٌز جُىجن٤ِس 2/111/11

  2 - 2 ٠ٍَ جُؼٔحٌز جُىجن٤ِس 3/111/11

  2 - 2 جٌَُٗ ٝج٩ذىجع 4/111/11

  2 - 2 َٓٞج٣ي( -جُط٣ٍٞٛ جُؿىج١ٌ قَؾحؼ ٓؼٗن 5/111/11

  2 - 2 ُٔؼحٍٚز(٠ٍَ ج٧غحظ قذ٤ٖ ج٧ٚحُس ٝج 1/111/11

  2 - 2 ٗظ٣ٍحش جُؼٔحٌز جُىجن٤ِس 1/111/11

  2 - 2 المواصفات العامة والكمٌات 2/111/11

  2 - 2 تارٌخ السٌنما 01/111/11

  2 - 2 جُلٖ جُٗؼر٢          00/111/11

ض٤ْٔٛ ج٩ٞحءز جٍُٔٓق٤س ذحْطهىجّ  01/111/11

 جُكحْد ج٢ُ٥ 
2 - 2 

 

  2 - 2 ٣ٍٞ جٍُه٢ٔجُطٛ 02/111/11

  2 - 2 جضؿحٛحش جُؼٔحٌز جُٔؼحٍٚز  03/111/11

  2 - 2 جُط٤ْٔٛ جُىجن٢ِ جُٔؼحٍٚ  25/100/02

  2 - 2 جُط٣ٍٞٛ جٍُه٢ٔ  26/100/02

  2 - 2 ض٘ل٤ً جُ٘ٔحيؼ ق جُٔح٤ًص (  21/100/02

  2 - 2 جُلٖ جُكى٣ع ٝجُٔؼحٍٚ  21/100/02

  2 - 2 جُ٘وى جُل٢٘  25/100/02



 

31 

 

 

 

 

 2ضهٛٙ جُؼٔحٌز جُىجن٤ِس 
 

 رقم المقرر

 

 أسم المقرر

  
  
ي
ر
ظ
 ن

 

  
  
 ً
مل
ع
 

 

ش
ػح
ٓح
 جُ
ىو
ػ

 

) 
ىز
طٔ
ٓؼ
ق

 

  

ب 
طل
مت

 
ساب

 

 

المعاصرة  مجاالت  العمارة الداخلٌة 0/110/1
  (0والمستقبلٌة )

1 1 3  

مجاالت العمارة الداخلٌة المعاصرة  1/110/1
 (1والمستقبلٌة )

1 1 3 0/110/11 

  3 1 1 المعالجات التصمٌمٌة للمبانً القدٌمة 2/110/11

  3 1 1 التصمٌم فً الفراغ المفتوح  3/110/11

  3 3 0 العمارة الداخلٌة فً المناط  الحارة  4/110/11

تقنٌااااات رقمٌااااة متقدمااااة فااااً التصاااامٌم  5/110/11
 الداخلً 

0 3 3  

  3 - 2 تصمٌم البٌبة الداخلٌة  1/110/11

  3 - 2 تطور مفهوم الفراغ الداخلً   1/110/11

  3 - 2 اقتصادٌات العمارة الداخلٌة   2/110/11

  3 - 2 تقنٌات متقدمة فً انظمة الجمع والتركٌب   01/110/11

  3 - 2 جُٜ٘ٞ ٝجُطٗط٤د  تقنٌات متقدمة فً 00/110/11

  3 - 2 ج٩ٞحءز جُٛ٘حػ٤س  تقنٌات متقدمة فً 01/110/11

  3 - 2 جُؼٔحٌز جُىجن٤ِس ج٤ًًُس  02/110/11

 1  الفنون التعبٌرٌة تخصص      

اتجاهات وأسالٌب معاصرة فً مجال  0/111/11
  0التخصص

1 1 3  

اصرة فً مجال اتجاهات وأسالٌب مع   1/111/11
 1التخصص

1 1 3 0/111/11 

  3 1 1 0دراسات فً التصمٌم للسٌنوجرافٌا  2/111/11

 2/111/11 3 1 1 1دراسات فً التصمٌم للسٌنوجرافٌا  3/111/11

دراساااات فاااً تصااامٌم المنااااظر التلٌفزٌونٌاااة  4/111/11
 0والسٌنمابٌة 

0 3 3  

ٌاااة دراساااات فاااً تصااامٌم المنااااظر التلٌفزٌون 5/111/11
 1والسٌنمابٌة 

0 3 3 4/111/11 

  3 - 2 فنون الوسابط الحدٌثة  1/111/11

  3 - 2 فنون الخٌال والخٌال العلمً  1/111/11

  3 - 2 تصمٌم النماذج والمصؽرات لؤلفبلم 2/111/11

  3 - 2      تقنٌات ووسابظ سٌنوجرافٌة متقدمة 01/111/11

  3 - 2 لصور فً  االفبلم التقنٌات الرقمٌة إلنتاج ا 00/111/11

 

 

 
 جُٔوٌٍجش ج٩نط٤ح٣ٌس           
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  2 - 2 ئوجٌز ٍٓٗٝػحش جُؼٔحٌز جُىجن٤ِس  0/111/11

  2 - 2 جُ٘وى ك٢ ٓؿحٍ جُؼٔحٌز جُىجن٤ِس  1/111/11

  2 - 2 جُر٣ٍٛس ك٢ جُؼٔحٌز جُىجن٤ِس  جُظٞجٍٛ 2/111/11

  phenomenology   2 - 2ػِْ جُظٞجٍٛ  3/111/11

  2 - 2 جُٜ٘ىْس ج٩وٌج٤ًس  4/111/11

  2 - 2 ج٤٠ٞ٤ٔ٤ُٓو٤ح ق ػِْ جٍَُٓٞ ٝجُى٫٫ش (   5/111/11

  2 - 2 جُٞجهغ ج٩كطٍج٢ٞ ك٢ جُؼٔحٌز جُىجن٤ِس   1/111/11

  2 - 2 ؼٔحٌز جُىجن٤ِس ج٩ًٓٓٞجٌ ك٢ جُ 1/111/11

  2 - 2 جُؿٍجك٤ي ك٢ جُؼٔحٌز جُىجن٤ِس    2/111/11

  2 - 2 جُٔ٘حل جُىجن٢ِ ك٢ جُؼٔحٌز جُىجن٤ِس   01/111/11

  2 - 2 العمارة الداخلٌة الصدٌقة للبٌبة   00/111/11

  2 - 2 ض٤ْٔٛ جُٗه٤ٛحش جٍُه٤ٔس ٨ُك٬ّ  01/111/11

  2 - 2 ٍه٤ٔس  ئٗطحؼ ج٧ك٬ّ جُ 02/111/11

  2 - 2 ج٤ُْٞٔو٢ جُط٣ٍ٣ٞٛس 03/111/11

  2 - 2 جُط٤ْٔٛ جُىجن٢ِ جُٔؼحٍٚ  04/111/11

  2 - 2 ج٩نٍجؼ جُط٤ِل٢ٗٞ٣ُ ٝج٤ُٓ٘ٔحت٢  05/111/11

  2 - 2 جُلٖ جُط٢ِ٤ٌٗ جُٔؼحٍٚ 01/111/11

  2 - 2 جضؿحٛحش جُط٤ْٔٛ ك٢ جُؼٔحٌز جُٔؼحٍٚز  01/111/11

  2 - 2 د جُطك٣ٍي ُِٗه٤ٛحش جٍُه٤ٔس جْح٤ُ 02/111/11

  2 - 2 جُٔٞٗطحؼ ج٤ُ٘ٓٔحت٢ 11/111/11

  2 - 2 ج٩نٍجؼ جٍُٔٓق٢  10/111/11
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 شعبة العمارة الداخلٌة

 المقررات الدراسٌة لمرحلة الدبلوم
 
 س م 3   12/ 1/611(   1تصمٌمات العمارة الداخلٌه ) -
تبادأ مان تحدٌاد مفهاوم  الساكنٌة ٌهدؾ المقرر إلً تطوٌر مجموعة من الدراسات فً مجال تطبٌقاات العماارة الداخلٌاة          

 خبلل تطبٌقات عملٌةاالتصمٌم والهدؾ منه أنتهاء بالتحقٌ  النظري مرورا بالمراحل المختلفة للتصمٌم من 

  1/611/12 متطلب سابق م  س  3  12/ 2/611(   2تصمٌمات العمارة الداخلٌه ) -
من خبلل: التعرؾ على المفاهٌم و  التجارٌة لفراؼات الداخلٌةلتصمٌم الٌهدؾ المقرر إلى دعم مهارات الطالب فً             

كما ٌهدؾ المقرر إلً صقل إمكانات اإلظهار وأسالٌب التعبٌر عن تفاصٌل تصمٌم الفراؼات  –الطرز واالتجاهات المعاصرة
 من خبلل تطبٌقات تصمٌمٌه ا الداخلٌة

 س م  3   12/ 3/611(  1تصمٌمات ورسومات تنفٌذٌة ) -

وذلك بتدرٌبه على تطبٌ  قواعد الرسومات الرسومات التنفٌذٌة تنمٌة قدرات الدارس فى مادة ٌهدؾ المقرر الى             

 ات مختلفه لعناصرالعماره الداخلٌهواللوحات التنفٌذٌة األولٌة وذلك من خبلل :عمل مساقط و قطاعات لتطبٌقا

 3/611/12 متطلب سابق س م    3   12/ 4/611( 2تصمٌمات ورسومات تنفٌذٌة ) -
 –الدارس بؤسس إعداد وتوضٌح جمٌع عناصر  التصمٌم الداخلى من مساقط وقطاعات  تعرٌؾٌهدؾ المقرر إلى             

مواد  –الفرش الثابت  –نماذج الفتحات والقواطٌع الثابتة والمتحركة  –تفاصٌل معمارٌة وإنشابٌة  –األبعاد والمناسٌب 
 االتكسٌات للواجهات الخارجٌة والداخلٌة  –المواد العازلة –التشطٌبات واستخدامها 

 س م    3  12/ 5/611صحى (  –تجهٌزات فنٌه ) إضاءه  -
دراسة الشبكه الكهربابٌه البسٌطه والمركبه لبلضاءه تقوم الماده على دراسة انواع مصادراإلضاءة والجهزه وعلى          

والمآخذ ومىخذ القوى والمفاتٌح واللوحه الربٌسٌه ، وعلى شبكة االتصاالت المربٌه والسمعٌه ، و شبكات الصرؾ والتؽذٌه 
 الداخلٌه والخارجٌه والمواصفات الهندسٌه لهذه الشبكات ا

 س م    3   12/ 6/611التكٌٌف(  –تقنٌات متقدمه فى ) األضاءه  -

التكٌٌؾ  دراسة النظمة االضاءة الحدٌثة وتطبٌقاتها فى العمارة الداخلٌة وعبلقتها باالنشطة المختلفة للفرؼات وكذلك ٌقم المقرر دراسة فى مجال

 واالنظمة الحدٌثة وتطبٌقاتها على االنماط المختلفة من الحٌزات ا

 
 س م    3  12/ 7/611تطبٌقات الحاسب االلى فى العماره الداخلٌه  -

ت المتعلقة بالتصمٌم فى مجاالت العمارة مشاكبلال و معالجة.ىعملٌة التصمٌم الداخل فى استخدام برامج الكمبٌوتر المتخصصة
  الداخلٌةا

 س م    3  12/ 8/611إدارة مشروعات العماره الداخلٌه   -
لتنسٌ  الموارد  هى عملٌه تخطٌطٌه شاملهوه ادارة المشروعات العماره الداخلٌٌدرس الطالب من خبلل ذلك المقرر

بٌن المالك والمهندس والمنفذ او المقاول ا وٌكون  البشرٌه والمادٌه ومواد التشٌٌد والوقت البلزم لتنفٌذ االعمال وذلك
 فٌذالمطلوبه من قبل مالك المشروع ومواصفات وتكالٌؾ المواد والوقت المحدد لتن ذلك بتقدٌم دراسه تشمل االحتٌاجات

 المشروع
 س م    3  12/ 9/611تكنولوجٌا متقدمه للخامات   -11

 وأنواعها المختلفة ، من المواد الخام والمواد الحدٌثة وتصنٌع التكنولوجٌاا الخامات : فهم خصابص ٌهدؾ المقرر
 األسالٌب والتقنٌات المستخدمة فً بناء العمارة أو داخلٌا أو خارجٌاا والتعرؾ علً 

 

 س م    3  12/ 11/611لضوء واللون فى العماره الداخلٌه  نظرٌات ا -
ٌتناول المنهج النظرٌات والقواعد التً تإسس مفهوما اكادٌمٌا الستخدام الضوء و اللون فً العمارة الداخلٌة ا و               

ء بؤعتبارها عناصر فاعله فً طبٌعة ٌبدأ المنهج من القاعدة االساسٌة و الطبٌعٌة لتفهم ظاهرة اللون والظواهر المختلفه للضو
  االظواهر الكونٌة كما ٌتم تفهم الجوانب والمإثرات العضوٌة لكل من الضوء واللون

 س م    3   12/ 11/611الداخلٌه   دراسة الحركه فى الحٌزات
الممارات باربط المنااط   تعتبر الحركه عنصرا اساسٌا من عناصر التصمٌم ، وترتبط الحركه بالفراغ والتاثٌث وتقاوم         

واٌضاا دراساة والحٌزات ببعضها الابعض ، وتاتم دراساة الحركاه مان خابلل التوجٌاه والنسابه والمقٌااس والخاماات واالضااءة 
 عنصر الزمن ا

 

 س م  3   12/ 12/611المواصفات والكمٌات  -
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 كل على حدة  مع حصركمٌات  البنودصٌاؼة الوصؾ التفصٌلى لكل بند من بنود االعمال  ٌدرس الطالب فى هذا المقرركبقبة
المتؽٌرات التى قد تطرأ وتإثر على المقاٌسه التثمٌنٌه  باالرتفاع او االنخفاض ا لٌكون الدارس فى مع األخذ فى اإلعتبار

 سومات الموضوعه و تحدٌد كمٌتها االنهاٌه قادراً على تحضٌر مقاٌسه باجادة فن القٌاس والحصر من الر
 س م    3   12/ 13/611 تنسٌق  داخلً  -

(  هو ممارسة تصمٌم و تنسٌ  و االعتناء بالنباتات الحٌة و االساتفادة Interior Landscapeالتنسٌ  الداخلً )             
اخلً قااابم علااى منهاا كعنصاار حٌاوي فااً تصامٌم البٌبااات المؽلقااة ) الفراؼاات الداخلٌااة(ا ماع عماال تطبٌقااات لتنساٌ  الحٌااز الاد

 ةاالدراسات الدقٌق
 س م    3  12/ 4/611 تكنولوجٌا المعلومات  -

ٌهدؾ المقرر إلى تطوٌر المعلومات من مجاالت العلم والتكنولوجٌا األسرع حركة هذه األٌاما  و إن تكنولوجٌا              
عبلقة تشجٌع الدارس على اختبار  –التعرؾ على تقنٌات التصمٌم باستخدام الحاسب اآللً  -عملٌة التصمٌم الداخلى 

 الحاسبات اآللٌة وثورة المعلومات بالتصمٌم الداخلى للوصول إلى تقنٌات تصمٌمٌه جدٌدة للمستقبل
 س م    3  12/ 15/611 تطبٌقات األعمال الفنٌة فً العمارة الداخلٌة  -

قة االعاداد أو أعماال ساواء كانات أعماال فنٌاة سااب -ٌهد ؾ المقرر إلاى دراساة كٌفٌاة توظٌاؾ األعماال الفنٌاة التشاكٌلٌة        
ا و دراسااة األنماااط المعاصاارة لؤلعمااال الفنٌااة و خاماتهااا و أسااالٌب ،تشااكٌلٌة معاادة و مصااممة خصٌصااا لفااراغ داخلااً بعٌنااه

 عرضها و امكانٌات االستفادة منها استفادة وظٌفٌة تشكٌلٌة فً الفراغ الداخلًا
 س م    3  12/ 16/611نظرٌات العماره الداخلٌه   -

هاادؾ المقاارر إلااً تفهاام طبٌعااة نظرٌااات العمااارة الداخلٌااة و دورهااا كماادخل ضااروي لتحلٌاال الوظااابؾ المكانٌااة  و ٌ         
الفراؼٌة و دراسات الحركة  و ذلك من خبلل تحلٌل و تفهام العناصار المكوناة للفاراغ الاداخلى و طبٌعاة تكامال هاذه الوظاابؾ 

 فً عملٌات التصمٌم الداخلى  داخل منظومة التصمٌم  كذلك تحلٌل المعاٌٌر التً تإثر

 س م    3   12/ 17/611 العمارة الداخلٌة االفتراضٌة  -
مقدمة عن ماهٌة العمارة الداخلٌة االفتراضٌة و التعرٌؾ بها وبإمكانٌاتها بالنسبة للتصمٌم  المعماري الداخلً ا دراسة          

عمارة الداخلٌة االفتراضٌةا مقدمة عن التصمٌم بمساعدة الكمبٌوتر المفاهٌم الجمالٌة الجدٌدة المتعلقة بها و الناشبة عن ال
(CAD  )(Computer Aided Design) ةاالداخلٌ ات للؽمارةو الذي ؼٌر مفهوم تقدٌم وعرض التصمٌم  
 س م    3   12/ 18/611طرز العماره الداخلٌه   –

عبر العصورالمختلفة العمارة ،  طرز خلٌه والعبلقة بٌنها وبٌنٌتناول هذا المقرر مفهوم تطور الطرز فى العمارة الدا          
سواء كان تجرٌدى أو وظٌفى من خبلل  ، ، إنتهاءاً بالمعاٌٌر والعوامل التى تإثر على صٌاؼة الفكر الجدٌد لهذا المجال

 رت هذا مجال اثللمدارس واألتجاهات والمفاهٌم الحدٌثة التى أ دراسة، كذلك راض النشؤة والتطور التارٌخى إستع
 س م    3   12/ 19/611 الند سكٌب العمارة الداخلٌة  -

ٌهدؾ المقرر إلى التعرؾ على طر   ونظم تخطٌط وتصمٌم مسطحات فراؼٌة تشمل الند سكٌب العمارة الداخلٌة  وتفاعلها 
 الداخلىا للحٌز مع التخطٌط 

 م   س  3   12/ 21/611 التصوٌر الجدارى ) زجاج معشق موزاٌك ( -
ٌهدؾ المقررالى التعرٌؾ بفن الزجاج المعش  والموزاٌٌك واٌضا التعرٌؾ باالسالٌب والطر  واالدوات البلزمة لتنفٌذ عمل 

 فنى خاص بكل من الموزاٌٌك او الزجاج المعش  واكتساب المهارات البلزمة فى اعداد التصمٌم وتنفٌذها
 س م    3   12/ 21/611  تصمٌمات مسطحات ومجسمات -
ٌهدؾ المقرر الى التعرؾ علً  العملٌات االولٌة للتصمٌم ذو البعدٌن والثبلثة ابعاد للوصول الى ابداع تشكٌلى متكامل       

معتمدا على اسس وقواعد اساسٌة لتصمٌم شكل ذو بعدٌن او ثبلثة ابعاد اوالقدرة علً تحلٌل  ماهٌة الشكل  والهٌبات المختلفة 
  ها المكانٌة اوعبلقتها المتداخلة واٌحابت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شعبة العمارة الداخلٌة
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 الماجستٌرالمقررات الدراسٌة لمرحلة 
 

 س م    3  1/711/12العمارة الداخلٌه إتجاهات معاصره فى تصمٌم  -

كثر ٌهدؾ المقرر الى دراسة أحد االتجاهات المعاصرة فً تصمٌم العمارة الداخلٌة و ذلك إسترشادا باستخدام واحد أو أ  

من المواد المحددة فً مشروع مقترح مما ٌتٌح للدارس القدرة علً التعبٌر المعاصر من خبلل إستخدامة للمواد المختاارة 

  ادراسة لمجموعة من المواد اإلنشابٌة  للتصمٌم وٌتم ذلك من خبلل

 س م    3 2/711/12  التصمٌمات الداخلٌه المتكامله  -

الهتمام  بالفراغ بوصفة األساس الشامل لكل المعطٌات التشكٌلٌة من كتل و مساحة ولون و ٌإكد المنهج على ا             
إضاءة و ملمس و محددات إنشابٌة تشكل وتحدد الفراؼات الداخلٌه ، وٌتلخص دور المصمم الداخلى فى تطوٌر تلك العناصر 

 انٌة ، الوظٌفٌة والنفسٌة التً ٌحوٌها الفراغ الداخلى ، إلعطاء الفراؼات الداخلٌة القٌم اإلنسا

 س م    3 3/711/12 تطبٌقات ورسومات تنفٌذٌة  -

وذلك بتدرٌبه على تطبٌا  قواعاد الرساومات الرسومات التنفٌذٌة تنمٌة قدرات الدارس فى مادة ٌهدؾ المقرر الى          

لعناصارالعماره الداخلٌاه ماع دراساة واللوحات التنفٌذٌة األولٌة وذلك من خبلل :عمل مساقط و قطاعات لتطبٌقات مختلفه 

التعاشٌ  والوصبلت وشرح تكنولوجٌا التنفٌذ مع إستخدام المنظور األٌزومتارى فاى التوضاٌح وذلاك مان خابلل الخاماات 

 االمختلفة 

 س م    3  4/711/12تطبٌقات الحاسب االلى فى العماره الداخلٌه  -

تطورات كبٌرة فً تكنولوجٌا المعلومات وأصبح استخدام  بظهور تمٌزت العقود األخٌرة من القرن العشرٌن           
الحاسوبٌة فى هذا  مشاكل العماره الداخلٌه واحداً من أهم التطبٌقات نظراً لما تتمتع به نظم المعلومات الحاسوب فً معالجة

 دام الحاسوب لترشٌد تكالٌؾالمجال من كمٌة كبٌرة من البٌانات التً تسجل وتعالج وتخزن وتقترح البدابل مما ٌبرر استخ
 ا  .العمل

 س م    3  5/711/12  ادارة مشروعات العماره الداخلٌه –

المشروع( ، اعداد وثاب  المشروع )مرحلة  دراسة جدوى المشروع )فكرةٌدرس الطالب من خبلل ذلك المقرر طرٌقة عمل 
المراحل  ها وحجمها وطبٌعتها اال انها تتواف  من حٌثوتختلؾ المشارٌع الهندسٌة فً نوعٌت .تنفٌذ المشروع  والتصمٌم ( ، 

  .المراحل فً وقت معٌن وبتكلفه مالٌه محدده التى تمر بها بدا من التخطٌط  ثم التصمٌم ثم التنفٌذ وٌجب ان تتم كل هذه

 س م    3  6/711/12  الداخلٌه  دراسة الحركه فى الحٌزات -

عناصر التصمٌم ، وترتبط الحركه بالفراغ والتاثٌث وتقاوم الممارات باربط المنااط  تعتبر الحركه عنصرا اساسٌا من          
والحٌزات ببعضها البعض ، والحركة تنقسم إلى الحركه الرأسٌه واألفقٌه ، الحركه األفقٌه تتمثل فى الممرات ومناط  التوزٌع 

وتااتم دراسااة الحركااه ماان خاابلل التوجٌااه والنساابه مركزٌااه ، المحورٌااه ، الحااره ، وتنقساام الااى الحركااه الشاابكٌه والطولٌااه ، ال
 والمقٌاس والخامات واالضاءة واٌضا دراسة عنصر الزمن ا

 س م  إجباري   3إجباري    ب ع 711أصول ومناهج البحث العلمً 
ومصادر ٌهدؾ المقرر الى الدراسة المنهجٌة  والتدرٌب العملً على أدوات البحث ومناهجه وعلى أسالٌب استخدام المكتبة   

المعلومات المتعددة، فضبلً عن اإلحاطة بالمنهج العلمً وخطواته فً التفكٌر والدراسة والبحث وذلك من خبلل المام الدارس 
بساسٌات المنهج العلمً فً البحث، ومراحل العملٌة البحثٌة، كذلك التعرٌؾ بكٌفٌة اختٌار مشكلة البحث وكٌفٌة وضع 

 ا الفروض 

 س م    3 7/711/12  فنٌة التشكٌلٌة فً العمارة الداخلٌة تطبٌقات األعمال ال -

ٌهد ؾ المقرر إلى التعرؾ على االنماط الفنٌة التشاكٌلٌة المتنوعاة و وساابطها المختلفاة و عبلقتهاا بالتصامٌم الاداخلً و        
كانت أعماال فنٌاة ساابقة االعاداد أو سواء  -تطورها بالنسبة للتصمٌم الداخلًا و دراسة كٌفٌة توظٌؾ األعمال الفنٌة التشكٌلٌة 

ٌفٌاة تشاكٌلٌة فاً الفاراغ أعمال تشكٌلٌة معادة و مصاممة خصٌصاا لفاراغ داخلاً بعٌناه و امكانٌاات االساتفادة منهاا اساتفادة وظ
 الداخلًا

 
 
 

 س م    3  8/711/12 التكٌٌف( –تقنٌات متقدمه فى ) األضاءه  -
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خبرة عملٌة فً تنفٌذ مشارٌع الهندسة المعمارٌة والداخلٌة وة أجهزة التحكم فً البٌبة الداخلٌة دراسبإلى جعل الطالب على دراٌة  ٌهدف المقرر

 معرفة مختلؾ أنواع مكٌفات الهواءو

 س م    3  9/711/12إدارة أعمال وتكالٌف  -

ٌمارسون هذا التخصصا  ٌشتمل علم ادارة االعمال  على المعاٌٌر المتعارؾ علٌها والمبادئ التوجٌهٌة المنتشرة لدى كافة من
مال وعبلقاتها بالعمارة والهدؾ من المقرر هنا هو التعرؾ على ابجدٌات علم ادارة االعمال واسس ومبادىء ادارة االع

 الداخلٌة

 س م    3   11/711/12   فً العمارة الداخلٌة تكنولوجٌا متقدمه للخامات  -

 واعها المختلفة ، من المواد الخام والمواد الحدٌثة وتصنٌع التكنولوجٌااٌهدؾ المقرر : فهم خصابص الخامات وأن             
 ا        والتعرؾ علً  األسالٌب والتقنٌات المستخدمة فً بناء العمارة أو داخلٌا أو خارجٌاا

 س م    3  11/711/12 تنسٌق  داخلً  -

مٌم و تنسٌ  و االعتناء بالنباتات الحٌة و االساتفادة (  هو ممارسة تصInterior Landscapeالتنسٌ  الداخلً )             
منها كعنصر حٌوي فً تصمٌم البٌبات المؽلقة ) الفراؼات الداخلٌة(ا على الطالب التعارؾ علاى األسالوب السالٌم المبناً علاى 

لً المختلفااة بؤسااالٌب النظرٌاات و االسااتنتاجات المنطقٌااة لتوظٌاؾ النباتااات المناساابة للفاراغ الااداخلً و مكونااات التنساٌ  الااداخ
 ااالحتٌاجات البٌبٌة للعناصر الحٌة و عناصر التنسٌ    -االحتٌاجات الوظٌفٌة للفراغ و المستخدم   -تراعً:

 س م    3 12/711/12 لضوء واللون فى العماره الداخلٌهنظرٌات ا -

الضاوء و اللاون فاً العماارة الداخلٌاة ا و ٌبادأ  ٌتناول المنهج النظرٌات والقواعد التً تإسس مفهوما اكادٌمٌا الستخدام        
المنهج من القاعدة االساساٌة و الطبٌعٌاة لاتفهم ظااهرة اللاون والظاواهر المختلفاه للضاوء بؤعتبارهاا عناصار فاعلاه فاً طبٌعاة 

ماا فاً نطاا  الظواهر الكونٌة كما ٌتم تفهم الجوانب والمإثرات العضوٌة لكل من الضوء واللون والتاؤثٌرات الرمزٌاة لكال منه
 امنظومة الرمز و الداللة ثم التؤثٌرات السٌكولوجٌة 

 س م    3   13/711/12  تطبٌقات المنظور الهندسى  فً العمارة الداخلٌة  ) داخلى وخارجى ( -

ذلك التعرؾ الهدؾ من المقرر هوالتعرؾ على أحد أهم طر  التعبٌر و مهارات المصمم الداخلً و هو الرسم ثبلثى األبعادا ك        

 بداٌة  من التعبٌر عن المجسمات البسٌطه حتً اسقاط المجسمات المركبة بتفاصٌلهاا علً  آلٌات و مباديء و خطوات المنظورالهندسً 

 س م    3   14/711/12  العمارة الداخلٌة االفتراضٌة  -

ٌاتها بالنسبة للتصمٌم  المعماري الداخلً ا دراسة مقدمة عن ماهٌة العمارة الداخلٌة االفتراضٌة و التعرٌؾ بها وبإمكان        
المفاهٌم الجمالٌة الجدٌدة المتعلقة بها و الناشبة عن العمارة الداخلٌة االفتراضٌةا مقدمة عن التصمٌم بمساعدة الكمبٌوتر 

(CAD  )(Computer Aided Design) رة و و الذي ؼٌر مفهوم تقدٌم وعرض التصمٌم الداخلً و أسالٌبه  المتطو
 التً هً بمثابة الجسر الواصل بٌن األفكار التصمٌمٌة ومعطٌات الواقع بالنسبة للمصمم ا

 س م    3 15/711/12  الند سكٌب العماره الداخلٌة  –

ٌهدؾ المقرر إلى التعرؾ على طر   ونظم تخطٌط وتصمٌم مساطحات فراؼٌاة تشامل الناد ساكٌب العماارة الداخلٌاة            
العاام  الجماالى ٌجاب ان ٌكاون مخطاط بعناٌاة لتلبٌاة تلاك االحتٌاجاات إلاى جاناب تعزٌاز الجاوو التخطٌط الاداخلى وتفاعلها مع 

 للمكانا

 س م    3 16/711/12  طرز العماره الداخلٌة –

ور المصمم ٌتناول هذا المقرر مفهوم تطور الطرز فى العمارة الداخلٌه والعبلقة بٌنها وبٌن العمارة الخارجٌة  ود            
الداخلى فى األرتقاء بالذو  العام وذلك من خبلل دراسة المواصفات الواجب توافرها فى هذا المصمم وكٌفٌة اإلرتقاء بالهوٌة 
المحلٌة للوصول لطابع ممٌز وأصٌل ٌمكنه من إخترا  مجال العالمٌة ا كذلك التعرض بالدراسة لؤلهداؾ المنشود تحقٌقها من 

 خبلل هذا التخصصا

 س م    3 17/711/12الشكل واالبداع   –

ٌشٌع استخدام مصطلحٌن لمعنى اإلبداع فً اللؽة العربٌة هما اإلبداع واالبتكار على أنهما مرادفان للمصطلح االجنبً " 
Creativityتفكٌر " والذي ٌعنى القابلٌة للخل  ا وأن لفظة إبداع تستخدم بمعان كثٌرة فمنها ان اإلبداع هو قدرة الفرد على ال

 اإلى الحد الذي ٌمكنه من اكتشاؾ المشكبلت والمواقؾ الؽامضة ومن إعادة الصٌاؼة للخبرة فى أنماط جدٌدة 
 
 

 س م    18/711/123  التصوٌر الجدارى ) زجاج معشق موزاٌك ( -
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البلزماة لتنفٌاذ عمال المقررالى التعرٌؾ بفن الزجاج المعش  والموزاٌٌك واٌضا التعرٌؾ باالسالٌب والطر  واالدوات ٌهدؾ 

 زمة فى اعداد التصمٌم وتنفٌذه افنى خاص بكل من الموزاٌٌك او الزجاج المعش  واكتساب المهارات البل

 س م     3   12 /19/711   طرز األثاث بٌن األصالة و المعاصرة -

خلٌة بمثابة األساس الذي تنهض ٌهدؾ المقرر الى تكوٌن خلفٌة ثقافٌة عرٌضة فً مجال تصمٌم األثاث و العمارة الدا      

علٌه أفكار الدارس التصمٌمٌة إلً جانب تؤهٌل الدارس للبحث فً مرحلة الماجستٌر من خبلل منظور متسع الزواٌا ٌحتوي 

 امختلؾ الطرز و االتجاهات و المذاهب الفنٌة و التصمٌمٌةا

 س م    3  21/711/12نظرٌات العماره الداخلٌه   -

قاارر إلااً تفهاام طبٌعااة نظرٌااات العمااارة الداخلٌااة و دورهااا كماادخل ضااروي لتحلٌاال الوظااابؾ المكانٌااة  و ٌهاادؾ الم         
الفراؼٌة و دراسات الحركة  و ذلك من خبلل تحلٌل و تفهام العناصار المكوناة للفاراغ الاداخلى و طبٌعاة تكامال هاذه الوظاابؾ 

 ٌات التصمٌم الداخلى ا داخل منظومة التصمٌم  كذلك تحلٌل المعاٌٌر التً تإثر فً عمل

 س م    3 21/711/12  المواصفات العامه والكمٌات  -

 –بالشروط العامه التى تنظم العبلقه بٌن االطراؾ المعنٌه بالعملٌه التصمٌمٌه ) المالك  ٌتعرؾ الطالب خبلل ذلك المقرر
وكٌفٌة صٌاؼة الوصؾ التفصٌلى  ٌة ترسٌتهابانواع العطاءات والمناقصات وكٌف المصمم الداخلى ( ا كذلك إلمامه –المقاول 

المتؽٌرات التى قد تطرأ وتإثر على مع األخذ فى اإلعتبار لكل بند من بنود االعمال كل على حدة  مع حصركمٌات  البنود
 االمقاٌسه التثمٌنٌه  باالرتفاع او االنخفاض 

 
 

 شعبة العمارة الداخلٌة
 الدكتوراةالمقررات الدراسٌة لمرحلة 

 
 س م    3    1/811/12( 1) االت العمارة الداخلٌة المعاصرة والمستقبلٌةمج -

إتجاهاات العماارة الداخلٌاة المعاصارة وٌعناً بالمادارس واألساالٌب التاً ظهارت فاً نهاٌاة األلفٌاة  قررٌتناول الم         

فاً العماارة عان التطاورات ت ؤالجدٌاد الاذي نشا اتالفراؼا التعامال ماعاإلباداع مان خابلل  على إطبل   مما ٌساعدالثانٌة 

ة والتقنٌاات المعاصرة كماا ٌعناً المانهج باإلهتماام فاً التعبٌار عان اإلساتراتٌجٌة والجاو العاام وإساتخدام الماواد المساتحدث

 الحدٌثة فً التصمٌما

 2/811/12 متطلب سابق  س م    3  2/811/12    (2مجاالت العمارة الداخلٌة المعاصرة والمستقبلٌة ) -

ٌشتمل المنهج فً مجال العمارة الداخلٌة المعاصرة والمستقبلٌة على مجموعة الدراسات واألفكار التجرٌبٌة              
المعاصرة والتً تلقً ضوءاً على جوانب العملٌة اإلبداعٌة فً التصمٌم وفهم الطبٌعة الجدٌدٌة التً نشؤت عن عبلقة الفراغ 

 العمارة السابدة والعمارة المهجنةامثل لً فً إفراز مدارس حدٌثة الجدٌد بتقنٌة المعلومات وأثر الحاسب اآل
 
 س م      3 811/12/ 3المعالجات التصمٌمٌه للمبانى القدٌمه   -

 تلاك ماع التعامل كٌفٌة ونظم التحكم و من خبلل دراسة معاٌٌر المعالجات التصمٌمٌه للمبانى القدٌمه  ٌهدؾ المقررالى دراسة
لقٌمه التراثٌه او ذات القٌمه المعمارٌه  بصفه عامه وذلاك مان خابلل تحدٌاد صاٌؽه تصامٌمٌه للتعامال ماع ذات ا سواء المنشآت

  اتلك النوعٌه من المبان لمعالجته والحفاظ علٌه طبقا لطبٌعته االنشابٌه 

 س م   3   4/811/12التصمٌم فً الفراغ المفتوح   –
لفراؼات الحضرٌة تتكون عند مقٌاس المدٌنة ، والفراؼات السكنٌة تتكون عند تصنٌؾ الفراؼات المعمارٌة نجد أن ا        

ًّ والفراؼات الداخلٌة تتكون عند مستوى البٌت ، وهو المجال الذي ٌشؽله نشاط مصمم العمارة الداخلٌة ا   عند مقٌاس الح
 احٌث أن تخصص هذا المصمم ٌتسم بالشمولٌة من خبلل كونه مصمماً للدٌكور 

 
 
 
 
 س م   3  5/811/12مارة الداخلٌة فً المناطق الحارة  الع – 5
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لما كان عنصر المحافظة على التوازن الحراري بٌن جسم افنسان وعمارته الداخلٌة من الشروط الجوهرٌة للصحة والرفاهٌاة 
ختلاؾ مان مجاال والراحة  ، نجد أن لكل مجال من هذة المجاالت مشاكله التصمٌمٌة التً تتطلب حلوالً ومعالجاات تصامٌمٌة ت

آلخر بهدؾ إستعادة الشعور بالراحة والوصاول بمفاردات وعناصار العماارة الداخلٌاة إلاى أعلاى مساتوى مان مساتوٌات األداء 
 صممت العمارة الداخلٌة من أجلهماالوظٌفً والجمالً التً تنعكس على الحالة السٌكوفسٌولوجٌة للمنتفعٌن التً 

 س م    3   12/ 6/811 داخلً تقنٌات رقمٌة متقدمة فً التصمٌم ال -

  Hybridأناواع الفراؼاات المهجناة  –إتجاهات التصمٌم الرقمً وعبلقته بالمعلوماتٌة ا طر  تحقٌ  التقنٌة الرقمٌة  
مفهوم الحركة داخل الفراغ المادي واإلفتراضً التحاوالت فاً مفهاوم اإلضااءة الرقمٌاة  ، أثار الواقاع اإلفتراضاً فاً تحقٌا  

 قبلٌة فً تصمٌم الفراغ الداخلً انظرة مست   Interactive Spaceعلً  الفراغ التفا

 س م    3     7/811/12تصمٌم البٌئة الداخلٌة  -

أن شروط ومتطلبات البٌبة الداخلٌة اا وظٌفٌاً هً إٌواء الناس وأنشطتهم ، وتوفٌر الظروؾ المبلبمة لحٌاتهم ، وهذا          
كل ، مما ٌعطً اإلحساس بالكبر أو الصؽر للحٌز الفراؼً ، والتعقٌد أو البساطة ، والوحدة أو ٌعنً العبلقة بٌن األجزاء وال

الفوضى اا وهذة المعالجات الفراؼٌة تعطً إنطباعات رمزٌة وسٌكولوجٌة أساسٌة إلحساس شاؼلً هذة البٌبة ا لهذا ٌجب 
 االتً تحدث فً البٌبة الداخلٌة  التؤكٌد على األنشطة اإلنسانٌة

 
 س م    3    8/811/12تطور مفهوم الفراغ الداخلً   -

تهدؾ هذة المادة إلى الدارسة التحلٌلٌة لتطور الفراؼات المعمارٌة بمفهومها الجدٌد متتبعة التطورات الربٌسٌة التً          

فراغ المعماري فً القرن لحقت بها ومشٌرة إلى العوامل التً سببت هذة التطورات ، وتفسح مجال الدراسة للمعنى الجدٌد لل

 العشرٌن واإلتجهات والمدارس والحركات والمذاهب المتبلحقة مع إستشرا  للفراؼات المستقبلٌةا 

 س م    3   12/ 811/ 9اقتصادٌات العماره الداخلٌه  

العمااره  أساس ومباادئ اقتصاادٌات –عناصار دراساات الجادوى  –ٌهدؾ المقارر الاى تعرٌاؾ الجادوى االقتصاادٌة            
 –اقتصااادٌات التعاقااد  –اقتصااادٌات التصاامٌم  –االتجاهااات العالمٌااة والمحلٌااة لخفااض تكلفااة التصاامٌم الااداخلى  –الداخلٌااه 

 تحلٌل كفاءة أداء الفراغ الداخلى لوظابؾ االتجاهات الحدٌثها،كذلك اقتصادٌات التنفٌذ 

 م   س  3   11/811/12تقنٌات متقدمه فى انظمة الجمع والتركٌب   –

وذلك عمل  تنمٌة قدرات الدارس لنظم العماره الداخلٌه التى تعتمد على التجمٌع والتركٌب ٌهدؾ المقرر الى             

مساقط و قطاعات لتطبٌقات مختلفه لعناصرومفردات العماره الداخلٌه مع دراسة التعاشٌ  والوصبلت وشرح تكنولوجٌا 

 اى فى التوضٌح وذلك من خبلل الخامات المختلفةالتنفٌذ مع إستخدام المنظور األٌزومتر

 س م    3    12/ 11/811تقنٌات متقدمه فى مواد النهو والتشطٌب  -

 -ٌهدؾ المقرر إلى التعم  فً المعالجات المختلفة للفراؼات الداخلٌة ، الدراساة التفصاٌلٌة لمكوناات الفراؼاات الداخلٌاة        
مااواد التشااطٌب وطاار   –الاانظم المااإثرة علااى تشااكٌل هااذه الفراؼااات  –تصاامٌم الااداخلً التركٌااز علااى الجوانااب التنفٌذٌااة لل

 تطبٌقات تصمٌمٌه مختلفة ا -اخلٌةمفردات تجمٌل الفراؼات الد –التركٌبات الفنٌة والمعدالت القٌاسٌة  –استخدامها 

 س م    3   12/ 12/811تقنٌات متقدمه فى االضاءة الصناعٌه  -

الرإٌة ( مصادر اإلضاءة  –)الضوء  –قرر الى دراسة  التركٌبات الكهربابٌة واإلضاءة الصناعٌة ٌهدؾ الم          
أسالٌب التحكم فى اإلضاءة الصناعٌه و كٌفٌة توظٌفها الدارة الفراغ الداخلى لتلبٌة –تصمٌم اإلضاءة الصناعٌة  –الصناعٌة 

 استخدمى الفراغ على مدار الٌوم اإلحتٌاجات التصمٌمٌة و البصرٌة و الوظٌفٌة و النفسٌة لم
 س م    3   13/811/12 العمارة الداخلٌة الذكٌة    -

 –أنظمة الاتحكم المركازي والرقماً بااللمس  –المزج بٌن الواقع المادي واإلفتراضً  –أسالٌب الذكاء اإلصطناعً  
طار  اإلساتجابة للضاوء والصاوت  -   Nanotechتحقٌ  الفاعلٌة الرقمٌة فً تحقٌ  الوظابؾ ا  أنظمة المراقبة بإستخدام  

 ستقبلٌة فً تصمٌم الفراغ الذكً انظرة م -كٌفٌة تحقٌ  حساسٌة الحوابط للتقنٌات الرقمٌة   –

 س م   3   12/ 14/611إدارة مشروعات العماره الداخلٌه   -
خلٌه منذ ظهورها كفكرة الى تمر بها مشروعات العماره الداالتى ساسٌة االمراحل ال ٌدرس الطالب من خبلل هذا المقرر

لمشروع ومواصفات وتكالٌؾ المواد والوقت المحدد لالمطلوبه  دراسه تشمل االحتٌاجات عملتنفٌذها وٌكون ذلك ب ان ٌتم
  التنفٌذل
 
 
 س م   3  12/ 15/811النقد فى مجال العماره الداخلٌه   -
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االتجاهااات الفكرٌااة وماادارس النقااد  –ت النقااد المعماااري أدوا –ٌهاادؾ المقاارر إلااى تقاادٌم مفاااهٌم النقااد المعماااري        
دعم مهارات التقٌٌم والتحلٌل والتعبٌر ومنهجٌة التوصٌؾ والتوثٌ  والتسجٌل وذلك مان خابلل التطبٌا  علاى  –المعماري 

مااره نماذج ودراسات حالاة  فاى مجاال العمااره الداخلٌاه مارورا باالتعرٌؾ بؤساس ومفااهٌم واتجاهاات تنااول جمالٌاات الع
  االداخلٌه

 س م  3   12/ 16/811الظواهر البصرٌه فى العماره الداخلٌه   -

ٌهدؾ المقرر الى دراسة ظواهر الضوء و تؤثٌر الخامات على سلوك الضوء فى العماره الداخلٌه ، و طر  التحكم             
الضوبى لتحسٌن إنتشار الضوء بالفراغ  فى كمٌة الضوء المنعكس بإستخدام القطاعات العاكسة ، و كٌفٌة تشكٌل الفٌض

 االداخلى ، و إستخدام خصابص الضوء فى تشكٌل الفراغ الداخلى للمبنى 
 س م   Phenomenology   17 /811/12   3علم الظواهر   -

بنااء ٌعتبر علم الظواهر بشكل أساساً هاو دراساة تركٌاب الخبارة أو الاوعً ، وحرفٌااً دراساة الظااهرة  حٌاث ٌهاتم بدراساة ال
لمختلؾ أنواع الخبرات التً تتواجد بٌن التصاور ، الفكار ، الاذاكرة ، الخٌاال ، العاطفاة ، الرؼباات ، الفعال المجساد ، النشااط 

 اإلجتماعً ا  كما  أن هذا العلم ٌعد طرٌقة ؼنٌة فً مجال اإلنسانٌاتا

 س م   Cognitive Engineering   18/811/12    3الهندسة اإلدراكٌة    -

واحدة من المجموعاات السابع للتصامٌم ، وتخاتص باالتركٌز علاى الخاواص اإلدراكٌاة وكٌفٌاة أن هاذة الخاواص  هً 
ماع األنظماة التصامٌمٌة فاً البٌباة ، بإعتباار أن البٌباة شاٌا دٌناامٌكً ولاٌس إساتاتٌكً ، األمار الاذي تحدد طر  تفاعل الناس 

 كٌؾ مع التؽٌر اٌنبؽً معه أن تصمم كافة النظم والمتطلبات لتتبلبم وتت

 س م   3   19/811/12 السٌموطٌقا  ) علم الدالالت والرموز(  -

علم العبلمات والرموز ودراسة أنظمتها وتطبٌقاتهاا وٌشاتمل المانهج علاى مادخل إساتهبللً ٌعارؾ الساٌمٌوطٌقا عناد  
اإلشااارة اللؽوٌااة  –سوسااٌر وبٌاارس وتشوفٌسااكً وٌشااتمل الماانهج علااى شاارح عبلقااة التااداعً أو العبلقااات الترابطٌااة 

الرماز والشافرة اأماا التطبٌقاات فتتنااول  –الداللاة اإلصابلحٌة  –الادال والمادلول  –والبصرٌة ترابطٌة العبلقاة فاً اللؽاة 
 االموضوعات التالٌة  الفن بإعتباره حقٌقة سٌمٌوطٌقٌة 

 س م   3   21/811/12 الواقع اإلفتراضً فً العمارة الداخلٌة   -

أثاار التصاامٌم  -( الثااورة اإللكترونٌااة وتؤثٌرهااا علااى العمااارة والتصاامٌم الااداخلً   VRإلفتراضااً  ) ماهٌااة الواقااع ا 
أثر التداخل الرقمً علاى اإلباداع فاً عملٌاات التصامٌم وتاؤثٌر  –على عملٌات التخٌل والتصمٌم    CADالمساند بالكمبٌوتر  

دراساة تطبٌقاات الواقاع اإلفتراضاً فاً  –قاع اإلفتراضاً والوا   Subspaceالشبكة العالمٌاة وظهاور الفراؼاات الرمزٌاة  
 هانً رشٌد (ا –ستٌفٌن بٌرال  –ك العمارة الداخلٌة )ماركوس نوفا

 س م   3    21/811/12 االكسسوار فً العمارة الداخلٌة   -

ر، فإنااه ال ٌنبؽاً مطلقااا ٌجماع مصاممو العماااره الداخلٌاه علااى اناه باسااتثناء المباادئ االساسااٌة التاً ال تسااتقٌم مان دونهااا االماو
التعاطً مع قواعد التصمٌم الداخلً على انها قانون ٌجب اتباعه بحذافٌره دون اللجوء الى شاًء ٌسامى اباداعات او ابتكاارات 
او ذوقا خاصا جدا، فاالكسسوارات تلعب دورا اساسٌا فً صٌاؼة العماره الداخلٌه المعاصره هذا بجانب اتبااع وساابل مختلفاة 

 هارات بسٌطة للحصول على سلسه من التبادٌل والتوافٌ   فى العماره الداخلٌه تتصؾ بمتعة التؽٌٌرا واعتماد م

 

   س م   3  22/811/12الجرافٌك فً العمارة الداخلٌة   -

ٌقدم المنهج مبادئ الجرافٌك األساسٌة كصورة بصرٌة ذات دالله  ا ردودها فً التكامل مع الفراغ الاداخلً وٌشاتمل  
القاٌم البصارٌة  –نظرٌة الدوافع  –نظرٌة اإلتصال  –لموضوعات التالٌة: طبٌعة التشكٌل العصري للجراتفٌك ومفرداته على ا

داخال إطاار التصامٌم  المعلوماتٌة البصارٌة للجرافٌاك  –التقسٌم للفراغ ودوره فً تؤكٌد الحركة  –للرمز والعبلقة بعلم الداللة 
 الداخلًا

 س م   3  23/811/12ارة الداخلٌة  المناخ الداخلً فً العم -

لما كان الهدؾ األساسً من تصمٌم العمارة الداخلٌة هو التحكم فً التبادل بٌن خصابص المناخ الخاارجً والاداخلً  
لخلاا  ظااروؾ مبلبمااة للحٌاااه واألنشااطة اإلنسااانٌة ، لااذلك تهاادؾ هااذة المااادة إلااى الفهاام الااواعً لطبٌعااة الحٌاازات الفراؼٌااة 

المدروس للماواد والتقنٌاات المساتحدثة إلاى جواناب إساتخدام عناصار التصامٌم مان لاون وإضااءة وخضارة ومٌااه واإلستخدام  
 كؤنظمة تحكم طبٌعٌة إلى جانب دورها التشكٌلً فً إثراء الصٌاؼة التصمٌمٌة للعمارة الداخلٌة

 س م   3    24/811/12 العمارة الداخلٌة الصدٌقه للبٌئه  -
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نظرٌات العمارة الخضراء وٌتطر  المقرر الى  –دراسة مفهوم العمارة الخضراء والنظم االٌكولوجٌة ٌهدؾ المقرر الى     
أسس  –معاٌٌر التخطٌط البٌبً كذلك العمارة الداخلٌه المستدامة و مفهوما  –و أسس التصمٌم البٌبً  –التحلٌل البٌبً للموقع 

الحفاظ البٌبً  –إدارة المواد البٌبٌة و المشاكل البٌبٌة –لبلستدامة  المفهوم العالمً –التصمٌم الداخلى لتحقٌ  االستدامة 
 التقٌٌم البٌبً لمشروعات العماره الداخلٌه ا –والتنمٌة المستدامة 
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 شعبة الفنون التعبٌرٌة

 المقررات الدراسٌة لمرحلة الدبلوم
 

  س م 3  1/612/12(  1) تصمٌم المناظر التلٌفزٌونٌة 
دراسااة متقدمااة ألسااالٌب التصاامٌم للباارامج التلٌفزٌونٌااة بؤنماطهااا المختلفااة ، اإلمكانٌااات الحدٌثااة السااتدٌو التلٌفزٌااون ،        

 التصوٌر واإلضاءة ا عناصر وخامات اإلنشاء ،

 (  2تصمٌم المناظر التلٌفزٌونٌة  )1/612/12 متطلب سابق س م   3  2/612/12 
دراسااة متقدمااة لتصاامٌم المناااظر التلٌفزٌونٌااة لؤلعمااال الدرامٌااة وكٌفٌااة تحقٌاا  المتطلبااات المختلفااة لئلخااراج الاادرامً        

 ت الحدٌثة المستخدمة فً المجال االتلٌفزٌونً والتقنٌا

 (  1تصمٌم المناظر المسرحٌة  )س م 3   3/612/12 
ض الدرامٌااة علااى خشاابة ) مساارح البروسااٌنوم ( والتؤكٌااد علااى فهاام دراسااة ألسااالٌب تصاامٌم المناااظر المساارحٌة للعاارو       

اإلمكانٌات المتاحة لمصمم المناظر على هذا النوع من المسارح ا والتدرب على التصمٌم لنماذج من األعمال الدرامٌاة وكٌاؾ 
عملٌااة التؽٌٌاار للمناااظر(  –ة الصااورة الدرامٌااة والجمالٌاا –ٌمكاان أن تتحقاا  ماان خبللهااا المتطلبااات ) البٌبااة المكانٌااة الدرامٌااة 

 للعرض الدرامً ا
 

 (  2تصمٌم المناظر المسرحٌة  )3/612/12 متطلب سابق س م   3 4/612/12 
األحاداث  –دراسة لطر  وأسالٌب لتصمٌم المناظر المسرحٌة لبعض أنماط العاروض المسارحٌة )العاروض الموساٌقٌة        

والتؤكٌاد علاى فهام اإلمكانٌاات المتاحاة لمصامم المنااظر علاى هاذا الناوع مان  والمناسبات ( على خشبة ) مسارح البروساٌنوم (
 المسارح ا والتدرب على تصمٌم المناظر لنماذج منها مع الفهم ألسالٌب التنؽٌذ واإلنشاء والتقنٌات المتاحة ا

 

 (  ً1التصمٌم باستخدام الحاسب اآلل  )س م  3  5/612/12 
 0(  فً التصمٌم ) مجاالت التخصص    3DMAXالكمبٌوتر للتصمٌم ثبلثً األبعاد )   تطبٌقات على استخدام برامج       
 ( ا

 العرض للتصمٌمات ( ا –اإلضاءة  –الخامات  –المناظر المسرحٌة ) التكوٌن أوال :

 (  ً2التصمٌم باستخدام الحاسب اآلل  )5/612/12 متطلب سابق س م   3  6/612/12 
(    فً التصمٌم ) مجاالت التخصص    3DMAXبرامج الكمبٌوتر للتصمٌم ثبلثً األبعاد )  تطبٌقات على استخدام        

 ( ا 1
التحرٌك وعرض التصمٌمات (  –الكامٌرا  –المناظر الرقمٌة  –المناظر التلٌفزٌونٌة والسٌنمابٌة ) النماذج الرقمٌة ثانٌا :

 ا

 ( 1تصمٌم األزٌاء الدرامٌة )س م 3   7/612/12 
اسااة متقدمااة ألسااالٌب التصاامٌم لؤلزٌاااء الدرامٌااة ) للمساارح والسااٌنما ( والعبلقااة بااٌن األزٌاااء والعناصاار المنظرٌااة در       

 األخرى ودورها الدرامً والتشكٌلً فً األعمال الدرامٌة ا

   س م 3  8/612/12تقنٌات وإضاءة مسرحٌة 
جهٌازات المرتبطاة بهاا وطار  اساتخدامها فاً األنماااط دراساة ألجهازة اإلضااءة المسارحٌة وإمكاناتهاا وخصابصاها والت       

 ة التحكم المختلفة فً اإلضاءة ا المختلفة من العروض المسرحٌة كما ٌتعرؾ الطالب على أجهز

   س م 3  9/612/12حرفٌة مسرح 
التقلٌدٌاة والحدٌثاة منهاا خدمة دراسة لتقنٌات اإلنشاء والتنفٌذ للمناظر المسرحٌة وطر  تثبٌتها وتؽٌٌرها ، الخامات المست       

 ا 

   ًس م 3    11/612/12اإلضاءة والتصوٌر التلٌفزٌون 
ٌاادرس الطالااب فااً هااذا المقاارر كااامٌرا التصااوٌر التلٌفزٌااونً وأجزاءهااا وإمكانٌتهااا ، عبلقتهااا بالمناااظر واإلضاااءة        

 ٌث الجودة والقٌمة الفنٌة ا التلٌفزٌونٌة ومعالجات ما بعد التصوٌر وكٌفٌة التحكم فً الصور الناتجة من ح

   س م 3   11/612/12سٌنوجرافٌا 
دراسة لتطاوٌر الساٌنوجرافٌا فاً العصار الحادٌث وحتاى اآلن ومواكبتهاا للتطاور العلماً والثاورة الصاناعٌة وارتباطهاا        

الادور الاذي تلعباه بتطور الفنون عموماً وأسالٌب اإلخراج وأنمااط العاروض المسارحٌة علاى وجاه الخصاوص ا وكٌفٌاة تؽٌار 
 تؤثٌر التقنٌات الحدٌثة علٌها االسٌنوجرافٌا ضمن عناصر العرض المسرحً و

 
 
 
 
 
 

    ) س م 3  12/612/12تنفٌذ النماذج ) الماكٌت 
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ٌدرس الطبلب من خبلل ذلك المقرر طر  عمل وتنفٌاذ النمااذج للتصامٌمات )المنااظر المسارحٌة والتلٌفزٌونٌاة ( كؤحاد        
ض التصاامٌمات باسااتخدام الخامااات المختلفااة كااالور  المقااوي ، خشااب البلسااا ، المطاااط الرؼااوي ، اللاادابن ااااا أسااالٌب عاار

وؼٌرها ا وذلك بمقٌاس رسم مناسب حٌث تقدم التصمٌم بشكل ٌوضح العبلقات المكانٌة والنسب واألبعااد للتصامٌمات وبعاض 
 ٌل األخرى االتفاص

    س م  3  13/612/12الفن الحدٌث 
 –النحات  –ٌدرس الطبلب من خبلل ذلك المقرر االتجاهاات الحدٌثاة والمعاصارة فاً الفان التشاكٌلً        ) التصاوٌر        

األعمال المركبة اااا إلخ ( واألسس التً قامت علٌها وأهم الفناانٌن وأعماالهم الممٌازة بداٌاة مان النصاؾ الثاانً للقارن التاساع 
 عشر وحتى وقتنا هذا ا

 
 

 س م 3  14/612/12نً النقد الف 
ٌدرس الطبلب فً هذا المقرر األسس والقواعد التً تقوم علٌها عملٌة النقد لؤلعماال الفنٌاة بؤنواعهاا والمعااٌٌر المختلفاة        

 ا مجاالت التطوٌر واإلبداع الفنًالتً تقدر على أساسها القٌمة الفنٌة لتلك األعمال وكٌؾ ٌمكن للنقد أن ٌلعب دوراً فعاالً فً 

   ًس م3     12  /15/612الفن الشعب 
تعكس الفنون الشعبٌة فً المجااالت المختلفاة تاراث الشاعوب وثقافاتهاا ومان خابلل ذلاك المقارر ٌادرس الطابلب أهمٌاة الفناون 

 والعناصر الفنٌة من جهة أخرى ا  الشعبٌة وبوصفها مصدراً هاماً لئللهام للموضوعات الفنٌة من جهة وللمفردات

 ٌس م3      16/612/12ل نحت وتشك 

  ًس م  3   17/612/12نظرٌات فً التصمٌم الداخل 

   م س   3 18/612/12تقنٌات الطباعة الحدٌثة 

  س م3      19/612/12تصمٌم رسوم النشر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شعبة الفنون التعبٌرٌة

 الماجستٌرالمقررات الدراسٌة لمرحلة 
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 س م 3  1/712/12(   1التخصص  )  دراسات متقدمة فً مجال 
ٌحدد الطالب أحد المجاالت المتقدمة فً مجال التخصص لدراستها بمساعدة المرشد األكادٌمً وأسااتذة التخصاص ومان        

 خبلل موضوعات ٌمكن أن تكون مدخبلً للدراسة البحثٌة لدرجة الماجستٌر ا 

  (  2دراسات متقدمة فً مجال التخصص   )1/712/12 متطلب سابق س م   3  2/712/12 
ٌمكن أن ٌكون هذا المقرر امتداداً للمرحلة األولى من خبلله تتبلور الرإٌة وتكتمل حول مجاال الدراساة والنقااط البحثٌاة        

دد التً بدأ بها الطالاب فاً المرحلاة األولاى إلعاداد خطاة بحثٌاة متكاملاة ٌمكان التقادم بهاا للتساجٌل لرساالة الماجساتٌر وقاد ٌحا
 الطالب مجاالً آخر للدراسة إذا رأى ذلك وبمعاونة اإلرشاد األكادٌمً ا

  ( 1تصمٌم المناظر المسرحٌة   )س م   3  3/712/12 
تطبٌقات على استخدام األساالٌب واالتجاهاات المعاصارة فاً تصامٌم المنااظر للعاروض المسارحٌة بؤنواعهاا المختلفاة )        

ت والمهرجانااات ، العااروض الموسااٌقٌة واإلستعراضااٌة  اااا إلااخ ( والتعاارؾ علااى التقنٌااات الحااوادث والمناساابات ، االحتفاااال
الحدٌثااة المرتبطااة بهااا وأهاام المصااممٌن مااع تطبٌقااات ماان خاابلل تصاامٌم السااٌنوجرافٌا لنماااذج منهااا وإعااداد الرسااوم الهندسااٌة 

 والنماذج الرقمٌة لها ا
 

  ( 2تصمٌم المناظر المسرحٌة   )3/712/12 متطلب سابق م    س  3  4/712/12 
دراسة االتجاهات الحدٌثة فً مجاالت تصمٌم المناظر والسٌنوجرافٌا للادراما المسارحٌة المعاصارة بؤنواعهاا المختلفاة )        

وم المسرحٌة ، األوبرا ، البالٌه ، الدراما الموسٌقٌة اااا إلخ ( والتطبٌ  العملاً مان خابلل التصامٌم لنمااذج منهاا وإعاداد الرسا
 الهندسٌة والنماذج الرقمٌة لها ا

  ( 1تصمٌم المناظر التلٌفزٌونٌة والسٌنمائٌة   )س م   3   5/712/12 
دراسااة ألسااالٌب تصاامٌم المناااظر لمختلااؾ أنماااط الباارامج التلٌفزٌونٌااة وفهاام متطلباتهااا ماان حٌااث التجهٌاازات المكانٌااة ،        

مااع تطبٌقااات عملٌااة للتصاامٌم لاابعض الباارامج التلٌفزٌونٌااة وعماال الرسااوم  الشخصااٌة ، البنٌااة الجمالٌااة ، التصااوٌر واإلخااراج
 الهندسٌة والنماذج الرقمٌة لها ا

  ( 2تصمٌم المناظر التلٌفزٌونٌة والسٌنمائٌة   )5/712/12 متطلب سابق س م    3  6/712/12 
لٌفزٌونٌة والتقنٌات المستخدمة والعملٌات الفنٌاة دراسة لؤلسالٌب الحدٌثة فً مجال تصمٌم المناظر لؤلفبلم السٌنمابٌة والت       

المرتبطة بها ا مع تطبٌقات عملٌة لللتصمٌم المناظر لبعض المواقع من بعاض األفابلم الساٌنمابٌة والتلٌفزٌونٌاة وعمال الرساوم 
 وبة وكذلك النماذج الرقمٌة لها االهندسٌة والتوضٌحٌة المطل

  ًس م  إجباري   3ي   إجبار ب ع 711أصول ومناهج البحث العلم 
ٌهدؾ المقرر الى الدراسة المنهجٌة  والتدرٌب العملً على أدوات البحث ومناهجه وعلى أسالٌب استخدام المكتبة ومصادر   

المعلومات المتعددة، فضبلً  الطر  المتبعة فً تحصٌل المعرفة وتطورها فً مراحلها المتتالٌةا باإلضافة إلى بٌان خطوات 
ومراحل العملٌة البحثٌة، وتارٌخ التفكٌر والبحث العلمً فً العصور المختلفة ا كذلك التعرٌؾ بكٌفٌة اختٌار  المنهج العلمً

 ا مشكلة البحث وكٌفٌة وضع الفروض 

 (2تصمٌم األزٌاء الدرامٌة  )س م   3  7/712/12 
والسااٌنما ( وأسااالٌب تقاادٌم التصاامٌمات دراسااة متقدمااة لعملٌااة التصاامٌم لؤلزٌاااء الدرامٌااة بمختلااؾ أنواعهااا ) المساارح        

وإظهار الخامات المطلوبة للتنفٌذ ومبلبمة التصمٌم لؤلدوار الدرامٌة ومواصفات الشخصٌة ا والتؤكٌد علاى فهام عبلقاة األزٌااء 
ل الدرامٌة ض النماذج من األعمابالصورة والبنٌة التشكٌلٌة للعمل الدرامً ، مع التطبٌ  العملً من خبلل التصمٌم لؤلزٌاء لبع

 ا

   س م   3  8/712/12اإلضاءة المسرحٌة والمؤثرات الضوئٌة 
ٌدرس الطالب من خبلل ذلك المقرر دور اإلضاءة المسرحٌة فً العاروض المسارحٌة بؤنواعهاا وأهمٌتهاا الساٌنوؼرافٌة        

 اذج الرقمٌة لبعض التصمٌمات ا نموأجهزة اإلضاءة المسرحٌة الحدٌثة ، خصابصها وطر  استخدامها مع تطبٌقات لها على ال

   س م   3    9/712/12تقنٌات تلٌفزٌونٌة وسٌنمائٌة متقدمة 
ٌتعاارؾ الطالااب ماان خاابلل دراسااة ذلااك المقاارر علااى التقنٌااات المختلفااة فااً مجااال تصاامٌم وتنفٌااذ المناااظر التلٌفزٌونٌااة        

، الاادٌكور الرقمااً ، والمناااظر اإلفتراضااٌة ، النماااذج و والسااٌنمابٌة مثاال تقنٌااات الكرومااا ، الاادمج الرقمااً للصااور المتحركااة 
 المصؽرات  ا 

 

   س م   3    11/712/12تقنٌات وحرفٌة مسرحٌة 
ٌاادرس الطالااب ماان خاابلل ذلااك المقاارر األسااالٌب والتقنٌااات الحدٌثااة فااً مجاااالت تصاامٌم وتنفٌااذ المناااظر المساارحٌة        

لمختلفة المستخدمة فٌها مثل تجهٌز المنصات للعروض المسرحٌة فً الهواء والسٌنوجرافٌا وكذلك ٌدرس الخامات والعناصر ا
 الطل  ا

 
  

   س م 3  11/712/12تصمٌم الشخصٌات الرقمٌة 
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ٌدرس الطالب خابلل ذلاك المقارر عملٌاة التصامٌم للشخصاٌات الرقمٌاة لؤلفابلم وبداٌاة مان وضاع  التصاورات المبدبٌاة        
المبلباس (  –أسالوب الحركاة  –خصٌة والتً تظهر فٌهاا ساماتها الشخصاٌة       ) المبلماح وحتى تكتمل الصورة النهابٌة للش

 وحات المطلوبة وإخراجها فنٌاً ا كما ٌتدرب الطالب على تقدٌم الدراسات والل

   س م   3   12/712/12تارٌخ السٌنما 
حال تطورهاا وأهاك األساالٌب واالتجاهاات التاً ٌدرس الطالب من خبلل ذلك المقرر تارٌخ فن السٌنما مناذ نشاؤتها ومرا       

ظهرت وكذلك ٌتعرؾ على أهم األفبلم فً تارٌخ السٌنما وما تمٌزت به وكذلك أهم المخرجٌن والفنانٌن فً المجاالت المختلفة 
 للعمل السٌنمابً ا 

   ًس م   3  13/712/12الفن الشعب 
الشاعوب وثقافاتهاا ومان خابلل ذلاك المقارر ٌادرس الطابلب أهمٌاة  تعكس الفناون الشاعبٌة فاً المجااالت المختلفاة تاراث       

 الفنون الشعبٌة وبوصفها مصدراً هاماً لئللهام للموضوعات الفنٌة من جهة وللمفردات والعناصر الفنٌة من جهة أخرى ا 

   ًس م   3   14/712/12تصمٌم اإلضاءة المسرحٌة باستخدام الحاسب اآلل 
ذلك المقرر على استخدام برامج الكمبٌوتر لدراسة التطبٌقاات المختلفاة للئلضااءة المسارحٌة وذلاك ٌتدرب الطالب خبلل        

 بؤسلوب المحاكاة اإلفتراضٌة لمخططات اإلضاءة ودراسة نتابجها على بعض النماذج الرقمٌة للمناظر المسرحٌة  ا

   ًس م   3  15/712/12التصوٌر الرقم 
المقرر كامٌرا التصوٌر الرقمٌة ) أجزاءها ، طرٌقة عملها ، طبٌعة الصور الناتجة عنها ( ٌدرس الطالب من خبلل ذلك        

وكااذلك مجاااالت اسااتخدامها فااً اإلبااداع الفنااً كمااا ٌتاادرب الطالااب علااى اسااتخدامها فااً تطبٌقااات عملٌااة لتصااوٌر بعااض 
 الموضوعات وإنتاج صور ذات قٌمة فنٌة ا

  س م   3  16/712/12اتجاهات العمارة الداخلٌة 

  س م   3  17/712/12التصمٌم الداخلً المعاصر 

  ًس م  3  12     /18/712التصوٌر الرقم 

  ) س م     3 19/712/12تنفٌذ النماذج ) الماكٌت 

  س م     3  21/712/12الفن الحدٌث والمعاصر 

  ًس م 3       21/712/12النقد الفن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٌةشعبة الفنون التعبٌر

 الدكتوراةالمقررات الدراسٌة لمرحلة 
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  (  1إتجاهات وأسالٌب معاصرة فً مجال التخصص   )س م   3  1/812/12 
تصامٌم  –دراسات لئلتجاهات واألسالٌب المتقدمة والمستحدثة فً أي من مجااالت التخصاص            ) الساٌنوؼرافٌا        

دٌمً واألسااتذة فاً جاالت المرتبطة بها وٌتم تحدٌد المجال بالتنساٌ  ماع المرشاد األكااالمناظر السٌنمابٌة والتلٌفزٌونٌة ( أو الم
 مجال التخصص ا

  (  2إتجاهات وأسالٌب معاصرة فً مجال التخصص   )1/812/12 متطلب سابق س م   3 2/812/12 
م تحدٌاده فاً الجازء األول مان المقارر ، ٌمكن أن ٌكون ذلك المقرر استكماالً لما بدأه الطالب فً دراسته للمجال الذي تا       

إذا كان الموضوع ٌتطلب لمزٌد من الدراساات أو أن ٌختاار الطالاب مجااالً آخار مان مجااالت التخصاص ٌارى أهمٌاة دراساته 
 دٌمً واألساتذة فً مجال التخصص اكمدخل للمرحلة البحثٌة وذلك بمعاونة المرشد األكا

  (  1دراسات فً التصمٌم للسٌنوجرافٌا )  س م   3  3/812/12 
تطبٌقات الستخدام األسالٌب الحدٌثة فاً مجاال التصامٌم للساٌنوجرافٌا خاارج اإلطاار التقلٌادي لمسارح البروساٌنوم ومان        

 خبلل التصمٌم لنماذج لبعض العروض الدرامٌة ا

  (  2دراسات فً التصمٌم للسٌنوجرافٌا   )3/812/12 متطلب سابق س م   3  4/812/12 
تطبٌقااات عملٌااة السااتخدام المفاااهٌم واألسااالٌب الحدٌثااة فااً مجااال تصاامٌم التصاامٌم للعااروض المساارحٌة ؼٌاار الدرامٌااة        

 وإعداد الرسوم الهندسٌة والتوضٌحٌة و النماذج الرقمٌة لها ا

  (  1دراسات فً تصمٌم المناظر التلٌفزٌونٌة والسٌنمائٌة   )س م   3  5/812/12 
قرر دراسة متقدمة فً مجاالت تصامٌم المنااظر لؤلفابلم واإلمكاناات المتاحاة فاً مجااالت التنفٌاذ لهاا ، كماا ٌوفر هذا الم       

ٌقوم الطبلب بالتطبٌ  العملً مان خابلل التصامٌم للمنااظر لنمااذج مان الموضاوعات والمشااهد الساٌنمابٌة التاً تتطلاب مقادرة 
 وإٌجاد الحلول لمشكبلت التنفٌذ اعلى االبتكار 

 5/812/12 متطلب سابق س م   3  6/812/12(   2فً تصمٌم المناظر التلٌفزٌونٌة والسٌنمائٌة  )  دراسات 
ٌتااادرب الطالاااب مااان خااابلل ذلاااك المقااارر علاااى وضاااع األفكاااار والتصاااورات والحلاااول للمشاااكبلت الفنٌاااة لنمااااذج مااان        

 نه من صقل قدراته وإمكاناته فً هذا المجال االموضوعات والمشاهد السٌنمابٌة التً ٌمكن أن تضٌؾ خبرات إضافٌة له وتمك

     س م   3  7/812/12فنون الوسائط الحدٌثة 
دراسة للفنون المنتجة بواسطة التقنٌات والوسابط الحدٌثة مثال الفناون الرقمٌاة واالفتراضاٌة والتفاعلٌاة ، فناون الفٌادٌو ،        

 ااا  إلخ االتصوٌر الرقمً ، الرسم ، النحت بواسطة الكمبٌوتر ااا
 

   ًس م   3  8/812/12فنون الخٌال والخٌال العلم 
دراسة للفنون التً تصؾ عوالم السحر والخوار  ومخلوقاتها والتً ٌمكان أن تتاداخل ماع فناون الخٌاال العلماً وعاوالم        

علاى االكتشاافات العلمٌاة ،  الؽموض والرعب ، تشمل الدراسة أٌضاً فنون الخٌال العلمً التً تقوم على مفااهٌم وأفكاار تعتماد
التؽٌاارات البٌبٌااة ، الاارحبلت الفضااابٌة والحٌاااة فااً الكواكااب األخاارى ، استكشاااؾ أعمااا  البحااار ااااااااإلااخ  وتطبٌقهااا فااً 

 مجاالت الفنون التشكٌلٌة ، السٌنما وفنون المسرح ا

    س م   3  9/812/12تصمٌم النماذج والمصغرات لالفالم 
والمصؽرات من العناصر الهامه فى مجال تصمٌم وتنفٌاذ المنااظر السانٌمابٌة       ) ٌمكان ان تكاون نمااذج تعد النماذج        

إلاخ ( ا وتتناوع أساالٌب وخاماات تنفٌاذ 11111معمارٌة او لمناط  من الطبٌعة مكان على كوكب ؼامض أو مركباه فضاابٌة  
فاذ رقمٌاا باساتخدم  بارامج الكمبٌاوتر المتخصصاه ا ٌتادرب تلك النماذج حٌث ٌمكن ان تنفاذ مان خاماات وعناصار مادٌاة او تن

 اقع من بعض االفبلم السٌنمابٌة االطالب من خبلل ذلك المقرر على  القٌام بتصمٌم وتنفٌذ النماذج والمصؽرات لمو

  س م   3   11/812/12تقنٌات ووسائط سٌنوجرافٌة متقدمة 
الوسااابط  المختلفااة التااى ٌمكاان اسااتخدامها كعناصاار سااٌنوجرافٌة مااع ٌاادرس الطالااب ماان خاابلل ذلااك المقاارر التقنٌااات و       

االسااتٌعاب المكاناتهااا ودورهااا فااى العماال المساارحى مثاال ) االسااقاط الضااوبى  ، المااإثرات الرقمٌااة ، اللٌاازر ، تقنٌااات الواقااع 
  1إلخ ( 11111إلفتراضً ، الفٌدٌوا

  س م   3  11/812/12التقنٌات الرقمٌة إلنتاج الصور فى األفالم 
ٌدرس الطالب من خابلل ذلاك المقارر العملٌاات الفنٌاة المختلفاة إلخاراج الصاور فاى االفابلم الساٌنمابٌة وكٌفٌاة اساتخذام        

ٌا  اكبار التقنٌات الحدٌثة لدمج الصور واللقطات ولتحسٌن الصورة النهابٌاة ذات المواصافات الدرامٌاة والفنٌاة المطلوباة ولتحق
  قدر من الواقعٌة فٌها ا

  س م   3   12/812/12تصمٌم الشخصٌات الرقمٌة لألفالم 
هذا المقرر هو دراسة وتطبٌ  لعملٌات التصمٌم للشخصٌات الرقمٌة ومراحلها بداٌة من دراساة الشخصاٌة ودورهاا فاى        

ا اتها ، أسلوب حركتهالعمل الدرامى ووضع االفكار وإعداد الرسوم لها والتى تشمل تكوٌنها العام للشخصٌة ومبلمحها ، تعبٌر
 والسمات االخرى والممٌزة لها ا

 
 

  س م   3   13/812/12إنتاج األفالم الرقمٌة 
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ٌدرس الطالب خبلل ذلك المقرر كٌفٌة وضع التصور إلنتاج فٌلماً باستخدام التقنٌات الرقمٌة وبارامج الكمبٌاوتر بداٌاة           
إعداد الصور أو المادة التعلٌمٌة ثم التدرب على استخدام برامج الكمبٌوتر  من وضع الفكرة وإعداد التصور لتسلسل اللقطات ،

 المتخصصة فى تنفٌذ الفكرة وإخراج الفٌلم ا

  س م   3     14/812/12الموسٌقى التصوٌرٌة 
ا ٌتعاارؾ الطالااب ماان خاابلل دراسااة ذلااك المقاارر علااى أهمٌااة الموسااٌقى التصااوٌرٌة والدرامٌااة فااً السااٌنما ودورهاا          

 1ها فً الصورة المربٌة المسرحٌة السٌنوؼرافً وأثر

  س م   3   15/812/12التصمٌم الداخلى المعاصر 
ٌتعرؾ الطالب من خبلل ذلك المقرر على أهم المفاهٌم  واالسالٌب للتصمٌم الداخلى المعاصر ومدى إرتباطه باالفكر           

 ر من خبلل الوظابؾ واألنشطة المختلفة للفراؼات الدخلٌة االمعمارى والتطور التقنى واحتٌاجات االنسان المعاص

  س م     3      16/812/12اإلخراج التلٌفزٌونى والسٌنمائى 
ٌتعرؾ الطالب من خبلل ذلك المقرر على قواعاد اإلخاراج التلٌفزٌاونى والساٌنمابى للبارامج واألفابلم ودور المخارج           

لفنٌاة المختلفاة والقاابمٌن علٌهاا مان الفناانٌن والفنٌاٌن  و بداٌاة مان وضاع األفكاار المبدبٌاة الربٌسً فً التنساٌ  باٌن العملٌاات ا
 وحتى االنتهاء من العمل ا

     س م   3  17/812/12الفن التشكٌلى المعاصر 
تطور العلماى ٌدرس الطالب من خبلل ذلك المقرر على أهم االتجاهات واألسالٌب التشكٌلٌة المعاصرة ، ارتباطهاا باال          

 –والثقافى والمتؽٌرات االجتماعٌة والسٌاسٌة وأهم الفنانٌن المعاصرٌن وأعمالهم فى مجاالت الفن التشكٌلى المختلفاة ) النحات 
 التركٌب ااااااا الخ (  –الرسم  –التصوٌر 

   س م     3      18/812/12اتجاهات التصمٌم فً العمارة المعاصرة 
خبلل ذلك المقرر االتجاهاات المعمارٌاة الحدٌثاة والمعاصارة أهام مبلمحهاا وأثار التقنٌاات الحدٌثاة  ٌدرس الطالب من          

 علٌها وأهم المصممٌٌن والمعمارٌٌن وأعمالهم ا

 س م3   19/812/12رٌك للشخصٌات الرقمٌة  حأسالٌب الت 

  ًس م   3 21/812/12المونتاج السنٌمائ 

  ًس م     3  21/812/12االخراج المسرح   
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قسم التصمٌمات المطبوعة -2  
 

 

 انًقزراخ انذراطَح انرخصصَح  نًززهح انذتهوو

  0  ذصًَى ياذصال خزافَكي   ذخصص

 

 

 رقم المقرر

 

 أسم المقرر

  
  
ي
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ب 
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  3 1 1 جُط٤ْٔٛ جُط٤ٞؾٍجك٢ 0/510/12

  3 1 1 ضح٣ٌم ج٫ضٛحٍ جٍُٔت٢ 1/510/12

  3 1 1 ٗظْ ْٝٝحت١ ج٫ضٛحٍ جٍُٔت٢ 2/510/12

  3 1 1 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُطرحػس ج٩ٗطحؾ٤س 3/510/12

  3 3 0 ٓٞجو ٓهطحٌز ٖٓ جُطهٛٙ جُىه٤ن 4/510/12

  3 3 0 ض٤ْٔٛ جٍَُٓٞ ٝجُؼ٬ٓحش 5/510/12

  3 - 2 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٔؼِٞٓحش 1/510/12

  3 - 2 ض٣ٞٓن 1/510/12

  3 - 2 جُط٣ٍٞٛ جُٟٞت٢  2/510/12

  3 - 2 جُط٤ْٔٛ ٝجُػوحكس جُر٣ٍٛس  01/510/12

  3 - 2 ٍٓٗٝػحش ضه٤ٛٛس 00/510/12

 

 3  انطثؼح انفَُح ذخصص              

 0/511/12 
 ض٤ْٔٛ جُطرؼس جُل٤٘س 

1 1 3  

1/511/12 
 ضح٣ٌم جُطرؼس جُل٤٘س

1 1 3  

  3 1 1 جهطٛحو٣حش جُطرحػس 2/511/12

  3 1 1 جُْٞحت١ ج٧وجت٤س جُٔطوىٓس  3/511/12

  3 3 0 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جٌُٞم 4/511/12

  3 3 0 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح ج٧ُٞجٕ ٝج٧ٚرحؽ 5/511/12

  3 - 2 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٔؼِٞٓحش 1/511/12

  3 - 2 ضو٤٘حش جُطرؼس جُل٤٘س 1/511/12

  3 - 2 ٛٙضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُطه 2/511/12

  3 - 2 ٗظ٣ٍحش ج٧ُٞجٕ 01/511/12

  3 - 2 ٍٓٗٝػحش ضه٤ٛٛس 00/511/12
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 2رطوو انُشز يانكراب   ذخصص
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  3 1 1 جُط٤ْٔٛ جُط٤ٞؾٍجك٢ 0/512/12

  3 1 1 ض٣ٍٞٛ ٞٞت٢ 1/512/12

  3 1 1 جهطٛحو٣حش جُطرحػس 2/512/12

  3 1 1 ضح٣ٌم جُٔهط٠ٞحش 3/512/12

  3 3 0 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُطهٛٙ 4/512/12

  3 3 0 ٗظْ ْٝٝحت١ ج٫ضٛحٍ جٍُٔت٢ 5/512/12

  3 - 2 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٔؼِٞٓحش 1/512/12

  3 - 2 ضح٣ٌم جٌُٛٞز جُٞٚل٤س 1/512/12

  3 - 2 قحْد ج٢ُ 2/512/12

  3 - 2 ٍٓٗٝػحش ضه٤ٛٛس 01/512/12

  3 - 2 ٓٞجو ٓهطحٌز ٖٓ جُطهٛٙ جُىه٤ن 00/512/12

 الماجستٌرلمقررات الدراسٌة لمرحلة ا
 2ض٤ْٔٛ ٝجضٛحٍ ؾٍجك٢ٌ٤  -ضهٛٙ
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 إخثارً 3 - 2 العلمً أصول ومناهج البحث ب ع  111

  3 1 1 ض٤ْٔٛ ٝجضٛحٍ  0/110/12

  3 1 1 ض٤ْٔٛ قٍٝف ٝػ٬ٓحش  1/110/12

  3 1 1 ض٣ٍٞٛ ٞٞت٢ 2/110/12

  3 1 1 ٍٓٗٝػحش ضه٤ٛٛس 3/110/12

  3 3 0 ض٤ْٔٛ  ضرٞؾٍجك٢  4/110/12

  3 3 0 ٗظْ ْٝٝحتَ جضٛحٍ  5/110/12

  3 - 2 علم رموز وعبلمات  1/110/12

  3 - 2 ضح٣ٌم جضٛحٍ ٍٓت٢  1/110/12

  3 - 2 قحْد ل٢ُ 2/110/12

  3 - 2 جهطٛحو٣حش جُطرحػس 01/110/12

  3 - 2 ٓٞجو ٓهطحٌز ٖٓ جُطهٛٙ جُىه٤ن 00/110/12

  3 - 2 ض٣ٞٓن 01/110/12

 
 
 
 

 2 الطبعة الفنٌة  -تخصص
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 إخثارً 3 - 2 أصول ومناهج البحث العلمً ب ع  111

  3 1 1 ٠رحػس ك٤٘س  0/111/12

  3 1 1 ض٣ٌٖٞ  1/111/12

  3 1 1 ( 2ق ْٝحت١ أوجت٤س 2/111/12

  3 1 1 ٍٓٗٝػحش ضه٤ٛٛس 3/111/12

 2/111/12 3 3 0 (2ق ْٝحت١ أوجت٤س 4/111/12

  3 3 0 ٤٤ٌٓح٢ٌ٤ٗ  –ؿٍجك٢ ض٣ٍٞٛ كٞضٞ 5/111/12

  3 3 0  ض٤ْٔٛ جٌُطحخ جُل٢٘  1/102/03

  3 - 2 جمالٌات الخط العربً 1/111/12

  3 - 2 ضح٣ٌم ٠رؼس ك٤٘س  2/111/12

  3 - 2 ٗوى ٝضًٝم ض٢ِ٤ٌٗ 01/111/12

  3 - 2 ضٍجظ ٝكٕ٘ٞ ٖؼر٤س 00/111/12

  3 - 2 ٓٞجو ٓهطحٌز ٖٓ جُطهٛٙ جُىه٤ن 01/111/12

  3 - 2 تارٌخ كتاب الفنان  02/111/12

 3 رسوم النشر والكتاب  -تخصص

 إخثارً 3 - 2 أصول ومناهج البحث العلمً ب ع  111 

 –ئنرح٣ٌس  –ق ػ٤ِٔس  ٌّْٞ ئ٣ٟحق٤س 0/112/12

 ضؼر٣ٍ٤س (   
1 1 3  

  3 1 1 جٍُّْٞ جُٔططحذؼس ٝجُى٣ٌٝس 1/112/12

  3 1 1    ٌّْٞ ًطد ج٠٫لحٍ  2/112/12

  3 1 1 ٍٓٗٝػحش ضه٤ٛٛس 3/112/12

ق  ٓةةةٞجو ٓهطةةةةحٌز ٓةةةةٖ جُطهٛةةةةٙ جُةةةةىه٤ن 4/112/12

 ٣ٝد (  -وػح٣س   –ٌّْٞ ٓطكًٍس 
0 3 3  

5/112/12  ٘ٞٛٗٝ ٌٞٚ 0 3 3  

  3 - 2 مخطوطات اسبلمٌة  1/112/12

  3 - 2 تارٌخ االتصال الجماهٌري  1/112/12

  3 - 2 (2ضح٣ٌم ٌّْٞ جٍُ٘ٗ ق 2/112/12

ُِؼٛةةةةٌٞ جُْٞةةةةط٢ ضةةةةح٣ٌم جُٔهط٠ٞةةةةحش  01/112/12

 ٝجٌٝذح 
2 - 3  

  3 - 2 ٍٓضر١   ضرٞؾٍجك٢ 00/112/12

 01/112/12 3 - 2 (2ضح٣ٌم ٌّْٞ جٍُ٘ٗ ق 01/112/12

 الدكتوراهالدراسٌة لمرحلة  االمجاالت

  1تصمٌم واتصال جرافٌكً  تخصص
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  3 1 1 (2وٌجْحش ك٢ ٓؿح٫ش جضٛحٍ ق 0/111/12

  3 1 1 (2ض٤رٞؾٍجك٢ ٍٓضر١ ذحُٔؿحٍ ق 1/111/12

 0/111/12 3 1 1 (2وٌجْحش ك٢ ٓؿح٫ش جضٛحٍ ق 2/111/12

 1/111/12 3 - 2 (2ض٤رٞؾٍجك٢ ٍٓضر١ ذحُٔؿحٍ ق 3/111/12

  3 1 1 (0ٌم الدعاٌة االعبلمٌة )تصم 4/111/12

 4/111/12 3 3 0 (1تصمٌم الدعاٌة االعبلمٌة ) 5/111/12

  3 - 2 ضح٣ٌم جضٛحٍ ٍٓت٢  1/111/12

  3 - 2 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُطهٛٙ  1/111/12

  3 - 2 ًٔر٤ٞضٍ جُطهٛٙ 2/111/12

 0طبعة فنٌة  ضهٛٙ

 0/110/12 
 (2ق وٌجْحش ٓطوىٓس ك٢ ٓؿح٫ش جُطرؼس جُل٤٘س

1 1 3  

  3 1 1 (٠2ٍم أوجء ضؿ٣ٍر٤س  ق 1/110/12

 0/110/12 3 1 1 (2وٌجْحش ٓطوىٓس ك٢ ٓؿح٫ش جُطرؼس جُل٤٘س ق 2/110/12

 1/110/12 3 1 1 (٠2ٍم جوجء ضؿ٣ٍر٤س  ق 3/110/12

  3 3 0 جُط٤ْٔٛ ٝجُػوحكس جُر٣ٍٛس 4/110/12

  3 3 0 (2ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُطهٛٙ ق 6/102/03

  3 - 2 ضح٣ٌم جُطرؼس جُل٤٘س  5/110/12

  3 - 2 ػِْ ؾٔحٍ ق جُٔىجٌِ ٝج٫ْح٤ُد ( 1/110/12

  3 - 2 ٠رغ ك٤٘س غ٬غ٤س ج٫ذؼحو  1/110/12

 2رسوم النشر   تخصص

  3 1 1 (2ٌّْٞ ًطحخ ج٠٫لحٍ ق 0/111/12 

  3 1 1 (2ض٤رٞؾٍجك٢ ٍٓضر١ ق 1/111/12

  3 1 1 ٓؿح٫ش ٌّْٞ  جٍُ٘ٗ  2/111/12

  3 1 1 ٓؿح٫ش ٌّْٞ ٓططحذؼس  3/111/12

 1/111/12 3 3 0 (2ض٤رٞؾٍجك٢ ٍٓضر١ ق 4/111/12

 0/111/12 3 3 0 (2ٌّْٞ ًطحخ ج٠٫لحٍ ق 5/111/12

  3 - 2 ضح٣ٌم ٌّْٞ جٍُ٘ٗ  1/111/12

  3 - 2 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُطهٛٙ  1/111/12

  3 - 2 ٓهط٠ٞحش ج٢ٓ٬ْ ٝجٌٝذ٤س   2/111/12

 

:مقررات اإلختٌارٌة ال  
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  2 - 2 جُلٖ جُكى٣ع 0/12

  2 - 2 جُ٘وى جُل٢٘  1/12

  2 - 2 جُلٖ جُٗؼر٢  2/12

  2 - 2 ػِْ جُؿٔحٍ 3/12

  2 - 2 جضٛحٍ ؾٔح١ٍ٤ٛ 4/12

  2 - 2 ج٤ُْٞٔو٢ 5/12

  2 - 2 ؾٔح٤ُحش جُلٕ٘ٞ جٍُه٤ٔس 1/12

  2 - 2 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُْٞحت١  1/12

 

 
 المقررات والمجاالت  وصف

  مس  3   1/611/13التصمٌم التٌوجرافً  
تصاامٌم االحاارؾ المطبوعااه وكٌفٌااة تحوٌلااه واساالبته بااالنظر للعبلقااه التااى تربطهااا بنااوع االحتٌاااج العملااى وظااواهره المختلفااه 

ب البصرٌه والهندسٌه للحرؾ اعبلقات الحروؾ فٌما بٌنهاا واخاتبلؾ مشااكل التصامٌم لبلحارؾ العربٌاه االتعرؾ على الجوان
المتشااابكه عنااه فااى االحاارؾ البلتٌنٌااه المنفصااله ادراسااة الوضااوح والمقروبٌااه ،االنماااط ،الشااكل ومعكااوس الشااكل ،التباااٌن 

تااؤثٌر احاارؾ الطباعااه علااى المحتااوى المطبااوع واٌضااا      خاواالنسااجام ،الثقاال والخفااه والتااؤثٌرات االٌقاعٌبااه والدٌنامٌااهاااإل
 االستخدامات النفسٌه للحرؾ فى المضامٌن المختلفه ااااالخا

 
  مس  3  2/611/13تارٌخ االتصال المرئً  

دراسة تطور اللؽه المربٌه من خبلل الرسوم والرموز على مدى التطور الحضارى لبلنسان بداٌاة مان رساوم الكهاوؾ وحتاى 
قرار النظم الرمزٌه فى الكتابات التصوٌرٌه والفكرٌه كوسابط اتصال مربٌه اكتشااؾ الاور  والوساابط اللٌناه مثال االحباار است

واالصباغ ثم الرسوم المصاحبه للنصوص منذ عصر النهضه فى اوروبا وفى الحضاارات االخارى وتطاور الرساوم واساالٌب 
كتاب التكعٌبٌاٌن /  ٌاتم اختٌاار فتارة محادوده فاى كال فصال  مٌاه المعاصاره االتعبٌر مع تطور وسابط الطباعه حتى الفتره الرق

فنانى انجلترا فى القرن الثامن عشر والتاسع عشر فى رسوم الكتب / فنانى القرن العشرٌن فى رسوم الكتب / رسوم المجبلت 
 ط الرقمٌه على اسالٌب الفنانٌن اوالصحؾ / تؤثٌر الوساب

 س م 3  3/611/13   نظم ووسائط االتصال المرئً 
٬ٌٗٓش  ٠ٍم ج٫ضٛحٍ جُرٍٟٛ ك٠ جُٔؿطٔغ ، ْٝٝحتَ ْٝٝحت١ ج٫ضٛحٍ ج٧وجت٤ٚ ػرٍ ًَ جُؼٌٛٞ ٝنحٚٚ جُٔؼحٍٚ .

 جُط٤ْٔٛ ٤ًٝل٤ٚ جًطٗحف جُ٘ظْ ٝجُؿٍجك٤ٌ٤ٚ ٝجُكٍِٞ جُٔ٘حْرٚ ٖٓ ن٬ٍ جُرؼى جُػوحك٠ ٝ ج٫ؾطٔحػ٠ ُِٔؿطٔؼحش جُٔهطِلٚ .

  مس  3    4/611/13ٌة  تكنولوجٌا الطباعة اإلنتاج
 -ذات القٌماه–مطبوعاات –كتاب –الدوره االنتاجٌه الحدٌثه إلنتاج المطبوعات المتنوعه اانواع المطبوعات الربٌسٌه )صحافه 

مؽلفااات ااا الااخ وطاار  انتاجهااا االطاار  التناظرٌااه والرقمٌااه للطاار  المختلفااه إلعااداد االسااطح الطباعٌااها ماكٌنااات الطبااع 
لاادابن معااادن ااا الااخ (اخااواص االحبااار  –كرتااون –وعااات وتطورهااا اخااواص خامااات الطباعااه ) ور  والتشااطٌب للمطب

 الطباعٌه لؤلؼراص المختلفه ا
  مس  3    5/611/13مواد مختارة من التخصص الدقٌق  

تطورها مان فتاره تقٌٌم االعمال الفنٌه ودراسة مراحل  -تعرٌؾ الطالب بتارٌخ فنتصمٌم واتصال جرافٌكً  وانواعه وخاماته 

استبٌان السمات العامه لكال التخصصاات الدقٌقاه المنبثقاه مان فان التصامٌم الجرافٌاك مان خابلل تنفباذ نمااذج  مان  -الى اخرى

 األعمال التراثٌة وؼٌرها  لٌتعرؾ الدارس على أمكانٌات الجرافٌك   ا
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  مس  3   6/611/13تصمٌم الرموز والعالمات  
ٓةٖ ق٤ةع ًةٕٞ جُِـةٚ ٛة٠ ٗظةحّ ٓةٖ جُؼ٬ٓةحش جُطة٠ ضؼرةٍ ػةٖ جكٌةحٌ ٝج٣ٟةح جٌُطحذةس ٝجذؿى٣ةس جُٛةْ  ٝظحتق جٍُٓةَٞ ٝجُؼ٬ٓةحش

ٝجُةرٌٌْ ٝجُطوةةِٞ ج٣ٍُُٓةس .... جُةةم جُؼ٬هةحش جُر٘حت٤ةةس ٝجُطٍجذط٤ةس ُِـةةٚ جُطٗة٤ِ٤ٌس .أوٌجى جُؼ٬هةةس ذة٤ٖ جُٗةةٌَ جٍُٓةُٟ ٝجُؼ٬ٓةةس 

 ًج جُ٘ظحّ .ذحػطرحٌٛٔح ٗظحّ ُـٟٞ ٝذ٤ٖ جُٔؿٔطغ ذحػطرحٌٙ جُٔٓطورَ ُٜ

  مس  3   7/611/13تكنولوجٌا المعلومات 
جقىظ ضو٤٘حش ٝجٗظٔٚ جُكحْد ج٠ُ٫ قٝضطر٤وحضٚ( ك٠ ٓؿحٍ جُط٤ٔٛٔحش جُٔطرٞػٚ .جقىظ ضو٤٘حش ٝجٗظٔٚ ج٫ضٛةحٍ جُرٛةٍٟ كة٠ 

ٙ جُٔكُٔٞةةٚ ٗةةص ٝج٫ؾٜةةُجُطٛةة٤ٔٔحش جُٔطرٞػةةٚ ٝٓؿةةح٫ش جُ٘ٗةةٍ .جُ٘ٗةةٍ ج٫ٌُطٍٝٗةة٠ ٝجُ٘ٗةةٍ جُٔطرةةٞع ٝضطر٤وحضةةٚ ٖةةرٌٚ ج٫ٗطٍ

 جُٔهطِلٚ .

  مس  3     8/611/13تسوٌق  
البٌباة التساوٌقٌة وسالوك المساتهلك  –المزٌج التسوٌقى المتكامل وتطوره  –تطور الفكر التسوٌقى  –النشاط التسوٌقى واهمٌته 

 طر  رٌاضٌة لحسابات التسوٌ  وعبلقته بالجودة الشاملة ا –التسوٌ  األبتكارى للمنتجات الطباعٌة  –
  مس  3   9/611/13التصوٌر الضوئً 

علم التصوٌر الضوبى وتصورة فى خدمة عملٌات التصمٌم المختلفه االمركبات الحساسه للضوء التقلٌدٌه والمتطوره فى مجال 
عدساات( المساتخدم فاى نطاا  التصاوٌر الضاوبى االكاامٌرات التقلٌدٌاه  –لٌازر  –التصوٌر الضوبى اعلم البصارٌات )ضاوء 

 المعالجات الكٌمٌابٌه والفٌزٌابٌه فى مجال التصوٌر الضوبى اوالرقمٌه ا
  مس  3     11/611/13التصمٌم والثقافة البصرٌة  

تفهم مفردات اللؽه التشكٌلٌة والعبلقات التى تنظمهاا والماواد والوساابط واألساطح المختلفاة التاى تعاد األسااس للثقافاة البصارٌة 
االمعرفة التشكٌلٌة واكتساب الخبرات فاى بنااء الشاكل ادراساة مشاكبلت التصامٌم فاى لفهم مقومات ومكونات التصمٌم المربى 

 الخاص بنقل المعلومات والدعاٌة ااشكاله المختلفة ، والفرو  بٌن انظمة التصمٌم فى األتصال المطبوع التعبٌرى والوظٌفى 
  مس  3    11/611/13مشروعات تخصصٌة 

ابٌاة والمعرفٌاة فاى مجاال الطبعاه الفنٌاة مان خابلل مشاروعات عملٌاة تإكاد اماتبلك الطالاب التطبٌ  العملى للخبرة الفنٌة واألد
 الرإٌة الذاتٌة والقدرة على األبداع والتخٌل واسلوب تعبٌرى خاص سواء فى مجال التصمٌم او فى مجال الطباعه الفنٌة ا

  مس  3          1/202/03تصميم الطبعه الفنية         

 –بعٌادا عان التقلٌدٌاة  –بالطبعه الفنٌاة باعتبااره تصامٌم تعبٌارى ٌعتماد علاى وجهاة النظار الخاصاة بالفناان التصمٌم الخاص  

محققا فكرة األبداع والتفرد ا تناول األشكال والعناصر بشكل تجرٌبى ٌإدى الى تفجٌر الطاقات األبداعٌة لدى الطالاب ا تنااول 

 ومٌة من شؤنها أثارة أعمال الفكر والتخٌل اموضوعات مستحدثة مرتبطة بالواقع وباألحداث الٌ

 

  مس  3        2/612/13تارٌخ الطبعه الفنٌة            

تحطام فكارة المادارس التقلٌدٌاة وظهاور التجاارب الفردٌاة والجماعاات  –تارٌخ الطبعه الفنٌة منذ الستٌنات من القرن العشرٌن 
 التى حدثت مع ظهور األنفومٌدٌا اٌة مدى تؤثر الطبعه الفنٌة بالتؽٌرات الفكر –الفنٌة 

  مس  3    3/612/13اقتصادٌات  الطباعة 
اساتراتٌجٌة المناتج الطبااعى  الفواباد(ا –التطبٌقاات  –االساساٌات  –التجاره االلٌكترونٌه فى مجال االنتاج الطبااعى )المفهاوم 

ع ونظام محاسابٌه متطاورة لهاذا القٌااس انظاام نظرٌاات رٌاضاٌه لقٌااس التكااالٌؾ بادور الطبا علاى المساتوى المحلاى والادولى ا
 التكالٌؾ والعقود بدور الطبع ا

 س م  3  4/612/13وسائط ادائٌه متقدمه 

كوساٌط اداباى تعبٌارى  (اعداد اسطح ؼٌر تقلٌدٌاه )ثبلثٌاه االبعااد ، اساطح مركباه ، اساطح بنابٌاه ، اساطح متداخلاه  اااا الاخ 

التؤلٌؾ بٌن انواع مختلفه مان طار  األداء ابنااء  لذى الؼنى عنه فى التعبٌر الفنى اٌحوى الى جانب الشكل ، الثراء الملمسى ا

 عجابن الور  ، كوسٌط حامل اساسى اتقنٌات السبك المرتبطه بالسطوح الطباعٌه الفنٌه ا

  مس  3  5/612/13تكنولوجٌا الورق  

 –ماكٌنات صاناعه الور اتشاطٌب الاور  )صاقل هجٌن (ا –مٌكانٌكى –صناعه اللب الورقى )كٌمٌابى .تارٌخ صناعه الور 

 طباعه أمنٌه ااااالخ ( –تؽلٌؾ  –اأنواع الور  )طباعه تجارٌه صبػااااالخ (–تؽطٌه 

 

 

 ص و  2 9/923/22    األلوان واألصباغ تكنولوجٌا
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أحباار وعجاابن طار  صاناعه  مكونات البٌجمنت والملوناات الصابؽٌه ا ؼٌر عضوٌه (ا –أنواع األصباغ واأللوان )عضوٌه 

الكرتون اااا الخ اطر  الجفاؾ لبلحباار االصابؽات ؼٌار  -االقمشه–الببلستٌك  -الطباعه اأنواع أحبار عجابن الطباعه للور 

 المربٌه للطباعه االمنٌه ا 

 مس  3      7/612/13تكنولوجٌا المعلومات  
احادث تقنٌاات وانظماه االتصاال البصارى  لمطبوعاه ااحدث تقنٌات وانظمه الحاسب االلى )وتطبٌقاته( فى مجال التصمٌمات ا

ترنات واالجهازه المحمولاه فى التصمٌمات المطبوعه ومجاالت النشر االنشر االلكترونى والنشر المطبوع وتطبٌقاتاه شابكه االن

 المختلفه

 س م  3    8/612/13ٌات الطبعه الفنٌة    تقن

الاور  كاؤداه حاملاة للعمال  –ٌة فى الطبعه الفنٌاة واألحباار الرهٌناة خصابص األحبار الماب –تطور صناعه األحبار الطباعٌة 
 المٌكنة فى الطباعه الفنٌة ا –ى عبلقة الور  بالسطح الطباع –الفنى بتنوع أشكاله وصناعته واستخدامه 

          س م 3     9/612/13        تكنولوجٌا التخصص
مفهوم االصاله فى الطبعه الفنٌه وعبلقته بمستحدثات العصر اموقؾ  -ٌه وهى :دراسة الفاهٌم االساسٌه المرتبطه بالطباعه الفن

الفنان تجاه االسالٌب الفنٌه المستحدثه فى مجال الطباعه الفنٌه االحاله الجرافٌكٌه التى تتمٌز بهاا الطبعاات الفنٌاه ومادى تؤثرهاا 
 ٌهٌه وكٌفٌة االستفاده منها فى انتاج الطبعات الفنبالتقنٌات الطباعٌه المختلفه االتقنٌات المستحدثه فى الطباعه الفن

  مس  3 11/612/13نظرٌه االلوان 
نظرٌات األلاوان والتتاابع اللاونى للتكوٌناات اللونٌاه االطار  الحدٌثاه المساتخدمه فاى مرحلاه التجهٌازات الفنٌاه انظرٌاات اداره 

 األلوان اطر  تصحٌح األلوان ا

 مس  3                 11/612/13مشروعات تخصصٌة                  

التطبٌ  العملى للخبرة الفنٌة واألدابٌاة والمعرفٌاة فاى مجاال الطبعاه الفنٌاة مان خابلل مشاروعات عملٌاة تإكاد اماتبلك الطالاب 
 الرإٌة الذاتٌة والقدرة على األبداع والتخٌل واسلوب تعبٌرى خاص سواء فى مجال التصمٌم او فى مجال الطباعه الفنٌة ا

  مس  3  1/613/13صمٌم التٌوجرافً الت
تصاامٌم االحاارؾ المطبوعااه وكٌفٌااة تحوٌلااه واساالبته بااالنظر للعبلقااه التااى تربطهااا بنااوع االحتٌاااج العملااى وظااواهره المختلفااه 
االتعرؾ على الجوانب البصرٌه والهندسٌه للحرؾ اعبلقات الحروؾ فٌما بٌنهاا واخاتبلؾ مشااكل التصامٌم لبلحارؾ العربٌاه 

كه عنااه فااى االحاارؾ البلتٌنٌااه المنفصااله ادراسااة الوضااوح والمقروبٌااه ،االنماااط ،الشااكل ومعكااوس الشااكل ،التباااٌن المتشاااب
واالنساااجام ،الثقااال والخفاااه والتاااؤثٌرات االٌقاعٌباااه والدٌنامٌاااهاااإلخاتؤثٌر احااارؾ الطباعاااه علاااى المحتاااوى المطباااوع واٌضاااا 

 ااالخاؾ فى المضامٌن المختلفه اااالستخدامات النفسٌه للحر
 مس  3  2/613/13تصوٌر ضوئً 

علم التصوٌر الضوبى وتصورة فى خدمة عملٌات التصمٌم المختلفه االمركبات الحساسه للضوء التقلٌدٌه والمتطوره فى مجال 
عدساات( المساتخدم فاى نطاا  التصاوٌر الضاوبى االكاامٌرات التقلٌدٌاه  –لٌازر  –التصوٌر الضوبى اعلم البصارٌات )ضاوء 

 االمعالجات الكٌمٌابٌه والفٌزٌابٌه فى مجال التصوٌر الضوبى اوالرقمٌه 
 مس  3  3/613/13اقتصادٌات الطباعة 

الفواباد(ا اساتراتٌجٌة المناتج الطبااعى  –التطبٌقاات  –االساساٌات  –التجاره االلٌكترونٌه فى مجال االنتاج الطبااعى )المفهاوم 
التكااالٌؾ باادور الطبااع ونظاام محاساابٌه متطااورة لهااذا القٌاااس انظاام  علااى المسااتوى المحلااى والاادولى انظرٌااات رٌاضااٌه لقٌاااس

 التكالٌؾ والعقود بدور الطبع ا
  مس  3  4/613/13تارٌخ المخطوطات 

المخطوط من حٌث كونه كتاب خط بالٌد ٌنتمى ألحاد العلاوم والمعاارؾ التاى دونات قبال زمان الطباعاه وبعادها بقلٌال ا تاارٌخ 

اصطبلح المخطوطه االلفٌه ومفهوماه وأهمٌتاه اأهمٌاه اٌع ، معارؾ عامه ، المعل  ، المحشى المخطوطات وانواعها : المجام

القٌمااه المضااافه ماان جهااه ضاابط القااراءات والسااماعات والنصااوص الملحقااه ادراسااه لاابعض مخطوطااات االمااه ماان العصااور 

 الوسطى فى الشر  والؽرب ا

 مس  3 5/613/13تكنولوجٌا التخصص 
طباعااه  -التسااوٌ  " االطاار  الحدٌثااة ألنتاااج الكتاااب : أ –التوزٌااع  –الطبااع  –انتاجااه " الناشاار  صااناعه الكتاااب ومنظومااة

) الطباعه الرقمٌة ( اموسوعه مصطلحات فنٌة متعلقة    Book on demandب طباعه الكتب عند الطلب  –اللٌثواوفست 
 التشطٌب ( ا –الطبع  –الحبر  –بتكنولوجٌا انتاج الكتاب ) الور  

 
 

 مس  3 6/613/13م ووسائط االتصال المرئً نظ
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طر  االتصاال البصارى فاى المجتماع ، ووساابل ووساابط االتصاال األدابٌاه عبار كال العصاور وخاصاه المعاصار امشاكبلت 

 التصمٌم وكٌفٌه اكتشاؾ النظم والجرافٌكٌه والحلول المناسبه من خبلل البعد الثقافى و االجتماعى للمجتمعات المختلفه ا

 مس  3  7/613/13جٌا المعلومات تكنولو
احدث تقنٌات وانظمه الحاسب االلى )وتطبٌقاته( فى مجال التصمٌمات المطبوعه ااحدث تقنٌات وانظمه االتصال البصرى فى 

التصاامٌمات المطبوعااه ومجاااالت النشاار االنشاار االلكترونااى والنشاار المطبااوع وتطبٌقاتااه شاابكه االنترناات واالجهاازه المحمولااه 

 االمختلفه

  مس  3   8/613/13تارٌخ الصورة الوصفٌة 
التارٌخٌه ( الصوره الوصفٌه فى الحضارات  -القصصٌه –التعلٌمٌه  -الصوره الوصفٌه وارتباطها بالمجبلت المختلفه )العلمٌه

 دثه واثرها على الصوره الوصفٌه االكبرى االتقنٌات الرقمٌه المستح

  مس  3  9/613/13حاسب آلً 
ومجاال وخاصاة فاً مبٌوتر وأحد من أهم الوسابل الحدٌثه التى استعان بها فى مجاالت معرفٌه وفنٌه حدٌثؤااا الحاسب األلى ك

 التصمٌمات المرتبطه بفن المٌدالٌا ، وكبدٌل ؼٌر تقلٌدى للصٌاؼه الفنٌه الحدٌثه والمعاصره  ا
 مس  3  11/613/13مشروعات تخصصٌة 

ٌة والمعرفٌة فى مجال رساوم النشار  مان خابلل مشاروعات عملٌاة تإكاد اماتبلك الطالاب التطبٌ  العملى للخبرة الفنٌة واألداب 
 الرإٌة الذاتٌة والقدرة على األبداع والتخٌل واسلوب تعبٌرى خاص سواء فى مجال التصمٌم او فى مجال رسوم النشر

  مس  3  11/613/3مواد مختارة من التخصص الدقٌق 
ة مراحل تطورها مان فتاره تقٌٌم االعمال الفنٌه ودراس -وانواعه وخاماته  ال جرافٌكً تصمٌم واتصتعرٌؾ الطالب بتارٌخ فن

   الى اخرى

 س م  إجباري   3إجباري    ب ع 711أصول ومناهج البحث العلمً 
در ٌهدؾ المقرر الى الدراسة المنهجٌة  والتدرٌب العملً على أدوات البحث ومناهجه وعلى أسالٌب استخدام المكتبة ومصا  

المعلومات المتعددة، فضبلً عن اإلحاطة بالمنهج العلمً وخطواته فً التفكٌر والدراسة والبحث وذلك من خبلل المام الدارس 
بساسٌات المنهج العلمً فً البحث، بما فً ذلك من معالجة لطبٌعة المعرفة والبحث العلمً ومفاهٌمه وأنواعه ومناهجه 

ل المعرفة وتطورها فً مراحلها المتتالٌةا باإلضافة إلى بٌان خطوات المنهج العلمً وأدواته، ثم الطر  المتبعة فً تحصٌ
ومراحل العملٌة البحثٌة، وتارٌخ التفكٌر والبحث العلمً فً العصور المختلفة ا كذلك التعرٌؾ بكٌفٌة اختٌار مشكلة البحث 

 ا وكٌفٌة وضع الفروض 
  مس  3   1/711/13تصمٌم واتصال 
العبلماه  –الرماز  –الشاعار  –التصمٌم فى انظمة االتصال المطبوع فى شاتى المجااالت االتصاالٌه )االعابلن درساة مشكبلت 

 ااااإلخ(ا
 مس  3     2/711/13تصمٌم حروف وعالمات  

تنمٌة المهارات التصمٌمٌه الٌدوٌه وااللكترونٌه مع تطبٌ  النظرٌاات االتصاالٌه مان خابلل تصامٌم الكلماات والهادؾ منهاا وماا 
تعبر عنه ااستحداث شعارات منطوقه ٌسهل توظٌفها تصمٌما من خبلل المنتج االعبلناى المطباوع ااساتحداث نوعٌاات مختلفاه 

 للكتابات واالحرؾ العربٌه من خبلل اسس تصمٌمٌه هندسٌها
 س م  3 3/711/13تصوٌر ضوئً 

ٓحش . جٍُؤ٣ٚ جُؿٔح٤ُٚ ك٠ جٌُٛٞز جُلٞضٞؾٍجك٤ٚ جُط٣ٍٞٛ جُلٞضٞؾٍجك٠ ًحْطؿحذس ُِط٤حٌجش جُٔطرحوُس ُِطوحكٚ ٝض٤َٚٞ جُٔؼِٞ

ٖٓ ن٬ٍ جُٔٞٞٞػحش جُطو٤ِى٣ٚ قجُؼٔحٌٙ/ جُٔ٘ظٍ جُطر٤ؼ٠ /جُطٞغ٤ن ج٫ؾطٔحػ٠ / ج٣َ٫حء (  ، كٞضٞؾٍجك٤ح جُهرٍ ك٠ جُطٞغ٤ن 

 جُٛكل٠ .

 مس  3   4/711/13مشروعات تخصصٌة  
ٞقىز / جٌُطحخ/ جُٔؿِس/ جُٛك٤لٚ / جُىػح٣ٚ /ٗظْ جُؼ٬ٓحش جُم ٍٓٗٝػحش ك٠ ٓؿحٍ جُط٤ْٔٛ ٝج٫ضٛحٍ جُؿٍجك٠ٌ٤ ق جٌُٛٞ جُٔ

) 

 ٣ٜطْ ذٜٔ٘ؿ٤س ؾٔغ جُٔؼِٞٓحش ٝضك٤ِِٜح ٝجكطٍجٜ جُطٍؾٔٚ جٍُٔت٤ٚ 

 ذ٘حء جُكٍِٞ جُر٣ٍٛس ، ٖٝٓ ن٬ٍ جُؿٞجٗد جُٔطؼىوٙ ك٠ جٍُٔجقَ جُٔهطِلس ٝضوى٣ْ جُطهط١٤ جُٜ٘حت٠ ق٫ٟ جٝش( غْ جُط٘ل٤ً 

 
 س م  3  5/711/13تصمٌم تبوجرافً 

جُط٤رٞؾٍجك٠ ٛٞ جُٔحوز جٍُت٤ٓ٤س ك٠ ج٫ضٛحٍ ، ق٤ع ضٓطط٤غ جُط٤رٞؾٍجك٠ إٔ ضٌٕٞ جُرى٣َ ٌُِٛٞ ٝجٍُّْٞ ك٠ ض٣ٌٖٞ جٍُْحُس ، 

ضطٟٖٔ وٌجْس جُطٍَ جُكٍٝك٤ٚ ٝٝظحتلٜح ك٠ جُ٘ٛٞ٘، جُؼ٘ح٣ٖٝ . ٝضطٟٖٔ جُط٘ظ٤ْ جُرٍٟٛ ُِٔحوز جُٔطرٞػس جُط٤ْٔٛ 

جُط٤رٞؾٍجك٠ ك٠ جُىػح٣ٚ ٝج٫ػ٬ٕ ، جُط٤ر٤ٞؾٍجك٠ ك٠ ض٤ْٔٛ أؿِلٚ جٌُطد أٝ ك٠ جُطؼ٤ِد ٝجُطـ٤ِق جُطٔحغ٠ِ أٝ ج٬ُضٔحغ٠ِ ، 

 ٝأؿِوٚ ج٫هٍج٘ جُٔىٓؿس

 ض٤ْٔٛ جُٛك٤لٚ أٝ جُٔؿِس ، ج٬ُٟ أٝش ُِٛلكٚ ك٠ ًَ ْٝحتَ ج٫ضٛحٍ ك٠ جٍُ٘ٗ ٣طْ ج٫ْطلحوز ٓ٘ٚ ك٠ ٓحوٙ جُط٤ْٔٛ جُىػح٣ٚ .
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 مس  3   6/711/13  اتصالانظم ووسائل 
وٌجْس جْطهىجّ جُٔٞجو ٠ٍٝم ج٫وجء ٜٝٓ٘ؿ٤س ٍٓجقَ ضكوو٤ن جُط٤ْٔٛ ٝجُٞظحتق ج٫ضٛح٤ُٚ ٝيُي ٖٓ ن٬ٍ وٌجْس أٗظٔٚ 

ضك٣َٞ جُٔؼِٞٓحش ٝج٫كٌحٌ ج٠ُ ٌَٖ ٍٓت٠ ك٠ ٓؿح٫ش ٓطؼىوٙ ٓػَ ٗظْ جُؼ٬ٓحش ، جُط٤ْٔٛ جُؿٍجك٠ٌ٤ جُر٤ث٠ ٝك٠ جُؼٔحٌز 

 . ٠ٌ جُٔطرٞع أٝ ك٠ ج٤ُٔى٣حٝك٠ ٓؿح٫ش ج٫ضٛحٍ جُؿٍجك٤

 
 مس  3  7/711/13علم الرموز والعالمات 

ضؼ٣ٍق جٍُُٓ ٝضؼ٣ٍق جُؼ٬ٓس / ج٫ْطهىجّ ج٫ؾطٔحػ٠ ٍُُِٓ ُِٝؼ٬هٚ ضح٣ٌم ج٫ْطهىجّ ج٫ؾطٔحػ٠ ك٠ ذؼٝ جٍَُٓٞ ،  

 ٫ضٛحٍ جٍُٔت٠ جُٔؼحٍٚ .جُٞظحتق ج٤ٔ٤ُٓحت٤س ُِؼ٬ٓحش جُؼ٘حٍٚ جُط٤ًٍر٤س ك٠ جٗٗحء٣س جُؼ٬ٓس ، ٗظْ جُؼ٬ٓحش ك٠ ج

 مس  3 8/711/13تارٌخ االتصال المرئً 
ٓلّٜٞ ج٫ضٛحٍ جٍُٔت٠ ٝأٗٞجػٚ ، ٗوَ جُٔؼِٞٓحش جٌُٛٞ / جُؼ٬ٓحش ٝجَُٔٞ / جُٞظحتق ج٫ضٛح٤ُس ك٠ جُٔؿطٔغ ك٤ٟحٕ جٌُٛٞ/ 

 جٍُْحُس / ْٝحت١ ج٫ضٛحٍ جُؿٔح٤ٍٟٛ

 
 س م  3   9/711/13حاسب آلً 

وأحد من أهم الوسابل الحدٌثه التاى اساتعان بهاا فاى مجااالت معرفٌاه وفنٌاه حادٌثؤا فقاد أساتعان باه فاى الحاسب األلى كمبٌوتر 
مجاالت الفنون التشكٌلٌه مان خابلل امكاناتاه المتعادده والمتنوعاه اا والحاساوب جهااز رقماى ٌتضامن عادد هابال مان البٌاناات 

data   مكتوبه أو مصاوره علاى أحدوساابل االدخاال المدمجاهc.d لاه أهمٌاه خاصاه فاى الكشاؾ عان منظماه متشااٌكه ؼٌار و
محدوده من العبلقات الفكرٌه والتكنولوجٌه والجمالٌه تساهم وتساعد فى تطوٌر التفكٌر االبداعى فاى مجاال التشاكٌل النحتاى   

 اصره  االمٌدالٌات ومجال التصمٌمات المرتبطه بفن المٌدالٌا ، وكبدٌل ؼٌر تقلٌدى للصٌاؼه الفنٌه الحدٌثه والمع
 

  مس  3    11/711/13اقتصادٌات الطباعة  
الفواباد(ا اساتراتٌجٌة المناتج الطبااعى  –التطبٌقاات  –االساساٌات  –التجاره االلٌكترونٌه فى مجال االنتاج الطبااعى )المفهاوم 

القٌاااس انظاام  علااى المسااتوى المحلااى والاادولى انظرٌااات رٌاضااٌه لقٌاااس التكااالٌؾ باادور الطبااع ونظاام محاساابٌه متطااورة لهااذا
 التكالٌؾ والعقود بدور الطبع ا

  مس  3    11/711/13مواد مختارة من التخصص الدقٌق   
تقٌٌم االعمال الفنٌه ودراسة مراحل تطورها مان فتاره  -وانواعه وخاماته  تصمٌم واتصال جرافٌكً تعرٌؾ الطالب بتارٌخ فن

مان خابلل تنفباذ نمااذج  مان  التصامٌم الجرافٌاكه المنبثقاه مان فان استبٌان السمات العاماه لكال التخصصاات الدقٌقا  الى اخرى

 ا  الجرافٌك األعمال التراثٌة وؼٌرها  لٌتعرؾ الدارس على أمكانٌات 

 مس  3    12/711/13تسوٌق 
ساتهلك البٌباة التساوٌقٌة وسالوك الم –المزٌج التسوٌقى المتكامل وتطوره  –تطور الفكر التسوٌقى  –النشاط التسوٌقى واهمٌته 

 طر  رٌاضٌة لحسابات التسوٌ  وعبلقته بالجودة الشاملة ا –التسوٌ  األبتكارى للمنتجات الطباعٌة  –
 
 

 س م  3   1/712/13طباعة فنٌة 
مجاالت ابتكارٌه جدٌده لتناول الطبعه الفنٌه ، تجمع بٌن المزج بٌن اكثر من وسٌله طباعٌه وبٌن المستحدثات التقنٌه 

 المعاصره ا

 على اٌجاد وتاكٌد الشخصٌه الذاتٌه للفنان البداع صور وتصمٌمات متفرده من  خبلل االسطح الطباعٌه المتنوعه ا الحرص 

 س م 3  2/712/13 تكوٌن
ضطٍـ ٓحوٙ جُط٣ٌٖٞ ٬ٌٗٓش جُطؼر٤ٍ جُؿٔح٠ُ ٝج٫ِْٞخ جُٗه٠ٛ ُِىجٌِ ٖٓ ن٬ٍ جذؿى٣ٚ ض٤ِ٤ٌٗس نحٚس، ٣ٔحٌِ ك٤ٜح 

١ ٓط٘ٞػٚ ضو٤ِى٣س أٝ ضؿ٣ٍر٤ٚ أٝ ٌٓطٗلٚ ، ٝيُي ٖٓ ن٬ٍ ٓرحٍٖز جُىجٌِ ُط٣ٌٖٞ جٌُٛٞز ػ٠ِ جُطؿ٣ٍد ك٠ ُـٚ جٌَُٗ ذْٞحت

 جٌُٞم أٝ نحٓحش جنٍٟ ٝجْطهىجّ جُِـٚ جُط٤ِ٤ٌٗٚ ذك٣ٍس ك٠ جُطؿ٣ٍد ٝج٫ٗطٜحء . 

 س م  3  712/13/ 3 (1) وسائط أدائٌة
ف جٌٓح٤ٗحش ؾى٣ىز ضَٗٔ جُٓطٞـ جُطل٤ِى٣ٚ ٝجُط٤ًٍد ذ٤ٖ ٓحوز ضؿ٣ٍر٤ٚ ضطٟٖٔ ٠ٍم لوجت٤ٚ ٓط٘ٞػس ك٠ جُطرحػس جُل٤٘ٚ ٝأًطٗح

 ٠ٍم ٠رحػ٤س ٓط٘ٞػس قجُرحٌَ / جُـحتٍ/ جُٔٓطف ( ٝجُُٔٞٞض٤د ك٠ جذىجع ٓلٍوجش ذ٣ٍٛٚ ٝجٌٓح٤ٗحش جْٝغ ك٠ جُطرؼس جُل٤٘ٚ .

 

 

 س م 3  4/712/13مشروعات تخصصٌة 
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طبعاه الفنٌاة مان خابلل مشاروعات عملٌاة تإكاد اماتبلك الطالاب التطبٌ  العملى للخبرة الفنٌة واألدابٌاة والمعرفٌاة فاى مجاال ال
 .الرإٌة الذاتٌة والقدرة على األبداع والتخٌل واسلوب تعبٌرى خاص سواء فى مجال التصمٌم او فى مجال الطباعه الفنٌة

 3/712/13س م   مطلب مسبق  3  712/13/ 5( 2وسائط أدائٌة )
جُٓطٞـ جُطو٤ِى٣ٚ ٖٓ ن٬ٍ جْطهىجّ جْح٤ُد ج٫وجء جُلٞضٞؾٍجك٤ٚ ذطْٞغ ك٠ ضك٤ّٓ  جْطٌٔحٍ جْطٌٗحف ج٫ٌٓح٤ٗحش جُط٤ِ٤ٌٗٚ ك٠

 جُٓطٞـ قج٫ك٬ّ ج٣٫ؿحذ٤ٚ/ جُلٞضٞجضٗم/ جُلٞضٞؾٍجك٤ٌٞ/ ج٤ُٔطُٝض٘ص( ٝجُطرحػحش جُٔؿٓٔٚ ٠رحػحش جٌُٞم جُٔٓرٞى .

 س م 3 6/712/13تصوٌر فوتوغرافً  )مٌكانٌكً  ( 
٠ِ جُٓطٞـ ُِطرؼس جُل٤٘ٚ ج٫ك٬ّ جُهط٤ٚ ٝجُٔٓطٍٔز جُطىٌؼ ج٫ك٬ّ جُٗر٤ٌس ٓٞٗطحؼ ج٫ك٬ّ ضطر٤ن جٌُٛٞٙ جُلٞضٞؾٍجك٤ٚ ػ 

/جُكحْرحش ج٫ٌُط٤ٍٗٝٚ ٝجؾٍجءجضٜح ك٠ ٓؼحُؿس جٌُٛٞ /ػَٔ جُٔٞٗطحؼ ٖٓ ن٬ٍ ذٍجٓؽ ٓؼحُؿس جٌُٛٞ جُٔىن٬ش جُؿٍجك٤ٌ٤ٚ/ 

 ل٫ش جُط٣ٍٞٛ جٍُه٤ٔٚ .

 ا

 م س  3  7/712/13تصمٌم الكتاب الفنً 
كتاب الفنان / تارٌخ كتاب الفنان التعاون بٌن الشعراء والفنانٌن المعطى ثبلثى األبعاد لتجربه الفنان فى الطبعة الفنٌاة وللفناانٌن 
 المصورٌن األبعاد األدابٌة مع الخامات الجدٌدة وتؤثٌرها على الشكل الفنى للكتاب األستخدام الحر للعناصر التقنٌة والتشكٌلٌه ا

 
 س م  3  8/712/13الخط العربً  جمالٌات

فن الكتابة " الخط " فى الحضارة األسبلمٌة باعتباره تعبٌرا عن روح تلك الحضاارة بؤنماطاه ومدارساه وأساالٌبه ادراساة هاذا 
األساس  –الفن تارٌخٌا مع أجراء تجارب عملٌة وابحاث للوقوؾ على أهم عناصر جمالٌات الخاط العرباى متمثلاة فاى قوانٌناه 

األنمااط المختلفاة وتوزٌعاتهاا اااا الاخ معرفاة  –الموجب والسالب  –عبلقمة األحرؾ بعضها ببعض  –ٌة لبناء الحرؾ الجمال
 ودراٌة بالخط العربى بصفه عامة كقٌمة جمالٌة تراثٌة ٌستلهم منه الفنان فكرة التشكٌلى ا

  مس  3        9/712/13تارٌخ الطبعه الفنٌة            

ه٤ٚ ُِٔكطٟٞ جُؿٔح٠ُ ٌُِٛٞز ٝج٫ِْٞخ ك٠ جُطرؼس جُل٤٘ٚ ٝضَٗٔ جُىٌجْس ج٫ْح٤ُد جُؼحٓس ك٠ جُلٕ٘ٞ جٍُٗه٤ٚ جُىٌجْس جُطح٣ٌ

ٝجُـٍذ٤ٚ ٝنٛحتٜٛح ج٫وجت٤ٚ ضـ٤ٍ ٓلّٜٞ جُطرؼس جُل٤٘ٚ جذطىجء ٖٓ جُوٍٕ جُطحْغ ػٍٗ وٌجْس جْح٤ُٓد جُل٘ح٤ٖٗ ٝجُٔكطٟٞ 

 ٜٟ٘س/ جُرحٌٝى / جُوٍٕ جُؼ٣ٍٖٗ/ ك٘ح٤ٖٗ ٍٖه٤ٖ ٝؿٍذ٤ٖ (جُرٍٟٛ  جُٔط٤ُٔ ك٠ جػٔحُْٜ قك٘ح٤ٖٗ ٖٓ ػٍٛ جُ

 

 
 

 س م 3  11/712/13نقد وتذوق تشكٌلً 
المشاكبلت الفنٌاة واألدابٌااة فاى التعبٌاار الفناى علااى المساتوى الحضااارى األجتمااعى وعلااى المساتوى الفااردى اأساالٌب التعبٌاار 

ث  لفتارة معٌناة ، او لمجموعاه قناانٌن أو لمادارس فنٌاة أو وتطورها فى ابتكاار الصاورة المربٌاة وفاى اٌجااد اساالٌب فاى البحا
 اسالٌب فنٌة باستخدام المنهج المقارن ا

 س م 3  11/712/13تراث وفنون شعبٌة 
المعرفة المربٌة لخصابص التارٌخ المصرى الطوٌل من األبداع التشكٌلى على المستوى الشعبى " القومى " االتعرؾ على ماا 

مصرٌة المختلفة " جؽرافٌا وبشرٌا " وما ٌمٌز المنتج الشعبى من جانباه النفعاى والجماالى نظاماه اللؽاوى ٌمٌز سكان األقالٌم ال
الرمزى ،  العبلقة بٌن البٌبة والمنتج وباٌن الخاماة والشاكل ادراساة التحاوالت الحالٌاة فاى الفناون التشاكٌلٌة والفناون التطبٌقٌاة 

 والعمارة ومدى عبلقتها بالتراث الشعبى ا
 س م 3  12/712/13مخنارة من التخصص الدقٌق  مواد

تقٌٌم االعمال الفنٌه ودراسة مراحل تطورها مان فتاره  -وانواعه وخاماته  تصمٌم واتصال جرافٌكً تعرٌؾ الطالب بتارٌخ فن

مان   مان خابلل تنفباذ نمااذج التصامٌم الجرافٌاكالى اخرى اساتبٌان السامات العاماه لكال التخصصاات الدقٌقاه المنبثقاه مان فان 

 ا  الجرافٌك األعمال التراثٌة وؼٌرها  لٌتعرؾ الدارس على أمكانٌات 

 س م  3  13/712/13تارٌخ كتاب الفنان 

جْطهىجّ جُٔٛطِف ك٠ جٝجتَ جُوٍٕ جُؼ٣ٍٖٗ / ٌؤ٣ٚ جُل٘حٕ ًحٗؼٌحِ ُطأغٍٙ ذحُٔٞٞٞع جُٗؼٍٟ أٝ ج٫وذ٠/ جُطؿحٌخ ج٠ُٝ٫ 

 ٍ ، ٤ْٗٞحو٠ِٗٞ٣ ٝؿ٤ٍْٛ ُل٘ح٤ٖٗ ٓػَ ذ٤ٌحْٞ ، ذٍجى ، و٣ٍجٕ ، ٖحؾح

  ٖوٌجْس جُر٘حت٤ٖ جٍُِٝ /ًحٗى٠ٌ٘٣ /جُٔٓطور٤ِ 

  جُطرؼس جُل٤٘ٚ ًؼٍ٘ٛ جْح٠ْ ك٠ ض٤ٌَٗ جٌُطحخ 

  .ٚج٫ُٓح٤ُد جُؿى٣ىٙ ك٠ ذ٘حء جٌُطحخ / جٌُٞم ٝجُطٞق٤ى ٝجُط٤ًٍد ذ٤ٖ لوجت٤حش ٓط٘ٞػس ك٠ جُطرحػس جُل٤٘ 

 

 

 مس  3   1/713/13 تعبٌرٌة ( –إخبارٌة  –)علمٌة  رسوم إٌضاحٌة
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أنشاء الشبكات امهارات األتازان وتوزٌاع الفراؼاات  –أسس البناء األساسٌة للكتاب والمطبوعات المنشورة اأخراج الصفحات 
 ا

 .كتب األطفال –رسوم الكتب األدبٌة والفنٌة  –الرسوم األٌضاحٌة ) الرسوم العلمٌة المتخصصة والتثقٌفٌة ( 
 

  مس  3 2/713/13الرسوم المتتابعة والدورٌة 
القدرة على تقدٌم مجموعه من الرسوم من خبلل تخٌل لحظى ومستقبلى مترجم نصاا أدبٌاا أو قصصاٌا أو تارٌخٌاا أو علمٌاا أو 
تخٌلٌا ٌقدم للقاارئ أو الراباى علاى مراحال متسلسالة أو متتابعاه منتهٌاة أو تساتكمل علاى مراحال زمنٌاة تتفااوت حساب طبٌعاه 

ٌعتماد المقارر علاى منهجٌاة  ة التى قد تستمر اسابٌع او شهور وفى بعض األحٌاان سانوات متعاددة االجرٌدة او المجلة او الحلق
  تقوم على امتبلك ادابٌات متطورة ومهارة  مع صد  التعبٌر وقدرة التواصل دون ان ٌفقد الموضوع هوٌته ا

 
 س م3  3/713/13رسوم كتب األطفال 

 ٫كٌحٌ ًطد جٌُٛٞ ٝجُط٠ ضطٟٖٔ ًطد جُطؼِْ ًٝطد ج 

 ْ٘ٞجش( . ٠ٛٝ5 قًطد ضؼ٤ِْ ٬ُذؿى٣ٚ أٝ جُكٓحخ( ،ًطد ذىٕٝ ًِٔحش ًطد ج٫ٗٓحم جُٜ٘ى٤ْٚ أٝ جُطر٤ؼ٤س ققط٠  -2

 ( ْرغ ْ٘ٞجش .1ج٠ُ 5ًطد جُكٞجو٣ص ٖٓ ق -2

 ( ػحٓح".22ج٠ُ 1ًطد جُكٌح٣حش جُٗؼر٤ٚ ٝجُط٠ ضؼرٍ ػٖ ج٫ْح٤٠ٍ ٝجُؼحوجش ٝجُٔؼطوىجش ُِٗؼٞخ ك٠ ج٫ٝهحش جُوى٣ٔٚ ٖٓ ق -3

 ( 22-1طد جُه٤حٍ جُؼ٠ِٔ قٓؼحٍٚز ٝضح٣ٌه٤س( ٗلّ جُٖٓ قً -4

 . ٓلح٤ْٛ جُٞجهؼ٤س جُٔإِْرس/ ٝجُطِه٤ٙ/ هٞز جُِٕٞ ضلح٤َٚ ك٠ ج٬ُّٔٓ ٝج٫ٗٓحم جُُنٍك٤ٚ ك٠ جُطر٤ؼس ٝك٠ جُر٤ثس 

 . جنط٤حٌجش جُ٘ٛٞ٘ ج٬ُٔءٓس ، ٓو٤ٍٗٝس ٝذٓح٠س جُطٍجَ جُكٍٝك٠ 

 
 

 س م 3 4/713/13مشروعات تخصصٌة  
ُٜٔحٌجش جُطحُد ك٠ ج٤ُٓطٍز ػ٠ِ ٜٓحٌجش جٍُْْ ٝجُط٣ٌٖٞ ٝجُطؼر٤ٍ ج٠ُِٗٞ ٖٓ ن٬ٍ ٍٓٗٝػحش قٍز ٖٓ جنط٤حٌ ضطر٤ن 

جُطحُد ٣ٔحٌِ ك٤ٜح جذىجػٚ جُٗه٠ٛ ك٠ ضٌٛٞ جٍُٔٗٝع ٖٓ ن٬ٍ جُٔؿحٍ جًُٟ ضْ جنط٤حٌٙ قجٍُْْ جُطؼر٤ٍٟ ك٠ جٌُطحخ ، 

جُـ٬ف ٝجُٔوىٓس ك٠ ًطد ج٠٫لحٍ . ٝٛٞ ٍٓٗٝع ٣طْ جذطٌحٌٙ ٝجٜٗحؤٙ ٌّْٞ  ًطد ج٠٫لحٍ ، جٍُّْٞ جُٔططحذؼس ( أٝ ك٠ ض٤ْٔٛ 

 ذٞجْطس ج٫نط٤حٌ جُكٍ ُِطحُد .

 

 
  مس 3 5/713/13 وٌب (  –دعاٌة  -) رسوم متحركةمواد مختارة من التخصص الدقٌق

 ( ٣هطحٌ ج٫ْطحي ٓغ جُطِرٚ ٓؿحٍ ٖٓ جُٔؿح٫ش   web/ وػح٣ٚ   webقٌّْٞ ٓطكًٍٚ /  وػح٣ٚ/

 ٌجش ًطحذٚ ج٤ُٓ٘ح٣ٌٞ ٫ٗٗحء ك٤ِْ أٝ ؾُء ٓططحذغ ٖٓ ك٤ِْ ه٤ٍٛ .ٜٓح 

  . وٌجْحش ػ٤ِٔٚ ك٠ جٍُْْ ٝجُط٣ٌٖٞ جٍُٔضر١ ، وٌجْس جُكًٍس ك٠ جُٔؿحٍ يٝ جُر٣ٍٖٛ ًًُٝي ك٠ جُٔؿحٍ جُػ٬غ٠ ج٫ذؼحو

 كٍٝـ قًحوٌجش ( ُِوطحش ، ػ٬ٓحش جٌٖحو٣ٚ ُِٔؿحٍ .

 ٤ٔٚ .جْطهىجّ ذٍجٓؽ جٌُٞٓر٤ٞضٍ ٝجٌُح٤ٍٓج جٍُه 

  ٍجُىػح٣ٚ ك٠ جweb . ج٣ُٞد ٌّْٞ ، 

 مس  3 6/713/13صور ونصوص 
وٌجْس جُؼ٬هٚ ذ٤ٖ جٌُٛٞز ٝجُ٘ٙ ك٠ ٓؿح٫ش ٓط٘ٞػٚ ٝٓهطِلٚ جذطىجء ٖٓ ج٫ػٔحٍ ج٫وذ٤ٚ ٝجُٗؼ٣ٍٚ / جُطؼ٤ٔ٤ِٚ/ ك٠ ًطد 

ٌز ق ٌّْٞ ٝٚل٤ٚ أٝ ضؼر٣ٍ٤ٚ / ج٠٫لحٍ ( ٝكْٜ ٓلّٜٞ ج٫ضٛحٍ جُرٍٟٛ ٖٓ ن٬ٍ ػ٬هٚ جٌُٛٞز ٝجُ٘ٙ جُٔلّٜٞ جُؼحّ ُِٛٞ

 كٞضٞؾٍجك٤ح/ ٌّْٞ ػ٤ِٔٚ جُم ( 

 . ُ٘ٞٛ٘كْٜ ج٠ٍُٝٗ جُهحٚس ذحُط٘ل٤ً جُطرحػ٠ ذحُ٘ٓرٚ ٌُِٛٞ أٝ ج 

  . ٙجُط٘ٞع ك٠ ج٬ُٟ جوش ٖٓ ٝؾٜحش ٗظٍ ٓطؼىو 

 س م  3 7/713/13مخطوطات اسالمٌة 

 ٌْس جُؼٍجه٤ٚوٌجْس ٍُِّْٞ ك٠ جُٔهط٠ٞ ج٠ٓ٬ْ٫ ك٠ جُٔهط٠ٞ ج٠ٓ٬ْ٫ ق جُٔى 

 جُٔىٌْس ج٣٫ٍج٤ٗٚ(.

 . ٚٓلح٤ْٛ جُلٍجؽ ٝجُٔ٘ظٌٞ ك٠ ٌّْٞ جُٔهط٠ٞحش ج٤ٓ٬ْ٫ 

 . جُطٍَ جُكٍٝك٤س 

 . ٕٓض٘ظ٤ْ جُ٘ٛٞ٘ ٓغ جٌُٛٞ ، جُٜٞج 

 ُِ٘ٞٛ٘ ٚج٫ٗٓحم جُُنٍك٤ٚ ك٠ جٍُّْٞ ٝجُُنحٌف جُٔٛحقر . 

 
 
 
 

 س م  3 8/713/13تارٌخ االتصال الجماهٌري 
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ٔح٤ٍٟٛ ٖٓ ٜٗح٣ٚ جُوٍٕ جُػحٖٓ ػٍٗ ظٌٜٞ ْٝحتَ ج٫ضٛحٍ جُٛك٤لٚ ٝجُٔؿِس ًْٞحتَ ٓطرٞػس ض٣ٌٖٞ ٓلّٜٞ ج٫ضٛحٍ جُؿ

ٝجٗطٗح ٌٛح ذىأ ٖٓ جُوٍٕ جُطحْغ ػٍٗ / جُْٞحت١ ٝجُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُطرحػ٤س جُؿى٣ىز / جُططر٤وحش جُٞجْؼس ُِط٣ٍٞٛ جُلٞضٞؾٍجك٠ / 

/ ػ٘حٍٚ ج١٤ُْٞ ُٝـٚ جٍُْحُس / ك٤ٟحٕ جٌُٛٞ / ج٤ُٓ٘ٔح / جٍُجو٣ٞ /جُطِل٣ُٕٞ / ٓلّٜٞ ٌِٓٞٛحٕ ٓحٌٖحٍ ُ٘ظ٣ٍٚ ج٫ضٛحٍ 

 . جُٔؿح٫ش جُٗؼر٤ٚ ٍُِّْٞ جُٔططحذؼس
 

 س م 3 9/713/13( 1تارٌخ رسوم النشر )

 ٌُيُذ انرطثَق انطثاػي زري ا 

ج٤ُٓحْة٠ / ج٫وذة٠ ٝج٫ضؿحٛحش جٍُت٤ٓ٤ٚ ج٣ٌه٤ح ك٠ جٍُّْٞ / جُه٤ةح٠ُ /    illystrationsجػٔحٍ ٌٝجو ٝجْحضًٙ جٍُّْٞ ك٠ جٍُ٘ٗ 

  / جٌُطحخ / جُطٞغ٤و٠ جُطر٤ؼ٠ ٝجُطىجنَ جُٔٓط٤٣ٍٖٔ جُلٖ جُطؿحٌٟ ٝجُل٘ٞ جُؿ٤ِٔس .
 
 

 س م3 12/713/13( 2تارٌخ رسوم النشر )

 ٕجُططر٤ن جُطرحػ٠ قط٠ ج٥ ً٘ٓ 

٤ح٠ُ / ج٤ُٓح٠ْ / ٝج٫ضؿحٛحش جٍُت٤ٓ٤ٚ ج٣ٌه٤ح ك٠ جٍُّْٞ / جُه   illystrationsجػٔحٍ ٌٝجو ٝجْحضًٙ جٍُّْٞ ك٠ جٍُ٘ٗ  -2

 ج٫وذ٠ / جٌُطحخ / جُطٞغ٤و٠ جُطر٤ؼ٠ ٝجُطىجنَ جُٔٓط٤٣ٍٖٔ جُلٖ جُطؿحٌٟ ٝجُل٘ٞ جُؿ٤ِٔس .

ضأغ٤ٍ جُْٞحت١ جُؿى٣ىز جُؿى٣ىز ٝجُططٌٞ ج٫وجت٠ جُٔٓطٍٔ ، ضـ٤ٍ وٌٝ جُل٘حٕ جُٔرىع ٝجًُٟ ٣ؼَٔ ك٠ ج٫ٗطحؼ  جُطؿحٌٟ ،  -2

 جُٛ٘حػس ، ٝجُٔؿطٔغ .

 
 س م 3 11/713/13ور الوسطً واوربا تارٌخ المخطوطات للعص

جٌُطد جُى٤٘٣ٚ ك٠ جُؼٌٛٞ جُْٞط٠ ًٔهط٠ٞحش ، ك٠ جُٔ٘ح٠ن جُٔهطِلٚ جُكٍٝف ج٫ذطىجت٤س ، جُُنحٌف جٍُٔضرطٚ ، جٍُّْٞ 

جُى٤٘٣ٚ جُٔٓطكٚ ج٫ْطهىجّ جٌُٔػق ٬ُُٞجٕ ك٠ جُُنحٌف ٝك٠ جٍُّْٞ جُٞٚل٤ٚ جُٔططٌٞ ، جُطٍجَ جُكٍٝك٠ جٌُح٤ُؿٍجك٠ ق 

ػ٠ِ جُٔهط٠ٞ جُى٠٘٣ ج٣٫ٍُ٘ىٟ ( ج٫ٗٓحم جُُنٍك٤ٚ ٝػ٘حٍٚٛح جُطر٤ؼ٤ٚ جُ٘رحضحش ٝجٌُُٛٞ ٝج٫ِْرس ك٠ جٌَُٗ ،  وٌجْٚ

 جُؼ٘ح٣ٖٝ ج٫كططحق٤ٚ .جُهحٓحش / ج٫ٌٝجم/ جٍُم/ ج٫ُٞجٕ ٌٝٓٞٗحضٜح / ج٫قرحٌ .

 
 س م  3  11/713/13تبوجرافٌا مرتبط 

 ًٍُٔحوز جضٛح٤ُٚ ٌت٤ٓ٤س ٓػَ ًطد ج٠٫لحٍ ق ًطد جُكٞجو٣ص ، ٝظحتق جُ٘ٛٞ٘ ٝجُؼ٘ح٣ٖٝ ك٠ ْٝحت١ ضؼطٔى ج ّْٞ

 جُكٌح٣حش جُٗؼر٤ٚ ، ًطد جُه٤حٍ جُؼ٠ِٔ (

 . ٖٝظحتق جُٔؼِٞٓحش جٌُٔطٞذس ك٠ جُرْٞطٍ جُط٣ٍٟٞٛ ، جُؼ٘ح٣ٝ 

 . ٚجُٔوىٓحش جٌُٔطٞذس ك٠ أك٬ّ جٍُّْٞ جُٔطكًٍٚ ، ٝٓوىٓحش ج٫ك٬ّ جُطٓؿ٤ِ٤ 

 ُٔططحذؼس .جُرحُٞٗحش ٝجُ٘ٛٞ٘ جٍُّْٞ ج 

 . ض٤ْٔٛ جُٔحوٙ جُط٤رٞؾٍجك٤ٚ ًؼ٘حٍٚ ض٣ٍ٣ٞٛٚ ، جْطهىجّ جُطٍَ جُطو٤ِى٣ٚ أٝ ض٤ْٔٛ جُٔحوٙ جُكٍٝك٤ٚ جٍُٔضرطس 

 
 
 

  مس  3 3/713/13تكنولوجٌا التخصص 
طباعااه  -التسااوٌ  " االطاار  الحدٌثااة ألنتاااج الكتاااب : أ –التوزٌااع  –الطبااع  –صااناعه الكتاااب ومنظومااة انتاجااه " الناشاار 

) الطباعه الرقمٌة ( اموسوعه مصطلحات فنٌة متعلقة    Book on demandب طباعه الكتب عند الطلب  –للٌثواوفست ا
 التشطٌب ( ا –الطبع  –الحبر  –بتكنولوجٌا انتاج الكتاب ) الور  

 مس  3 4/713/13تارٌخ االتصال المرئً 
الكتاب ثام الرساامٌن فاى القارن الثاامن عشار فاى اوروباا  دراسة اسالٌب الفناانٌن وخاصاة فاى عصار النهضاة بالنسابه لرساوم 

خاصة فى انجلترا وفرنسا واسالٌبهم فى استخدام الوسابط الطباعٌه / القرن التاسع عشر ومدارس الفن الحدٌث وتطور اسالٌب 
التصاوٌرى /  الفنانٌن وعبلقة الرسوم بالنصاوص وظهاور االنمااط الحروفٌاه الخاصاه بالدعاٌاه / وعمال الفناانٌن فاى الملصا 

 طور اسالٌب الفنانٌن فى الرسوم االقرن العشرٌن وظهور كتاب الفنان / ت
 ا 

 مس  3  7/713/13علم الرموز والعالمات 
وظابؾ الرموز والعبلمات من حٌث كون اللؽه هاى نظاام مان العبلماات التاى تعبار عان افكاار واٌضاا الكتاباة وابجدٌاة الصام  

العبلقات البنابٌة والترابطٌة للؽاه التشاكٌلٌة اأدراك العبلقاة باٌن الشاكل الرمازى والعبلماة  لخ والبككم والطقوس الرمزٌة اااا ا
 باعتبارهما نظام لؽوى وبٌن المجمتع باعتباره المستقبل لهذا النظام ا

 مس 3 8/713/13تكنولوجٌا المعلومات 
بوعاه ااحادث تقنٌاات وانظماه االتصاال البصارى احدث تقنٌات وانظمه الحاسب االلى )وتطبٌقاته( فى مجال التصمٌمات المط 

فى التصمٌمات المطبوعه ومجاالت النشر االنشر االلكترونى والنشر المطبوع وتطبٌقاتاه شابكه االنترنات واالجهازه المحمولاه 
 .المختلفه

 مس 3  9/713/13تارٌخ المخطوطات   
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لتاى دونات قبال زمان الطباعاه وبعادها بقلٌال ا تاارٌخ المخطوط من حٌث كونه كتاب خط بالٌد ٌنتمى ألحاد العلاوم والمعاارؾ ا

اصطبلح المخطوطه االلفٌه ومفهوماه وأهمٌتاه اأهمٌاه االمخطوطات وانواعها : المجامٌع ، معارؾ عامه ، المعل  ، المحشى 

القٌمااه المضااافه ماان جهااه ضاابط القااراءات والسااماعات والنصااوص الملحقااه ادراسااه لاابعض مخطوطااات االمااه ماان العصااور 

 طى فى الشر  والؽرب االوس

  مس 3  11/713/13دراسات بٌئٌة 
علم البٌبه كؤحد العلاوم المساتحدثه التاى تخاص البشارٌه كافاة االمشاكبلت البٌبٌاه التاى نتجات ماع بداٌاة الثاورة الصاناعٌه ادور 

خصصه فى بعاض الفنون البصرٌه فى حل بعض المشكبلت البٌبٌه وخاصة فى مجال العماره والتصمٌم الجرافٌكى ادراسة مت
االعبلناات  –الصاوره الفوتوؼرافٌاه  –العناصر الجرافٌكٌه التى تساهم فاى انتااج اعماال بعٌاده عان التلاوث البصارى )كااللون 

 بؤنواعها(ا
 مس 3  11/713/13مشروعات تخصصٌة 

إكد امتبلك الطالب التطبٌ  العملى للخبرة الفنٌة واألدابٌة والمعرفٌة فى مجال رسوم النشر  من خبلل مشروعات عملٌة ت 
 الرإٌة الذاتٌة والقدرة على األبداع والتخٌل واسلوب تعبٌرى خاص سواء فى مجال التصمٌم او فى مجال رسوم النشر  

 

 انذكروراِ يداالخ 

 
 مس  3    1/811/13( 1دراسات فً مجال اتصال )

الموضوعات وتحدٌد خصابصها والؽرض مان  الجوانب المعرفٌه للمشكبلت الجرافٌكٌه فى مجال االتصال ، التى تتضمن أهم

طرحهااا للتناولامنهجٌااه العماال نحااو اٌجاااد حلااول جرافٌكٌااه متنوعااه لموضااوع او مشااكله محاادده ااهاام االسااالٌب التصاامٌمٌه 

  إلكتساب معارؾ ومهارات لتقدٌم افكار جدٌده بؤسالٌب متنوعه فى التناول األدابى ا

 مس  3  2/811/13(  1تٌبوجرافً مرتبط بالمجال )
تصاامٌم االحاارؾ المطبوعااه وكٌفٌااة تحوٌلااه واساالبته بااالنظر للعبلقااه التااى تربطهااا بنااوع االحتٌاااج العملااى وظااواهره المختلفااه  

االتعرؾ على الجوانب البصرٌه والهندسٌه للحرؾ اعبلقات الحروؾ فٌما بٌنهاا واخاتبلؾ مشااكل التصامٌم لبلحارؾ العربٌاه 
ه المنفصااله ادراسااة الوضااوح والمقروبٌااه ،االنماااط ،الشااكل ومعكااوس الشااكل ،التباااٌن المتشااابكه عنااه فااى االحاارؾ البلتٌنٌاا

واالنساااجام ،الثقااال والخفاااه والتاااؤثٌرات االٌقاعٌباااه والدٌنامٌاااهاااإلخاتؤثٌر احااارؾ الطباعاااه علاااى المحتاااوى المطباااوع واٌضاااا 
 ؾ فى المضامٌن المختلفه ااااالخااالستخدامات النفسٌه للحر

 1/811/13متطلب سابق    مس  3    3/811/13(   2التصال  )دراسات فً مجاالت ا
 الجوانب التطبٌقٌه العملٌه للمعارؾ السابقه فى مجال االتصال االجانب التجرٌبى لتحقٌ  الخبرات وتنمٌه القدرات االبتكارٌه ا

للمعااٌٌر االكادٌمٌاه وتمشاٌا ماع تنمٌه القادرات التخٌلٌاه واالدراكٌاه الحساٌه للتعارؾ علاى أهام مقوماات التصامٌم عملٌاا ، وفقاا 

 المستحدثات التقنٌه ا

 2/811/13متطلب سابق     مس  3  4/811/13(  2تٌبوجرافً مرتبط بالمجال )
تصاامٌم االحاارؾ المطبوعااه وكٌفٌااة تحوٌلااه واساالبته بااالنظر للعبلقااه التااى تربطهااا بنااوع االحتٌاااج العملااى وظااواهره المختلفااه 

والهندسٌه للحرؾ اعبلقات الحروؾ فٌما بٌنهاا واخاتبلؾ مشااكل التصامٌم لبلحارؾ العربٌاه االتعرؾ على الجوانب البصرٌه 
المتشااابكه عنااه فااى االحاارؾ البلتٌنٌااه المنفصااله ادراسااة الوضااوح والمقروبٌااه ،االنماااط ،الشااكل ومعكااوس الشااكل ،التباااٌن 

رؾ الطباعاااه علاااى المحتاااوى المطباااوع واٌضاااا واالنساااجام ،الثقااال والخفاااه والتاااؤثٌرات االٌقاعٌباااه والدٌنامٌاااهاااإلخاتؤثٌر احااا
   ؾ فى المضامٌن المختلفه ااااالخااالستخدامات النفسٌه للحر

 

 س م 3  5/811/13(  1تصمٌم الدعاٌة االعالمٌة )

ج٫ضٛح٤ُٚ ٖٓ ن٬ٍ جُٔ٘طؽ جًُٟ ٛٞ ٓكٌٞ جُىػح٣ٚ/ ج٣ُٜٞٚ ك٠ جُٔلّٜٞ /    coummmicative coucept جذىجع ج٫كٌحٌ  .2

لّٜٞ ٖٓ ن٬ٍ جُْٞحتَ جُٔ٘حذٚ ٓػَ جُرْٞطٍ / جُرٌٍٖٝٞ / ج٫ػ٬ٕ ك٠ جُٔؿِٚ أٝ جُٛك٤لٚ / جٌُٛٞ جُٔٞقىز / ضٔػ٤َ جُٔ

 جُى٤َُ / جُطِل٣ُٕٞ .

 

 س م 3   6/811/13(  2تصمٌم الدعاٌة االعالمٌة )

 ضأ٤ًى ه٤ٔٚ جُْٔٛٔ / جُٔى٣ٍ جُل٠٘  ج٣ُٜٞٚ جُر٣ٍٛٚ ك٠ جُطؼ٤ِد ٝجُطـ٤ِق  .2
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 مس  3 7/713/13لمرئً تارٌخ االتصال ا
دراسة اسالٌب الفناانٌن وخاصاة فاى عصار النهضاة بالنسابه لرساوم الكتاب ثام الرساامٌن فاى القارن الثاامن عشار فاى اوروباا  

خاصة فى انجلترا وفرنسا واسالٌبهم فى استخدام الوسابط الطباعٌه / القرن التاسع عشر ومدارس الفن الحدٌث وتطور اسالٌب 
رسوم بالنصاوص وظهاور االنمااط الحروفٌاه الخاصاه بالدعاٌاه / وعمال الفناانٌن فاى الملصا  التصاوٌرى / الفنانٌن وعبلقة ال

 طور اسالٌب الفنانٌن فى الرسوم االقرن العشرٌن وظهور كتاب الفنان / ت
 ا 

 مس  3     7/811/13تكنولوجٌا التخصص   
تطااورات التقنٌااات التناظرٌااة  multimediaاألخاارى األعاابلم المطبااوعى وتطوراتااه فااى منافسااة وسااابط األعاابلم المتعااددة 

والرقمٌة فى عملٌات األنتاج الطباعى االشبكات المعلوماتٌة للتحكم فى األداء الصناعى الطباعى وربطه باالعمبلء والصاناعات 
 " ا بعد الطبع –الطبع  –الحلٌفة محلٌا ودولٌا اموسوعه مصطلحات فنٌة لؤلنتاج الطباعى " تصمٌم وماقبل الطبع 

  مس  3  8/811/13كمبٌوتر التخصص
 اتطبٌقات على استخدام برامج الكمبٌوتر المختلفة التً تهم التخصص الدقٌ   

 
 مس 3  1/812/13( 1دراسات متقدمة فً مجاالت الطبعة الفنٌة )

رة والمساطحة والنافاذة" التعرؾ على الخصاابص التكنٌكٌاة والتعبٌرٌاة بشاكل عاام ألساالٌب الطباعاه التقلٌدٌاة " الباارزة والؽااب
وادراك السمات الجمالٌة واألمكانٌات التشكٌلٌه لكل شكل من اشكال هذه الطر  االطار  الحدٌثاه والمساتحدثه والمعاصاره فاى 

 االطبعه الرقمٌه( –القوالب البنابٌه  –التحسٌس  –ابتكار الطبعه الفنٌه )الفوتوؼرافٌا 
 

 مس 3  2/812/13( 1طرق أداء تجرٌبٌة )
 2/812/13 متطلب سابق س م  3  4/812/13( 2ق أداء تجرٌبٌة )طر 
 
 

 ٣ط٤ُٔ جُركع ك٠ جًطٗحف جؾٍجءجش ؿ٤ٍ ضو٤ِى٣ٚ ذحُ٘ٓرٚ ُٔؼحُؿحش جُٓطٞـ جُطرحػ٤ٚ جُطو٤ِى٣ٚ 

 ق ج٤ُٔطُٝض٘ص / جْح٤ُد ج٫وجء جُلٞضٞؾٍجك٤ٚ/ جُلٞضٞجضٗ٘ؽ (

 ًِٞص ، جُٟـ١ ػ٠ِ جْطف جٍُٚح٘ ، ج٫ْطف جُٔٓرًٞٚ جْطرىجٍ جُٓطٞع جُطو٤ِى٣ٚ ذٓطٞـ ضؿ٣ٍر٤ٚ ٖٓ جُر٬ْط٤ي ق٤ْ

 ٖٓ جٌُٞم (

 جُطرحػحش جُػ٬غ٤ٚ ج٫ذؼحو . جُطرحػحش جُر٘حت٤ٚ . -ج٫ٌُٞؾٍجف 

 . جْطهىجّ جٌُٛٞ جٍُه٤ٔٚ ذ٘وِٜح ج٠ُ جُٓطٞـ جُطرحػ٤ٚ جُطو٤ِى٣ٚ ٝٓؼحُؿحضٜح ٖٓ ن٬ٍ جُٔؼحُؿحش جُٔرحٍٖٙ ػ٠ِ ج٫ْطف 

 ٠ِ جُٓطف جُطرحػ٠ ك٠ ٓحوٙ ج٫قرحٌ جُطرحػ٤ٚ ٝجٌُٞم جْطهىجّ ُطٍم جوجت٤ٚ ٓط٘ٞػٚ ػ 

 . جُٔٞٗٞض٤د 

 
  1/812/13 متطلب سابق    مس 3  3/812/13   ( 2دراسات متقدمة فً مجاالت الطبعة الفنٌة )

ذة" التعرؾ على الخصاابص التكنٌكٌاة والتعبٌرٌاة بشاكل عاام ألساالٌب الطباعاه التقلٌدٌاة " الباارزة والؽاابرة والمساطحة والنافا
وادراك السمات الجمالٌة واألمكانٌات التشكٌلٌه لكل شكل من اشكال هذه الطر  االطار  الحدٌثاه والمساتحدثه والمعاصاره فاى 

 االطبعه الرقمٌه( –القوالب البنابٌه  –التحسٌس  –ابتكار الطبعه الفنٌه )الفوتوؼرافٌا 
 س م3  5/812/13تكنولوجٌا التخصص 

ى٣ىٙ ٝجُٔٞجو جُٔٓطهىٓٚ ٖٓ ن٬ٍ ٓلّٜٞ جُطرؼس ج٤ِٚ٫س  ج٫قرحٌ / جُٓطٞع جُطرحػ٤ٚ جُطو٤ِى٣ٚ جذكحظ ٓؼٔوٚ ك٠ جُْٞحت١ جُؿ

 ٝجُطؿ٣ٍر٤ٚ/ ج٫ٌٝجم/ ْٝحت١ ج٫ْطورحٍ جٌُٛٞز ػ٠ِ نحٓحش ٓهطِلٚ ٠ٍم جُطرحػس جُرحٌَٙ ج٤٘٤ُٛٚ ٝج٤ُحذح٤ٗٚ .

 
 س م  3  6/812/13تارٌخ الطبعة الفنٌة  

 ُٔكطٟٞ جُؿٔح٠ُ ك٠ جػٔحٍ ٝجْح٤ُد جُل٘ح٤ٖٗ جٌُرحٌ ك٠ جٌٝٝذح ٝك٠ جٍُٗم .وٌجْس جُٔلٍوجش جُر٣ٍٛٚ ٝج 

 ٖوٌجْس ٓٛروٚ ُِلٖ جُكى٣ع ك٠ جُطرؼس جُل٤٘ٚ ٝجُٔلٍوجش جُؿى٣ىز ك٠ جػٔحٍ جُل٘ح٤ٗ 

 ٍػِْ ؾٔح 

  وٌجْس ُِؼ٘حٍٚ جُل٣ٌٍٚ ٝجُلِٓل٤ٚ ك٠ ضل٤ٍٓ جُؼَٔ جُل٠٘ ضح٣ٌه٤ح ٝجؾطٔحػ٤ح 

 ُ٠ ك٠ ٓؿحٍ جٌُٛٞز ٓلح٤ْٛ ج٫ِْٞخ / جُٔىٌْس / ضؿٍذٚ جُطأغٍ ٝجُطأغ٤ٍ ٖٓ ن٬ٍ ػ٤ِٔٚ وٌجْس جُـح٣حش ٝجُٔكطٟٞ جُؿٔح

 ج٫ذىجع / جُل٘حٕ ٝجُٔطِو٠ .

 ا
 س م  3  7/812/13علم جمال ) المدارس واالسالٌب ( 

تشكل تذوقا  دراسة العوامل التىو الجمالٌه للعمل الفنى بشكل خاص  السالٌبالجمال بشكل عام وا بمدارسدراسة ما ٌتعل  
 جمالٌا تختلؾ معاٌٌره عن المفهوم العام أو السابدا
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 س م  3 8/812/13طبعة فنٌة ثالثٌة االبعاد 
جُطرؼحش جُٔؼحٍٚز ٝجُط٠ ضؿٔغ ذ٤ٖ ٓلح٤ْٛ جٌُٔحٕ ٝجُك٤ُ جُػ٬غ٠ ج٫ذؼحو / ضٞج٣َح ٓغ ٓلح٤ْٛ جُلٕ٘ٞ جًٍُٔرٚ جُكى٣ػٚ ق ض٘ٞع 

 ٗحخ جُم ( ضىجنَ ٠ٍم جُطرحػس جُل٤٘س .جُهحٓحش ق جُر٬ْطي / جُؤحٔ/ ج٫ن

 
 س م  3  1/813/13( 1رسوم كتاب االطفال )

جٌُطد جُٔهطِلٚ ٠٬ُلحٍ قًطد جُطؼ٤ِْ ( ، ًطد ذىٕٝ ًِٔحش ، جٌُطد جُٔؿٓٔٚ ًطد جُكٞجو٣ص ٝؿ٤ٍٛح / جُٔح٤ًص / هٞز ج٫ِْٞخ 

 / جُِٕٞ / ٓكطٟٞ جُهرٍز .

 
 

   1/813/13 متطلب سابق  س م 3  6/813/13( 2رسوم كتاب االطفال )
 

 جٌُطد جُٔؿٓٔس / ٓغ ٗٛٞ٘ ٚـ٤ٍز / وٌجْس جُطٍَ جُكٍٝك٤ٚ ًطد ج٫ذؿى٣ٚ / ج٫ػىجو ٝج٫ٌهحّ / جُٔح٤ًص  .2

 
 مس  3  2/813/13(  1تٌبوجرافً مرتبط بالمجال )

  / ٕٗظْ جُؼ٬ٓحش ق جُٔؼِٞٓحش جٌُٔطٞذس / ج٫ػ٬lay out  ٞؾٍجك٠ ُِٔٞجهغ / ض٣ٌٖٞ جُطهط١٤ ج٠ُٝ٫ / جُطِل٣ُٕٞ / جُط٤ر

 جُ٘ٛٞ٘ 

 
 مس  3  2/813/13م مسبق س  3  5/813/13(  2تٌبوجرافً مرتبط بالمجال )

 
  ض٤رٞؾٍجك٠ جٍُ٘ٗ / جٌُطحخ / جُٔؿِٚ / جٌُطحُٞؼ 

   مس 3  3/813/13مجاالت رسوم النشر  
 ش ج٫ِْٞخ / ُـٚ جٌَُٗ / جٍُّْٞ جُؼ٤ِٔٚ .جُٔؿح٫ش جُٔط٘ٞػس ٍُِّْٞ / جٌُطد / جُٔؿح٫ش/ جُٛكق / جُرْٞطٍ / ج٣ُٞد وٌجْح 

 
 س م  3  4/813/13مجاالت رسوم المتابعة  

ٜٓحٌجش ًطحخ ج٤ُٓ٘ح٣ٌٞ ، جٍُّْٞ جُٔططحذؼةٚ كة٠ ج٣ُٞةد ج٫ْةِٞخ جُٗهٛة٠ ، وٌجْةس جْةح٤ُد جُطٔػ٤ةَ ٝجُٔ٘ظةٌٞ ًطةد جُطٓة٤ِس / 

 ًطد جُطؼ٤ِْ .

 
 س م  3  7/813/13تارٌخ رسوم النشر  

ٍ ذ٤ٖ جُلٖ جُطؿحٌٟ ٝجُلٕ٘ٞ جُؿ٤ِٔس ضـ٤٤ٍ وٌٝ جُل٘حٕ جًُٟ ٣ؼَٔ ك٠ ج٫ٗطحؼ جُطؿحٌٟ ، جُٛة٘حػس ، جُٔؿطٔةغ وٌٝ جُطىجنَ جُٔٓطٔ

 جٍُْحّ ك٠ ض٤َٚٞ جُٔؼِٞٓحش ، وٌٝ جٍُْحّ ك٠ ج٫ضٛحٍ جُؿٔح٤ٍٟٛ جػٔحٍ جُل٘ح٤ٖٗ ًٓ٘ جُوٍٕ جُػحٖٓ ػٍٗ ٝقط٠ ج٥ٕ
 مس  3  7/813/13تكنولوجٌا  التخصص 

طباعااه  -التسااوٌ  " االطاار  الحدٌثااة ألنتاااج الكتاااب : أ –التوزٌااع  –الطبااع  –ب ومنظومااة انتاجااه " الناشاار صااناعه الكتااا
) الطباعه الرقمٌة ( اموسوعه مصطلحات فنٌة متعلقة    Book on demandب طباعه الكتب عند الطلب  –اللٌثواوفست 

 ( ا التشطٌب –الطبع  –الحبر  –بتكنولوجٌا انتاج الكتاب ) الور  
 مس  3 8/813/13واوربٌة   8مخطوطات اسالمٌة 

جٗٞجع جٍُّْٞ / ٓلح٤ْٛ جُلٍجؽ / ج٫ٗٓحم جُُنٍك٤ٚ جُهحٓحش جُٔٓطهىٓس / جُ٘ٛٞ٘ ٝجٗٔح٠ جُهط٠ٞ / جُؼ٘ح٣ٖٝ/ وٌجْس ٓوحٌٗٚ 

 جُؼ٘ح٣ٖٝ / جُٜٞجٕٓ ( .ك٠ ضٔػ٤َ ج٫ٌٖحٍ / جِْرس ج٫ٌٖحٍ / ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح ج٫ُٞجٕ جُٔٓطهىٓس /ٓلح٤ْٛ ض٣ٌٖٞ جُٔحوٙ ك٠ جُٛكلٚ ق

 
 س م   3   51/13الفن الحدٌث    

األعماال  –النحات  –ٌدرس الطبلب من خبلل ذلك المقرر االتجاهات الحدٌثة والمعاصرة فً الفن التشكٌلً        ) التصوٌر 
قرن التاسع عشر وحتى ثانً للالمركبة اااا إلخ ( واألسس التً قامت علٌها وأهم الفنانٌن وأعمالهم الممٌزة بداٌة من النصؾ ال

 وقتنا هذا ا
 س م   3  52/13النقد الفنً  

 المشكبلت الفنٌة واألدابٌة فى التعبٌر الفنى على المستوى الحضارى األجتماعى وعلى المستوى الفردى ا
جموعااه قنااانٌن أو أساالٌب التعبٌاار وتطورهااا فااى ابتكااار الصااورة المربٌااة وفااى اٌجااد اسااالٌب فااى البحااث  لفتاارة معٌنااة ، او لم

 فنٌة باستخدام المنهج المقارن ا لمدارس فنٌة أو اسالٌب
 س م   3  53/13الفن الشعبً   

 المعرفة المربٌة لخصابص التارٌخ المصرى الطوٌل من األبداع التشكٌلى على المستوى الشعبى " القومى " ا
بشرٌا " وما ٌمٌز المنتج الشعبى من جانبه النفعى والجمالى التعرؾ على ما ٌمٌز سكان األقالٌم المصرٌة المختلفة " جؽرافٌا و

 نظامه اللؽوى الرمزى ،  العبلقة بٌن البٌبة والمنتج وبٌن الخامة والشكل ا
 دراسة التحوالت الحالٌة فى الفنون التشكٌلٌة والفنون التطبٌقٌة والعمارة ومدى عبلقتها بالتراث الشعبى ا
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 س م   3  54/13علم الجمال    

دراسة ما ٌتعل  بفلسفة الجمال بشكل عام والقٌمه الجمالٌه للعمل الفنى بشكل خاص من خبلل شقٌه سواء بالنسبه للمبدع او 
 المتلقى ا

 دراسة العوامل التى تشكل تذوقا جمالٌا تختلؾ معاٌٌره عن المفهوم العام أو السابدا
 س م  3  55/13اتصال جماهٌري   

 ره العملٌه التى تتم باستخدام وسابل االعبلم الجماهٌرٌه )كالمطبوعات بمختلؾ اشكالها وانواعها ( االتصال الجماهٌرى باعتبا

االتصال الجماهٌرى باعتباره وسٌله ٌتم من خبللها توصٌل الرسابل الى جمهور عرٌض متباٌن االتجاهات والمساتوٌات حٌاث 

قادرة على خل  رأى عام ، وعلى تنمٌاة أتجاهاات وانمااط مان تصلهم الرساله فى نفس اللحظه وبالسرعة المطلوبة لكى تكون 

 االتصال الجماهٌرى وما ٌتمتع به من قدره على نقل االفكار والمعارؾ والترفٌه االسلوك ا

 س م   3  56/13الموسٌقً  
اعاة العاماة ٌتعارؾ الادارس علاً اناواع  الموساٌقً وهاً الموساٌقً النموذجٌاة ألي ثقافاة وألي شاعبافمن خابلل الازمن والقن

تصاانؾ الشااعوب أعمالهااا الفنٌااة علااى أنهااا كبلسااٌكٌة عناادما ٌكااون جمالهااا وروعتهااا ٌصاالح لكاال األزمنااةا بالتااالً الموسااٌقً 
 الكبلسٌكٌة الؤلوربٌة ، مختلفة عن الموسٌقً الكبلسٌكٌة العربٌة ا

 س م   3   57/13جمالٌات الفنون الرقمٌة 

رقمٌه ) تارٌخ الفنون الرقمٌه ( وبداٌه ظهور فن الصوره المتحركه من الكامٌرا تستهدؾ الدراسه تعرٌؾ بفنون الوسابط ال
المذٌاع  -تحول فن الوسابط الى الفن الرقمى  -كٌفٌه ظهور فن الوسابط  1الكامٌرا الدجٌتال ) الرقمٌه ( البورتابل الى 
 االفنون التفاعلٌه -رٌكفنون التح -السنوؼرافٌا -فن الحكى -فن الصوت -فن السٌنما  - والتلٌفزٌون 

  مس  3 58/13تكنولوجٌا الوسائط 
جُٔهطِلس ٖٓ ٚٞش ٌٝٚٞز ٝٗٙ  ٓغ ضطٌٞ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ٝجُكحؾس جُٔحْس ٧وٝجش قى٣ػس ُ٘وَ جُٔؼٍكس ذحْطهىجّ جُْٞحت١

ٓؿحٍ جُٔطؼىوز، ٝظٍٜش جُكحؾس ُٔهط٤ٖٛ ٓإ٤ِٖٛ ُِؼَٔ ك٢  ٝقًٍس، ذٍَش جُرٍٓؿ٤حش جُٔطهٛٛس ُط٤ْٔٛ ٍٝٗٗ جُْٞحت١

 ج٫نطٛح٘  جُْٞحت١ جُٔطؼىوز ، ٣ٜىف ًٛج
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 التصوٌر قسم    
 المقررات الدراسٌة لمرحلة الدبلوم    
 

 

 0انؼاو انرصوٍز ذخصصيقزراخ   
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0/510/13 
 ه٤ٛسجٌُٛٞز جُٗ

0 3 3  

1/510/13 
 جُٔ٘ظٍ جُطر٤ؼ٢

0 3 3  

  3 3 0 ض٣ٍٞٛ ج٣٧وٞٗحش 2/510/13

  3 3 0 ض٣ٍٞٛ جُٔ٘ٔ٘ٔحش 3/510/13

  3 3 0 جُط٣ٍٞٛ جُٔؼحٍٚ  كٕ٘ٞ  4/510/13

  3 3 0 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُط٣ٍٞٛ 5/510/13

  3 - 2 جُط٣ٍٞٛ جُٗؼر٢ 1/510/13

  3 3 0 ض٣ٍٞٛ جُكٟحٌجش جُوى٣ٔس 1/510/13

  3 3 0 ٓٞجو ٓهطحٌز ٖٓ جُطهٛٙ جُىه٤ن 2/510/13

  3انرصوٍز اندذارً  ذخصصيقزراخ               

0/511/13 
 ٠ٍَ ٓؼٔح٣ٌس

2 - 3  

1/511/13 
 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُط٣ٍٞٛ جُؿىج١ٌ

2 - 3  

  3 3 0 جُلٍْي 2/511/13

  3 3 0 جُل٤ٓلٓحء 3/511/13

  3 - 2 جُُؾحؼ جُِٕٔٞ  4/511/13

  3 3 0 جُط٣ٍٞٛ جُؿىج١ٌ ك٢ جُكٟحٌجش جُوى٣ٔس 5/511/13

  3 - 2 الفنون التشكٌلٌة المعاصرة 1/511/13

  3 1 1 ٓٞجو ٓهطحٌز ٖٓ جُطهٛٙ جُىه٤ن 1/511/13
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 رٌالماجستلمقررات الدراسٌة لمرحلة ا     

 0انؼاو انرصوٍز -ذخصصيقزراخ 
 ارًإخث 3 - 2 أصول ومناهج البحث العلمً ب ع  111

  3 1 1 جٍُْْكِٓلس  0/110/13

  3 1 1 جُط٣ٍٞٛكِٓلس  1/110/13

  3 1 1 فلسفة التصمٌم 2/110/13

  3 1 1 جُٔٓطكىغس ق ج٤ُٔى٣ح ( جُْٞحت١ ضو٤٘حش 3/110/13

  3 1 1 جُط٣ٍٞٛ جُٔؼحٍٚ 4/110/13

  3 1 1 جُط٣ٍٞٛ ك٢ جُكٟحٌجش جُوى٣ٔس 5/110/13

  3 - 2 ٛٙ جُىه٤ن  ٓٞجو ٓهطحٌز ٖٓ جُطه 1/102/04

 3 انرصوٍز اندذارى -ذخصصيقزراخ 

 إخثارً 3 - 2 أصول ومناهج البحث العلمً ب ع  111

  3 - 2 كِٓلس جُط٣ٍٞٛ جُؿىج١ٌ  2/102/03

  3 - 2 كِٓلس جُط٤ْٔٛ جُؿىج١ٌ 1/111/13

  3 1 1 جُط٣ٍٞٛ ذحُل٤ٓلٓحء 2/111/13

  3 1 1 جُلٍْي 3/111/13

  3 1 1 حُُؾحؼ جُِٕٔٞجُط٣ٍٞٛ ذ 4/111/13

  3 1 1 جُط٣ٍٞٛ ذحُٔٞجو جُِٔٞٗس جُكى٣ػس 5/111/13

  3 3 0 ضو٤٘حش جُط٣ٍٞٛ جُؿىج١ٌ 1/111/13

 

 

 الدكتوراهالدراسٌة لمرحلة  المجاالت       
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 0 عام تصوٌر  تخصصمقررات      

  3 1 1 دراسات فً فن الرسم فً الحضارات القدٌمة   0/110/13

  3 1 1   الوسطً دراسات فً فن الرسم فً العصور  1/110/13

 0/110/13 3 1 1 دراسات فً فن الرسم فً العصور الحدٌثة    2/110/13

1/110/13 

  3 1 1 فً الحضارات القدٌمة   دراسات فً مجاالت التصوٌر 3/110/13

  3 1 1    الوسطًفً العصور ا دراسات فً مجاالت التصوٌر 4/110/13

  3 1 1 فً العصور الحدٌثة    دراسات فً مجاالت التصوٌر 5/110/13

  3 1 1 فً الحضارات القدٌمة     دراسات فً مجاالت التصمٌم 1/110/13

  3 1 1    الوسطًفً العصور  دراسات فً مجاالت التصمٌم 1/110/13

  3 1 1 فً العصور الحدٌثة    دراسات فً مجاالت التصمٌم 2/110/13

  3 - 2 ٓٞجو ٓهطحٌز ٖٓ جُطهٛٙ جُىه٤ن 01/110/13

 1  جداري تصوٌر جداري  تخصصمقررات         
 

وٌجْحش ك٢ ٓؿح٫ش جُط٣ٍٞٛ جُؿىج١ٌ ك٢  0/111/13

 جُكٟحٌجش جُوى٣ٔس
1 1 3  

وٌجْحش ك٢ ٓؿح٫ش جُط٣ٍٞٛجُؿىج١ٌ ك٢ جُؼٌٛٞ  1/111/13

  جُْٞط٢
1 1 3  

ش جُطٛةة٣ٍٞجُؿىج١ٌ كةةة٢ جُؼٛةةةٍ وٌجْةةحش كةةة٢ ٓؿةةةح٫ 2/111/13

 جُكى٣ع   
1 1 3 0/111/13 

وٌجْحش ك٢ ٓؿح٫ش جُط٤ْٔٛ جُؿىج١ٌ ك٢ جُكٟةحٌجش  3/111/13

 جُوى٣ٔس   
1 1 3  

وٌجْةةحش كةة٢ ٓؿةةح٫ش جُطٛةة٤ْٔ جُؿةةىج١ٌ كةة٢ جُؼٛةةٌٞ  4/111/13

   جُْٞط٢ 
1 1 3  

وٌجْةةحش كةة٢ ٓؿةةح٫ش جُطٛةة٤ْٔ جُؿةةىج١ٌ كةة٢ جُؼٛةةٍ  5/111/13

 جُكى٣ع   
1 1 3 3/111/13 

  3 - 2 جُط٣ٍٞٛ جُؿىج١ٌ ض٬غ٢ ج٫ذؼحو 1/111/13

  3 - 2 جُط٣ٍٞٛ جُؿىج١ٌ ٝجُؼٔحٌز   1/111/13

  3 1 1 جُط٣ٍٞٛ جُؿىج١ٌ ٝض٤ٓ٘ن جُٔٞجهغ  2/111/13

  3 - 2 ٓٞجو ٓهطحٌز ٖٓ جُطهٛٙ جُىه٤ن 01/111/13
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:دكتوراه ( –ماجستٌر  –ر )دبلوم بشعبتً قسم التصوٌ المقررات اإلختٌارٌة  
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  2 1 1 وٌجْحش ك٢ جُٔ٘ظٍ جُطر٤ؼ٢ 11/13

  2 1 1 ضو٤٘حش جُْٞحت١ جُٔٓطكىغس 10/13

  2 - 2 جُلٖ ٝجُٔؿطٔغ 11/13

  2 - 2 كِٓلس جُؿٔحٍ 12/13

  2 1 1 جْحش ك٢ جُلٖ جُٗؼر٢وٌ 13/13

  2 - 2      ٓ٘حٛؽ ٗوى٣س 14/13

  2 - 2 جُؼِْ ٝجُلٖ 15/13

  2 - 2 جُلٕ٘ٞ جُرىجت٤س 11/13

  2 - 2 أْح٤٠ٍ 11/13

  2 - 2 جُلٖ ٝجُؼو٤ىز 12/13

  2 - 2 ػِْ ٗلّ ئذىجع 21/13

  2 - 2 جُهِل٤س جُل٣ٌٍس ك٢ جُط٣ٍٞٛ 20/13

  2 1 1 جُلٕ٘ٞ جُر٣ٍٛس  21/13

  2 - 2 ٝقىز جُلٕ٘ٞ  22/13

  2 3 0 ٓٓط٘ٓهحش  23/13
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 ذوصَف انًقزراخ يانًداالخ انذراطَح تقظى انرصوٍز

 
 0ذصوٍز ػاو  –دتهوو   -انًواد األطاطَح

 

 

  مس  3  1/611/4الصوره الشخصٌه

االنسان والذى ٌنقل أحاسٌسه وانفعاالته وهو  معبروجه العنصر الالمقومات البنابٌه للصوره الشخصٌه باعتبار ال هو دراسة

 1ٌمثل عنصرا تشكٌلٌا قادرا على حمل الكثٌر من المعانى والدالالت  

 س م  3  2/611/4المنظر الطبٌعً  

، والعناصر التضارٌسكالعناصر المادٌة  ٌها منبما ف األرض ملٌش والذى المنظر الطبٌعًالتعرؾ علً ٌهدؾ المقرر علً 

 ، والعناصر البشرٌة كالضوء والظل ، والعناصر المجردة والحٌوانات النباتاتالحٌة من 

 س م  3  3/611/14 تصوٌر االٌقونات
ضوّٞ جُٔحوز ػ٠ِ وٌجْس ج٧ذؼحو جُؿٔح٤ُس ٝج٣ٍُُٓس ٝجُطو٤٘س ٣٨ُوٞٗحش جٌُٔٛٞز ػ٠ِ ُٞقحش نٗر٤س ٝضٔػَ ٓٞٞٞػحش و٤٘٣س 

 ٝيُي ٖٓ ن٬ٍ جنط٤حٌ ٗٔحيؼ ٖٓ ػٌٛٞ ٓهطِلس.

 س م  3  4/611/14 تصوٌر المنمنمات
وٌجْس جُط٣ٍٞٛ ج٠ٓ٬ْ٩ ٖٓ ن٬ٍ كٖ جُٔ٘ٔ٘ٔحش ٝجٌضرح٠ٚ ذلٖ جُٔهط٠ٞحش جُط٠ ض٘حُٝص جُٔؼحٌف جُؼ٤ِٔس ٝج٧وذ٤س ، ٓغ 

 .ج٩ٖحٌز ُِؿٞجٗد ج٧ِْٞذ٤س ٝجُؿٔح٤ُس ٝجُطو٤٘س 

  س م 3  5/611/14 فُوٌ انرصوٍز انًؼاصز

طالب على الفنون األربعة الربٌسٌة )الفنـون البصرٌة، و الموسـٌقى، و المسرح، والعمارة(، إلى تعـرٌؾ ال ا المقررهدؾ هذٌ

 وارتباطها بالتخصص ا و ٌكون التركٌز على العبلقات األساسٌة بٌن هذه الفنونا

 

  س م 3  6/611/14 ذكُونوخَا انرصوٍز

بٌن الجانب المهاري  العبلقةفهم و ٌات التصوٌر،فى تقن التعرؾ علً اهم الجوانب النظرٌة والتطبٌقٌة تتضمن الدراسة

 ا  والجانب االبداعً فً مجال التخصص

 س م 3  7/611/14 انرصوٍز انشؼثٌ

٣ٜىف ًٛج جُٔوٌٍ ج٢ُ  جُطؼٍف ػ٠ِ ٓلّٜٞ جُلٖ جُٗؼر٠ جٍُٟٔٛ .ٝكْٜ وٌٝ ج٣ٌُٖٞٛٔ ج٤٣ٍُٖٛٔ ج٣ًُٖ جْطِٜٔٞج جُٞقىجش 

 جُط٣ٍٞٛ جُٗؼر٠ ػرٍ جُؼٌٛٞ . جُٗؼر٤س ج٣ٍُٛٔس ك٠ كٖ جُط٣ٍٞٛ ، ٝضىٌؼ

 س م 3  8/611/14 ذصوٍز انسضاراخ انقذًٍح

وٌجْس كٖ جُط٣ٍٞٛ ك٠ جُكٟحٌجش جُوى٣ٔس ٓػَ قٟحٌجش ٝجوٟ ج٤َُ٘ ٝٓحذ٤ٖ ج٣ٍُٜٖ٘ ٝكحٌِ ٝجٍُٗم ج٧و٠ٗ ٝقٟحٌجش جُٜ٘ى 

 ػِٖ أْٛ ٝج٤ُٖٛ ٝج٤ُحذحٕ ، ٝجُكٟحٌز ج٤ُٞٗح٤ٗس ٝج٤ُِٜ٘ٓط٤س ٝجٍُٝٓح٤ٗس ، ٝيُي ُط١٤ِٓ جُٟٞء 

 ٓ٘ؿُجضٜح ك٠ كٖ جُط٣ٍٞٛ ٖٓ ٓ٘ظٌٞ ٓوحٌٕ ٓغ ج٩ٖحٌز ُِو٤ْ جُؿٔح٤ُس ُلٕ٘ٞ جُط٣ٍٞٛ جُوى٣ٔس

 س م 3  9/611/14 يواد يخرارج يٍ انرخصص انذقَق

٣طٟٖٔ ًٛج جُٔوٌٍ جُط٤ًٍُ ػ٠ِ ؾُت٤س نحٚس ذٔٞٞٞع جُركع، ُطؼ٤ٔن ٌؤ٣س جُرحقع ْٞجء جٍُٔضرطس ذحُطؿٍذس جُؼ٤ِٔس أٝ 

 جُركػ٤س.

 

 3 ذصوٍز خذارً -يززهح انذتهوو -انًواد األطاطَح

 س م 3  1/612/14 طزس يؼًارٍح

٣ٗطَٔ ًٛج جُٔوٌٍ ػ٠ِ ٌٚى جُطٍَ جُٔؼٔح٣ٌس .. جُط٠ جْطهىٜٓح ج٩ٗٓحٕ ًٓ٘ جُكٟحٌجش جُوى٣ٔس قط٠ جُؼٍٛ جُكى٣ع .. ٓغ 

 .جُط٤ًٍُ ػ٠ِ ػ٬هطٜح ذؼِْ جُطٞجكن ٝجُٞظ٤لس

 س م 3  2/612/14 ذكُونوخَا انرصوٍز اندذارً

ضؼ٤ٔن جُهرٍجش ذٔؿحٍ جُططٌٞ جُطٌُ٘ٞٞؾ٢ ُِط٣ٍٞٛ جُؿىج١ٌ ٖٓ ق٤ع جْح٤ُد جُط٘ل٤ً، ٝجُٔٞجو جُٔٓطهىٓس...جُم، ٝجٍُذ١ ذ٤ٖ 

 نرٍجش جُىج٤ٌْٖ ٝجُططٌٞ جُطٌُ٘ٞٞؾ٢ ُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٔٞجو ٝجُهحٓحش

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
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جُؼٌٛٞ جُوى٣ٔس ٝج٤ٌ٤ْ٬ٌُس، ٝج٧ْح٤ُد  ٣كط١ٞ جُٔوٌٍ وٌجْس جُلٍْي ذحٗٞجػٚ جُٔهطِلس ك٢س م 3  3/612/14 انفزطك
 جُط٢ جضرؼص ك٢ جُط٘ل٤ً ك٢ جُؼٌٛٞ جُوى٣ٔس ٖٓ ق٤ع وٌجْس جْح٤ُد جُطك٤ٍٟ، ٝجُٔٞجو جُِٔٞٗس...جُم.

 س م 3  4/612/14 انفظَفظاء

م، ٝجُطو٤٘س وٌجْس ُططٌٞ جْٛ جٍُٔجقَ جُطح٣ٌه٤س ُلٖ جُل٤ٓلٓحء ك٢ جُكٟحٌجش جُوى٣ٔس ٝجُكى٣ػس جُٔهطِلس ٖٓ ق٤ع جُطح٣ٌ

 ٝجٌضرح٠ٜح ذحُؼٔحٌز.

 س م 3  5/612/14 انشخاج انًهوٌ

 ٣كط١ٞ جُٔوٌٍ ػ٠ِ وٌجْس ضو٤٘س جُُؾحؼ جُِٕٔٞ ٖٓ جُ٘حق٤س جُطح٣ٌه٤س ٝجُطو٤٘س ُػ٬ظ ٍٓجقَ أْح٤ْس ٝجٌضرح٠س ذحُؼٔحٌز.

 س م 3  6/612/14 انرصوٍز اندذارً فٌ انسضاراخ انقذًٍح

١ٌ كة٢ جُكٟةحٌجش جُوى٣ٔةس ٝجُٔهطِلةس ُطؼ٤ٔةن وٌجْةس ٓؿةحٍ جُطٛة٣ٍٞ جُؿةىج١ٌ ُِلٍْةي ٣طٟٖٔ جُوةٌٍ وٌجْةس جُطٛة٣ٍٞ جُؿةىج

 ٝجُل٤ٓلٓحء ...جُم.

 س م 3  7/612/14 انفُوٌ انرشكَهَح انًؼاصزج

ِلٕ٘ٞ جُط٤ِ٤ٌٗس جُٔؼحٍٚز .. نحٚس ٓح ٣طؼِن ٜٓ٘ح ذحُطو٤٘حش جُط٠ جْطكىغٜح جُططٌٞ جٌُر٤ةٍ كة٠ جُؼٛةٍ جُكةى٣ع .. ًٝةًُي ُوٌجْس 

 ؿحٛحش جُل٣ٌٍس جُٔهطِلس ك٠ ٟٜٓٔٞٗح.ج٫ض

 س م 3  8/612/14 يواد يخرارج يٍ انرخصص انذقَق

٣طٟٖٔ ًٛج جُٔوٌٍ جُط٤ًٍةُ ػِة٠ ؾُت٤ةس نحٚةس ذٔٞٞةٞع جُركةع، ُطؼ٤ٔةن ٌؤ٣ةس جُرحقةع ْةٞجء جٍُٔضرطةس ذحُطؿٍذةس جُؼ٤ِٔةس أٝ 

 جُركػ٤س.

 

 ذوصَف انًقزراخ انذراطَح يززهح انًاخظرَز

 0ػاو  ذصوٍز  -صصذخ -انًواد األطاطَح

 

 س م 3 0/120/20 انزطىفهظفح 

وٌجْحش ٓطؼٔوس ك٠ كٖ جٍُْْ ٌُِٗق ػٖ كِٓلس ًٛج جُلٖ ٝجٌضرح٠ٜح ذحُهِل٤س جُل٣ٌٍس ك٠ جُؼٌٛٞ جُٔهطِلس ٓغ ػَٔ وٌجْحش 

 .ضك٤ِ٤ِس ٧ْٛ ج٧ػٔحٍ جُل٤٘س جُط٠ ضٔػَ ٝضؼٌّ ضأغٍ كٖ جٍُْْ ذحُلِٓلحش جُٓحتىز

 س م 3  3/120/20 انرصوٍزفهظفح 

وٌجْحش ٓطؼٔوس ك٠ كٖ جُط٣ٍٞٛ ٌُِٗق ػٖ كِٓلس ًٛج جُلٖ ٝجٌضرح٠ٜح ذحُهِل٤س جُل٣ٌٍس ك٠ جُؼٌٛٞ جُٔهطِلس ٓغ ػَٔ وٌجْحش 

 ضك٤ِ٤ِس ٧ْٛ ج٧ػٔحٍ جُل٤٘س جُط٠ ضٔػَ ٝضؼٌّ ضأغٍ كٖ جُط٣ٍٞٛ ذحُلِٓلحش جُٓحتىز.

 س م 3  2/120/20  فهظفح انرصًَى

ٌُِٗق ػٖ كِٓلس ًٛج جُلٖ ٝجٌضرح٠ٜح ذحُهِل٤س جُل٣ٌٍس ك٠ جُؼٌٛٞ جُٔهطِلس ٓغ ػَٔ وٌجْحش وٌجْحش ٓطؼٔوس ك٠ كٖ جُط٤ْٔٛ 

 ضك٤ِ٤ِس ٧ْٛ ج٧ػٔحٍ جُل٤٘س جُط٠ ضٔػَ ٝضؼٌّ ضأغٍ كٖ جُط٤ْٔٛ  ذحُلِٓلحش جُٓحتىز . 

 س م 3  0/120/20 انًظرسذثح ) انًَذٍا ( انوطائظ ذقَُاخ

وب ٌرمز إلى استعمال عدة أجهزة إعبلم مختلفة لحمل المعلومات مثل )النص، وهو مصطلح واسع االنتشار فً عالم الحاس

 الصوت، الرسومات، الصور المتحركة، الفٌدٌو، والتطبٌقات التفاعلٌة(ا

 

 س م 3  5/120/20 انرصوٍز انًؼاصز

س ٝجُط٠ نٍؾص ذلٖ وٌجْس جضؿحٛحش كٖ جُط٣ٍٞٛ ٖٓ ْط٤٘٤حش جُوٍٕ جُؼ٣ٍٖٗ قط٠ ج٥ٕ ك٤ٔح ػٍف ذط٤حٌجش ٓح ذؼى جُكىجغ

جُط٣ٍٞٛ ػٖ ٓلٜٞٓٚ جُطو٤ِىٟ ًٔٓطف  غ٘حت٢ ج٧ذؼحو ، ٓغ ج٩ٖحٌز ُرؼٝ ًٛٙ ج٫ضؿحٛحش ٓػَ: جُلٖ جُٔلح٠ٔ٤ٛ ، كٖ جُكى ج٧و٠ٗ 

 ٝجُىجو٣س جُؿى٣ىز ٝكٖ ج٧ٌٜ ٝكٖ جُكىظ ٝكٖ جُؿٓى ٝج٧ػٔحٍ جًٍُٔرس ٝؿ٤ٍٛح.

 س م 3  9/120/20 انرصوٍز فٌ انسضاراخ انقذًٍح 

كٖ جُط٣ٍٞٛ ك٠ جُكٟحٌجش جُوى٣ٔس ٓػَ قٟحٌجش ٝجوٟ ج٤َُ٘ ٝٓحذ٤ٖ ج٣ٍُٜٖ٘ ٝكحٌِ ٝجٍُٗم ج٧و٠ٗ ٝقٟحٌجش جُٜ٘ى  وٌجْس

ٝج٤ُٖٛ ٝج٤ُحذحٕ ، ٝجُكٟحٌز ج٤ُٞٗح٤ٗس ٝج٤ُِٜ٘ٓط٤س ٝجٍُٝٓح٤ٗس ، ٝيُي ُط١٤ِٓ جُٟٞء ػِٖ أْٛ ٓ٘ؿُجضٜح ك٠ كٖ جُط٣ٍٞٛ ٖٓ 

 .لٕ٘ٞ جُط٣ٍٞٛ جُوى٣ٔسٓ٘ظٌٞ ٓوحٌٕ ٓغ ج٩ٖحٌز ُِو٤ْ جُؿٔح٤ُس ُ

 س م 3  1/120/20يواد يخرارج يٍ انرخصص انذقَق 

٣طٟٖٔ ًٛج جُٔوٌٍ جُط٤ًٍُ ػ٠ِ ؾُت٤س نحٚس ذٔٞٞٞع جُركع، ُطؼ٤ٔن ٌؤ٣س جُرحقع ْٞجء جٍُٔضرطس ذحُطؿٍذس جُؼ٤ِٔس أٝ 

  ٝيُي ذحُطلحْٛ ٓغ جٍُٖٔى ج٧ًحو٠ٔ٣.جُركػ٤س.

 

 

 

 

 3 خذارًذصوٍز  -ذخصص -انًواد األطاطَح

 س م 3  0/123/20فهظفح انرصوٍز اندذارً 

ه٤ْ جُط٣ٍٞٛ جُؿىجٌٟ ذطو٤٘حضٚ جُٔهطِلس .. ٝٓح ٣ٓططرغ ًٛٙ جُطو٤٘حش ٖٓ ضطٌٞ ك٠ ُـس جٌَُٗ،  جُٔوٌٍ جُط٤ًٍُ ػ٣٠ِٓطٜىف 

 ٝػ٬هحش ًٛٙ جُِـس ذؼِْ جُهحٓس ٝػِْ أٍٚٞ جُٛ٘ؼس.
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 س م 3  3/123/20 فهظفح انرصًَى اندذارً

جُهِل٤س جُل٣ٌٍس جُط٠ ٣طٟٜٔ٘ح جُط٤ْٔٛ جُؿىجٌٟ ك٠ ػ٬هطٚ ذحُؼٔحٌز ٖٓ ٗحق٤س ٝذحُظٍٝف جُر٤ث٤س ٖٓ ٗحق٤س  ٣طٟٖٔ جُٔوٌٍ

 .أنٍٟ .. ٖٓ ٓ٘ظٌٞ كِٓل٠ ٣ٓطٜىف ه٤ْ جٌَُٗ ٝػ٬هطٜح ذح٩ذىجع جُٔطِن

 س م 3  2/123/20 انرصوٍز تانفظَفظاء

٤لٓحء ك٢ جُكٟحٌجش جُوى٣ٔس ٝجُكى٣ػس جُٔهطِلس ذٍٔجقِٜح جُٔطؼىوز، ضؼ٤ٔن جُىٌجْس جُطح٣ٌه٤س ٝجُطو٤٘س ُلٖ جُلٓ ٣ٓطؼٍٜ جُٔوٌٍ

 ٝٓى١ ٝجٌضرح٠ٜح ذحُؼٔحٌز.

 س م 3  0/123/20 انفزطك

جُٔوٌٍ ضؼ٤ٔن ُىٌجْس جُلٍْي ك٢ جُؼٌٛٞ جُوى٣ٔس جُٔهطِلس ٝج٤ٌ٤ْ٬ٌُس ٝػٍٛ جُٜٟ٘س، ٝٓح ٖٓ ٓؼحُؿحش ك٢ جْح٤ُد  ٣ٖٟٔط

 جُط٘ل٤ً جٝ جُط٣ِٖٞ ..جُم.

 س م 3  5/123/20 انشخاج انًهوٌانرصوٍز ت

٣كط١ٞ جُٔوٌٍ وٌجْس ضو٤٘س جُُؾحؼ جُِٕٔٞ ٝضؼ٤ٔن نرٍجش جُىج٤ٌْٖ ُطو٤٘حش جُط٘ل٤ً ٝج٫ْح٤ُد جُٔٓطكىغس ك٢ ٓؿحٍ ض٣ٍٞٛ 

 ذحُُؾحؼ جُِٕٔٞ.

 س م 3  9/123/20 انرصوٍز تانًواد انًهوَح انسذٍثح

ُوٍٕ جُؼ٣ٍٖٗ ٝضطٌٞش جْطهىجٓحضٜح ػ٠ِ أْطف ٓؼٔح٣ٌس .. ئ٠ُ ؾحٗد جُطو٤٘حش جُكى٣ػس جُط٠ ذىأش ًٓ٘ أٝجتَ ج ضطٟٖٔ جُٔوٌٍ

 .ػ٬هطٜح جُٔططٌٞز ذحُٔٞجو جُِٔٛرس ٝج٧ْطف جُكحِٓس

 س م 3  1/123/20 اندذارً ذقَُاخ انرصوٍز

ى ٣ٓطؼٍٜ جُططٌٞ جُطح٣ٌه٢ ُطو٤٘حش ٝأٗٞجع جُط٣ٍٞٛ جُؿىج١ٌ ك٢ جُؼٌٛٞ جُوى٣ٔس ٝجُكى٣ػس جُٔهطِلس، ٝضؼ٤ٔن وٌجْس أق

 ضو٤٘حش جُط٣ٍٞٛ جُؿىج١ٌ ًؿُت٤س ٓكىوز ك٢ جٍُٔٗٝع جُركػ٢، ُىٌجْس جُلٍْي أٝ جُل٤ٓلٓحء ....جُم.

 

 ذوصَف انًقزراخ انذراطَح ذأهَهٌ دكروراج 

 

 0 ذصوٍز ػاو -ذخصص -انًواد األطاطَح

 س م 3 0/120/20دراطاخ فٌ فٍ انزطى فٌ انسضاراخ انقذًٍح  

ُلٖ جٍُْْ ك٢ جُؼٌٛٞ جُوى٣ٔس ٝضؼ٤ٔن ٓؿحٍ جُىٌجْس ٝجُركع ُِو٤ْ جُؿٔح٤ُس ٝجُط٤ِ٤ٌٗس ُلٖ ٣ؼطٔى جُٔوٌٍ ػ٠ِ وٌجْحش ٓط٘ٞػس 

 جٍُْْ ك٢ جُؼٌٛٞ جُوى٣ٔس.

 س م 3 3/120/20 دراطاخ فٌ فٍ انزطى فٌ انؼصور انوططٌ

جُؿٔح٤ُس  ٣ؼطٔى جُٔوٌٍ ػ٠ِ وٌجْحش ٓط٘ٞػس ُططٌٞ كٖ جٍُْْ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢ ٝضؼ٤ٔن ٓؿحٍ جُىٌجْس ٝجُركع ُِو٤ْ

 ٝجُط٤ِ٤ٌٗس ُلٖ جٍُْْ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢.

 س م 3 2/120/20 دراطاخ فٌ فٍ انزطى فٌ انؼصور انسذٍثح

٣ؼطٔى جُٔوٌٍ ػ٠ِ وٌجْحش ٓط٘ٞػس ُططٌٞ جُطٌُ٘ٞٞؾ٢ ُلٕ٘ٞ جٍُْْ ك٢ جُؼٌٛٞ جُكى٣ػس ٝضؼ٤ٔن ٓؿحٍ جُىٌجْس ٝجُركع ُِو٤ْ 

 ع.جُؿٔح٤ُس ٝجُط٤ِ٤ٌٗس ُلٖ جٍُْْ ك٢ جُؼٍٛ جُكى٣

 س م 3 0/120/20فٌ انسضاراخ انقذًٍح  دراطاخ فٌ يداالخ انرصوٍز

٣ؼطٔى جُٔوٌٍ ػ٠ِ وٌجْس ٓط٘ٞػس ُٔؿح٫ش جُط٣ٍٞٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُوى٣ٔس ٝضؼ٤ٔن ٓؿحٍ جُىٌجْس ٝجُركع ُِو٤ْ جُط٤ِ٤ٌٗس 

 ٝجُؿٔح٤ُس ُلٕ٘ٞ جُط٣ٍٞٛ جُوى٣ٔس.

 س م 3 5/120/20فٌ انؼصور انوططٌ  دراطاخ فٌ يداالخ انرصوٍز

٣ؼطٔةى جُٔوةةٌٍ ػِةة٠ وٌجْةس ٓط٘ٞػةةس ُٔؿةةح٫ش جُطٛة٣ٍٞ كةة٢ جُؼٛةةٌٞ جُْٞةط٢ ٝضؼ٤ٔةةن ٓؿةةحٍ جُىٌجْةس ٝجُركةةع ُِوةة٤ْ جُطٗةة٤ِ٤ٌس 

 ٝجُؿٔح٤ُس ٝجُطؼر٣ٍ٤س ُلٕ٘ٞ جُط٣ٍٞٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢.

 س م 3 9/120/20فٌ انؼصور انسذٍثح   دراطاخ فٌ يداالخ انرصوٍز

٫ش جُطٛةة٣ٍٞ كةة٢ جُؼٛةةٌٞ جُكى٣ػةةس ٝضؼ٤ٔةةن ٓؿةةحٍ جُىٌجْةةس ٝجُركةةع ُِوةة٤ْ جُطٗةة٤ِ٤ٌس ٣ؼطٔةةى جُٔوةةٌٍ ػِةة٠ وٌجْةةس ٓط٘ٞػةةس ُٔؿةةح

 ٝجُؿٔح٤ُس ٝجُطؼر٣ٍ٤س ُلٕ٘ٞ جُط٣ٍٞٛجُٔؼحٍٚ.

 س م 3 1/120/20فٌ انسضاراخ انقذًٍح  دراطاخ فٌ يداالخ انرصًَى

ُىٌجْةس ٝجُركةع ُِوة٤ْ جُل٣ٌٍةس ٣كط١ٞ جُٔوٌٍ ػ٠ِ وٌجْةس ٓط٘ٞػةس ُٔؿةح٫ش جُطٛة٤ْٔ كة٢ جُكٟةحٌجش جُوى٣ٔةس، ٝضؼ٤ٔةن ٓؿةحٍ ج

 ٝجُلِٓل٤س ٝجُط٤ِ٤ٌٗس ُِط٤ْٔٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُوى٣ٔس.

 

 

 س م 3 1/120/20 فٌ انؼصور انوططٌ دراطاخ فٌ يداالخ انرصًَى

٣ٓطؼٍٜ جُٔوٌٍ وٌجْحش ٓط٘ٞػةس ُٔؿةح٫ش جُطٛة٤ْٔ كة٢ جُؼٛةٌٞ جُْٞةط٢، ٝضؼ٤ٔةن ٓؿةحٍ جُىٌجْةس ٝجُركةع ُِوة٤ْ جُطٗة٤ِ٤ٌس 

 جُلِٓل٢ ُِط٤ْٔٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٢.جٌضرح٠ٜح ذحُلٌٍ 

 س م 3 6/120/20فٌ انؼصور انسذٍثح  دراطاخ فٌ يداالخ انرصًَى

٣ط٘حٍٝ جُٔوٌٍ وٌجْحش ٓط٘ٞػس ُٔؿح٫ش جُط٤ْٔٛ ك٢ جُؼٌٛٞ جُكى٣ػس، ٝضؼ٤ٔن ٓؿحٍ جُىٌجْس ٝجُركةع ُِلٌةٍ جُلِٓةل٢ ُِطٛة٤ْٔ 

 ك٢ جُؼٌٛٞ جُكى٣ػس.
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 3ارً خذذصوٍز  -ذخصص -انًواد األطاطَح

 س م 3 0/123/20 دراطاخ فٌ يداالخ انرصوٍز اندذارً فٌ انسضاراخ انقذًٍح

٣ؼطٔى جُٔوٌٍ ػ٠ِ وٌجْس ٓط٘ٞػس ُٔؿح٫ش جُط٣ٍٞٛ جُؿىج١ٌ ك٢ جُؼٌٛٞ جُوى٣ٔس ٝضؼ٤ٔن ٓؿحٍ جُىٌجْس ٝجُركع ك٢ ٓؿح٫ش 

 جُط٣ٍٞٛ جُٔهطِلس جُلٍْي أٝ جُطٔرٍج، جُل٤ٓلٓحء، جُُؾحؼ ... جُم.

 س م 3 3/123/20 يداالخ انرصوٍزاندذارً فٌ انؼصور انوططٌدراطاخ فٌ 

ك٢ جُكٟحٌجش جُْٞط٢ .. ٝجُططٌٞجش جُط٢ قىغص ك٢ ٓؿحٍ جُط٣ٍٞٛ جُؿىج١ٌ جُؿىج١ٌ  ٣ٍٞجُٔوٌٍ وٌجْس جُطٛ ٣طٟٖٔ

 ٝأْح٤ُرٜح جُٔهطِلس.

 س م 3 2/123/20 دراطاخ فٌ يداالخ انرصوٍزاندذارً فٌ انؼصز انسذٍث

ك٢ جُؼٍٛ جُكى٣ع ٝٓةح جْةطكىظ كة٢ ٓؿةحٍ جُطٛة٣ٍٞ جُؿةىج١ٌ ٝٓؼحُؿحضةٚ جُٔهطِلةس، جُؿىج١ٌ  ٣ٍٞجُطٛ جُٔوٌٍ وٌجْس ٣طٟٖٔ

  ٠روح ُِططٌٞ جُطٌُ٘ٞٞؾ٢ ُٔؿحٍ جُط٣ٍٞٛ جُؿىج١ٌ جُكى٣ع.

 س م 3 0/123/20 دراطاخ فٌ يداالخ انرصًَى اندذارً فٌ انسضاراخ انقذًٍح

وى٣ٔس، ٝضطٌٞ جُلٌٍ جُلِٓل٢ ٝجُؼوحتى١ كة٢ أْةِٞخ جُٔؼحُؿةحش جُؿىج٣ٌةس جُط٤ْٔٛ جُؿىج١ٌ ك٢ جُؼٌٛٞ جُ ٣طٟٖٔ جُٔوٌٍوٌجْس

 نط٬ف ض٘ٞػٜح ٝجٌضرح٠ٜح ذحُؼٔحٌز.ئػ٠ِ 

 س م 3 5/123/20دراطاخ فٌ يداالخ انرصًَى اندذارً فٌ انؼصور انوططٌ 

حش جُؿىج٣ٌةس ػِة٠ جُطٛة٤ْٔ جُؿةىج١ٌ كة٢ جُؼٛةٌٞ جُْٞةط٢، ٝضطةٌٞ جُلٌةٍ جُلِٓةل٢ كة٢ أْةِٞخ جُٔؼحُؿة ٣طٟٖٔ جُٔوٌٍوٌجْس

 نط٬ف ض٘ٞػٜح ٝجٌضرح٠ٜح ذحُؼٔحٌز.ئ

 س م 3 9/123/20دراطاخ فٌ يداالخ انرصًَى اندذارً فٌ انؼصز انسذٍث 

جُٔوةةٌٍ ػِةة٠ وٌجْةةس جُطٛةة٤ٔٔحش جُؿىج٣ٌةةس ػرةةٍ جُؼٛةةٍ جُكةةى٣ع .. ٓةةٖ نةة٬ٍ ئٌضرح٠ٜةةح ذةةحُظٍٝف جُر٤ث٤ةةس ٝجُل٣ٌٍةةس  طٟةة٣ٖٔ

  .ٛح ػ٠ِ جُٞقىجش جُط٤ٔ٤ٔٛسٝجُٔ٘حن٤س ك٠ جُٔؿطٔؼحش جُٔهطِلس ٝضأغ٤ٍ

 س م 3 1/123/20 انرصوٍز اندذارً ث ثٌ األتؼاد

٣ٓطؼٍٜ ًٛج جُٔوٌٍ وٌجْس جُط٣ٍٞٛ جُؿىجٌٟ ػ٠ِ ج٧ْطف جُٔؼٔح٣ٌس ٝجُ٘كط٤س غ٬غ٤س ج٧ذؼحو .. ٓغ وٌجْس ئٌٓح٤ٗس ئْطؼٔحٍ 

 .جُطؿ٤ْٓ ك٠ جُهحٓحش جُٔٓطهىٓس ك٠ ضو٤٘حش جُط٣ٍٞٛ جُؿىجٌٟ

 س م 3 1/123/20 يانؼًارج انرصوٍز اندذارً

٣ٗطَٔ ًٛج جُٔوٌٍ ػ٠ِ وٌجْس جُؼ٬هس ذ٤ٖ جُط٣ٍٞٛ جُؿىجٌٟ .. ٝػ٬هطٚ ذحُؼٔحٌز ًًُٝي ػِْ ض٤ٓ٘ن جُٔٞهغ ، ٝأغٍ يُي ػ٠ِ 

 .ػِْ جُطٞجكن ٓغ ج٩ْطؼحٗس ذحُ٘ٔحيؼ جٍُجتىز ػرٍ جُطح٣ٌم

 س م 3 6/123/20 انرصوٍز اندذارً يذُظَق انًواقغ

س ضو٤٘ةةةحش جُطٛةةة٣ٍٞ جُؿةةةىجٌٟ ػِةةة٠ ج٧ْةةةطف جُـ٤ةةةٍ ٓ٘طظٔةةةس ٝػِةةة٠ ج٧ٌٞةةة٤حش ٝجُؼ٬ٓةةةحش ج٩ٌٖةةةحو٣س  ػ٬هةةة ٣كطةةة١ٞ جُٔوةةةٌٍ

Landmarks  ك٠ ئ٠حٌ ٣طٓن ٓغ ػِْ ٝأٍٚٞ جُٛ٘ؼس )Landscaping).) 

 

ذأهَهٌ دكروراج(–ياخظرَز  -ذوصَف انًقزراخ اإلخرَارٍح تشؼثرٌ قظى انرصوٍز )تهوو  

 

 س م 3 32/20 دراطاخ فٌ انًُظز انطثَؼٌ

تهتم الماده بفهم ودراسه الطبٌعه الخلوٌه بإختٌار تكوٌنات تعبر عن شخصٌه المكان ، مع مراعاة تؤثٌر الضوء والظل 
  1رسم  مها على لوحات كبٌره فى النفٌذوتفى الطبٌعة  مع القٌام بعمل دراسات، والمنظور 

 

 س م 3 30/20  ذقَُاخ انوطائظ انًظرسذثح

 Videoٝكٕ٘ٞ جُـ  ٣Multimediaػس .. ٝجُط٠ ذىأش ك٠ ضؿحَٝ ج٠٧ٍ جُطو٤ِى٣س .. ٝأضحقص ٌَُ ٖٓ جُـ جُطؼٍف ػ٠ِ جُْٞحت١ جُكى

Art ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ جٌُػ٤ٍ ٖٓ ج٩ذىجػحش جُكى٣ػس. 

 

 س م 3 33/20   انفٍ يانًدرًغ

 ُوٍٕ جُٞجقى ٝجُؼ٣ٍٖٗ .وٌجْس جُؼ٬هس ذ٤ٖ جُلٖ ٝجُٔؿطٔغ ن٬ٍ جُؼٍٛ ج١٤ُْٞ ٓغ جْوح٠ ٓػَ ًٛٙ جُؼ٬هس ػ٠ِ ٝجهغ جُلٖ ك٠ ج

 

 س م 3 32/20  فهظفح اندًال

جُو٤ْ جُؿٔح٤ُس ًٓ٘ جُكٟحٌجش جُوى٣ٔس ٝػ٬هطٜح ذح٩ضؿحٛحش .. جُط٠ ؿ٤ٍش ٖٓ جُٔلّٜٞ ج٠ٌ٤ْ٬ٌُ ُؼِّٞ  ٣طٟٖٔ جُٔوٌٍ

 .ج٫ْطح٤٠وح .. نحٚس ٓح ٣طؼحَٓ ٜٓ٘ح ٓغ كٕ٘ٞ جُطؿ٣ٍى ذأٗٞجػٜح

 

 س م 3 30/20 دراطاخ فٌ انفٍ انشؼثٌ

ىف ًٛج جُٔوٌٍ ج٢ُ  جُطؼٍف ػ٠ِ ٓلّٜٞ جُلٖ جُٗؼر٠ جٍُٟٔٛ .ٝكْٜ وٌٝ ج٣ٌُٖٞٛٔ ج٤٣ٍُٖٛٔ ج٣ًُٖ جْطِٜٔٞج جُٞقىجش ٣ٜ

 جُٗؼر٤س ج٣ٍُٛٔس ك٠ كٖ جُط٣ٍٞٛ ، ٝضىٌؼ جُط٣ٍٞٛ جُٗؼر٠ ػرٍ جُؼٌٛٞ .
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 س م 3 35/20  يُاهح َقذٍح

جُ٘وةى ٧ْٛ ج٫ضؿحٛحش جُ٘وى٣س جُط٠ ظٍٜش كة٠ جُؼٛةٌٞ جُٔهطِلةس ٓػةَ  ٣ط٘حٍٝ جُٜٔ٘ؽ ٓوىٓس ػٖ ضح٣ٌم جٌُطحذحش جُ٘وى٣س ، غْ ٤ٗ٣ٍ 

جُ٘وةى جُر٤٘ةٟٞ ٝجُٓة٤ٔ٤حت٠ ٝجُ٘وةى  غْجُ٘وى جُوٛىٟ ٝجُ٘وى جُرح٠ٖ قجُؿى٣ى( ٝجُ٘وى ج٤ُٓحه٢ ٝجُ٘وى ج٩ٗطرحػ٢ ٝجُٔؼح٤٣ٍٟ ق جُو٤ح٠ْ( 

 .ٝؿ٤ٍٛح ٠ٔ٤ ٝجُ٘وى ج٧ًحو٠ٔ٣ ًٛج ذح٩ٞحكس ٧ٗٔح٠ جُ٘وى ج٧نٍٟ ًحُ٘وى جُٛكل٠ ٝجُ٘وى جُطؼِ ،جُٔوحٌٕ

 س م 3 39/20 انؼهى يانفٍ

ٗٗةأز جُ٘ٗةح٠ جُؼِٔة٠ .. ٌٝقِةس ج٩ٗٓةحٕ ٗكةٞ ٓؼٍكةس جٓةط٬ى هة٤ْ جُططةٌٞ .. ًٝةًُي جُ٘ظ٣ٍةحش جُؼ٤ِٔةس جٍُٔضرطةس ٣طٟٖٔ جُٔوٌٍ 

 .ذحُلٕ٘ٞ .. ٝضأغ٤ٍ جُؼِْ ػ٠ِ ضو٤٘حش جُلٖ ٝجُ٘ظ٣ٍحش جٍُٔضرطس ذؼِْ جُطٞجكن

 

 س م 3 31/20 انفُوٌ انثذائَح

ضط٘حٍٝ جُٔحوز  أهىّ جُلٕ٘ٞ جُط٠ ٓحٌْٜح ج٫ٗٓحٕ ٝجُط٠ ضٍؾغ ج٠ُ ٓح هرَ جُطح٣ٌم  ، ٝجُط٠ ٝؾىش أغحٌ ُٜح ك٠ أٓحًٖ ٓهطِلس ٖٓ 

 جُؼحُْ ، ٝض٘حٍٝ جُو٤ْ جُل٤٘س ٝجُط٤ِ٤ٌٗس جُط٠ ضكِٜٔح ، ٝجٌٓح٤ٗس ج٫ْطلحوز ٜٓ٘ح ك٠ جُؼٍٛ جُكى٣ع .

 س م 3 31/20  أطاطَز

٠ ٓح٤ٛس ج٧ْةطٌٞز ٝجٌضرح٠ٜةح ذةحٍُُٓ كة٢ ك٘ةٕٞ جُكٟةحٌجش جُوى٣ٔةس، ٝجُٔؼحُؿةحش جُطٗة٤ِ٤ٌس ٝجُل٤٘ةس جُٔهطِلةس ْةٞجء جُطؼٍف ػِ

 .ْطٌٞز ًٔٞٞٞػحش ُِط٣ٍٞٛ، ٝػ٬هطٜٔح ذحُلٌٍ جُلِٓل٢ ٝ جُؼوحتى١ ُِٔؿطٔؼحش جُوى٣ٔس٧ٍُُِٓ أٝ ج

 س م 3 36/20 انفٍ يانؼقَذج

ىز جُى٤٘٣ةةس ذةةحُلٖ ٝضطةةٌٞٙ كةة٢ جُكٟةةحٌجش جُوى٣ٔةةس، ٝجُلٌةةٍ جُلِٓةةل٢ ٝجُؼوحتةةى١، ٣طٛةةٖٔ جُٔوةةٌٍ وٌٝ ٝأ٤ٔٛةةس ٝجٌضرةةح٠ جُؼو٤ةة

 ْح٤ُد جُل٤٘س جُط٢ أضرؼص ُطكو٤ن جُرؼى جُؼوحتى١ ك٢ جُط٣ٍٞٛ.٧ٝجُٔؼحُؿحش جُط٤ِ٤ٌٗس ٝج

 س م 3 22/20  ػهى َفض اتذاع

ج٤ٌُِٓٞؾ٤س جُٔهطِلس جُٔٛحقرس ُؼ٤ِٔس ٣ط٘حٍٝ جُٔوٌٍ ػِْ ٗلّ ج٩ذىجع ًلٍع ٖٓ ػِْ جُ٘لّ جُٔؼٍك٠ جًُٟ ٣ىٌِ جُؼ٤ِٔحش  

 ج٩ذىجع ، ٣ٝوّٞ ٜٓ٘ؽ جُٔحوز ػ٠ِ وٌجْس ج٧ّْ جُ٘ل٤ٓس ُؼ٤ِٔس ج٩ذىجع ك٠ كٖ جُط٣ٍٞٛ.

 س م 3 20/20 انخهفَح انفكزٍح فٌ انرصوٍز

٣ٌُٓس ٝئ٣كحت٤س  ٣ٓطؼٍٜ جُٔوٌٍ جُٟٕٔٔٞ جًُٟ ٣طٞجَٟ ٓغ ه٤ْ ج٩ذىجع جُط٠ِ٤ٌٗ ك٠ ج٧ػٔحٍ جُل٤٘س .. ٝٓح ٣كط٣ٞٚ ٖٓ و٫٫ش

 .ٓرحٍٖز .. ٖٓ ن٬ٍ ٓ٘حٛؽ جُطل٤ٌٍ جُؼ٠ِٔ ٝػ٬هطٜح ذح٩ذىجع

 س م 3 23/20 انفُوٌ انثصزٍح

.. نحٚةس  جُطة٠ ضٓةطهىّ ُـةس جُؿٓةى ٓػةَ  Visual Communicationsجُطؼٍف ػِة٠ ًةَ جُل٘ةٕٞ جُطة٠ ُٜةح ػ٬هةس ٓرحٖةٍز ذحُةـ 

 .جُٗؼٍ ٝج٤ُْٞٔو٠ ٝؿ٤ٍٛح

 س م 3 22/20 يزذج انفُوٌ

طؼٍٜ ًٛج جُٔوٌٍ جُؼ٬هس ذ٤ٖ جُ٘ٗةح٠ ج٩ذةىجػ٠ .. جُةًٟ ضوىٓةٚ جُل٘ةٕٞ جُطٗة٤ِ٤ٌس ٝٓهطِةق جُل٘ةٕٞ ج٩ذىجػ٤ةس ج٧نةٍٟ نحٚةس ٣ٓ

 . بوسابطها المتنوعة جُطؼر٣ٍ٤س

 س م 3 20/20 يظرُظخاخ

ِطؼةٍف ػِة٠ جْةح٤ُد ٣طٟٖٔ جُٔوٌٍ ج٫ّْ جُط٢ ٣وّٞ ػ٤ِٜح ػَٔ جُٔٓط٘ٓم، ٝوٌجْس ضو٤٘حش جُط٘ل٤ً ٓغ ػَٔ وٌجْحش ضؿ٣ٍر٤س ُ

 جُط٘ل٤ً َج٫وجء جُط٢ جضرؼص ك٢ ٓؿحٍ جُط٣ٍٞٛ. 
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 قظى انُسد -

 المقررات الدراسٌة لمرحلة الدبلوم

 نُسد انًَذاٌَا ذخصص
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  3 1 1 س ك٢ جْط٘ٓحل جُ٘كص ج٤ُٔىج٢ٗج٧ْح٤ُد جُكى٣ػ 0/510/14

  3 1 1 ؾىج٣ٌحش جُ٘كص جُرحٌَ 1/510/14

  3 1 1 جُط٤ْٔٛ غ٬غ٢ ج٧ذؼحو 2/510/14

  3 1 1 ِ٘كص ج٤ُٔىج٢ُٗجُط٤ٌَٗ جُٔرحٍٖ  3/510/14

  3 3 0 ضطٌٞ نحٓحش جُ٘كص جُطو٤ِى٣س 4/510/14

  3 3 0 جُِىجتٖ ٝجُر٬ْط٤ٌحش ًٜىف ١٤ْٝٝ 5/510/14

  3 - 2 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٔؼِٞٓحش 1/510/14

  3 - 2 ٌْْ ٝٓ٘ظٌٞٛ٘ى٢ْ 1/510/14

  3 - 2 ٤ٛحًَ ئٗٗحت٤س 2/510/14

  3 - 2 جُْٞحت١ جُٔٓطكىغس ُلٖ جُ٘كص 01/510/14

  3 - 2 جُٔؼحُؿس ج٤ُِٗٞس ُِ٘كص 00/510/14

 3 انُسد انخشفٌ ذخصص

  3 1 1 ضو٤٘حش جُهحٓحش جُهُك٤س 0/511/14

  3 1 1 ٔحيؼ ؾ٤ٛس ٝجْط٘ٓحلٗ 1/511/14

  3 1 1 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح ػ٬ؼ ٤ٚٝحٗس جُٔٞجو 2/511/14

  3 1 1 جُهحٓحش ٝجُطو٤٘حش ج٤ُِٗٞس جُهُك٤س 3/511/14

  3 3 0 ضطٌٞ نحٓحش جُ٘كص جُطو٤ِى٣س 4/511/14

  3 3 0 جُِىجتٖ ٝجُر٬ْط٤ٌحش ًٜىف ١٤ْٝٝ 5/511/14

  3 - 2 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٔؼِٞٓحش 1/511/14

  3 - 2   معالجة القصور فً التقنٌات النحتٌة 1/511/14

  3 - 2 جُْٞحت١ جُٔٓطكىغس ُلٖ جُ٘كص 2/511/14

  3 - 2  للخزؾ   ةكٌمٌاء صناع 01/511/14

  3 - 2 قِوس ذكع 00/511/14
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  3 1 1 ضو٤٘حش ض٤ٌَٗ جُِىجتٖ 0/512/14

  3 1 1 ْرحًس ٓؼحوٕ ٓطوىٓس 1/512/14

  3 1 1 ضطٌٞ نحٓحش جُ٘كص جُطو٤ِى٣س 2/512/14

  3 1 1 جُِىجتٖ ٝجُر٬ْط٤ٌحش ًٜىف ١٤ْٝٝ 3/512/14

  3 3 0 ج٧ْح٤ُد جُكى٣ػس ُ٘كص ج٧قؿحٌ 4/512/14

  3 3 0 ُ٘كص ج٧نٗحخجُطو٤٘حش جُٔططٌٞز  5/512/14

  3 - 2 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٔؼِٞٓحش 1/512/14

  3 - 2 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح نحٓحش جُ٘كص 1/512/14

  3 - 2 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح ػ٬ؼ ٤ٚٝحٗس جُٔٞجو 2/512/14

جُطو٤٘ةةةةحش جُٔططةةةةٌٞز ُِطٗةةةة٤ٌَ ذحُطٍْةةةة٤د  01/512/14

 جٌٍُٜذ٢
2 - 3  

  3 - 2 ٓؼحُؿس جُوٌٛٞ ك٢ جُطو٤٘حش جُ٘كط٤س 00/512/14

 

 0   انًَذانَح ذخصص

  3 1 1 ض٤ْٔٛ ٤ٓىج٤ُس ٝػِٔس 0/513/14

  3 1 1 ضو٤٘حش ئػىجو ٗٔحيؼ ٝجْط٘ٓحل ج٤ُٔىج٤ُس 1/513/14

  3 1 1 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح ض٤ٌَٗ جُٓرحتي 2/513/14

  3 1 1 قلٍ ػ٢ِ جُٔؼىٕ 3/513/14

  3 3 0 ض٤ٌَٗ ٌهحتن ٓؼى٤ٗس 4/513/14

  3 3 0 ض٣ٍٞٛ كٞضٞؿٍجك٢ 5/513/14

  3 - 2 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٔؼِٞٓحش 1/513/14

  3 - 2 ضطٌٞ نحٓحش جُ٘كص جُطو٤ِى٣س 1/513/14

  3 - 2 جُِىجتٖ ٝجُر٬ْط٤ٌحش ًٜىف ١٤ْٝٝ 2/513/14

  3 - 2 جُطو٤٘حش جُٔططٌٞز ُِط٤ٌَٗ ذحُط٤ٍْد جٌٍُٜذ٢ 01/513/14

  3 - 2 ٓؼحُؿس جُوٌٛٞ ك٢ جُطو٤٘حش جُ٘كط٤س 00/513/14
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 إخثارً 3 - 2 أصول ومناهج البحث العلمً ب ع  111

  3 1 1 جُط٤ٌَٗ جُٔؿْٓ ك٢ جُلٍجؽ 0/110/14

  3 1 1 ٓسضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُهحٓحش جُٔطوى 1/110/14

  3 1 1 ضهط١٤ ٝوٌجْس جُٔٞجهغ 2/110/14

 0/110/14 3 1 1 تصمٌمات تنفٌذ 3/110/14

  3 3 0 ذٍجٓؽ جٌُٔر٤ٞضٍ جُٔططٌٞز ٝجْطهىجٜٓح ك٢ كٖ جُ٘كص 4/110/14

  3 3 0 ٓٛطِكحش ك٤٘س ٍٓضرطس ذحُطهٛٙ 5/110/14

  3 - 2 التقنٌات الحدٌثة للتشكٌل النحتً المباشر 1/110/14

  3 - 2 ٗظ٣ٍحش جُٟٞء ُِ٘كص ج٤ُٔىج٢ٗ 1/110/14

  3 - 2 جُطٍَ جُٔؼٔح٣ٌس 2/110/14

  3 - 2 جُٔٞجٚلحش جُؼحٓس ٝج٤ٌُٔحش 01/110/14

  3 - 2 ٍٓٗٝػحش ضه٤ٛٛس 00/110/14

  3 - 2 جُطو٤٘حش جُكى٣ػس ُِطٌر٤ٍ ٝجُطٛـ٤ٍ 01/110/14

 

 2جُ٘كص جُهُك٢  -ضهٛٙ

 

 إخثارً 3 - 2 العلمًأصول ومناهج البحث  ب ع  111

  3 1 1 دراسات متحفٌة وأثرٌة 0/111/14

  3 1 1 التقنٌات الحدٌثة للتشكٌل النحتً المباشر 1/111/14

  3 1 1 ذٍجٓؽ جٌُٔر٤ٞضٍ جُٔططٌٞز ٝجْطهىجٜٓح ك٢ كٖ جُ٘كص 2/111/14

  3 1 1 ٓٛطِكحش ك٤٘س ٍٓضرطس ذحُطهٛٙ 3/111/14

  3 3 0 ك٣ٍنض٤ْٔٛ ٤ٚٝحٗس أكٍجٕ جُ 4/111/14

  3 3 0 تارٌخ الفخار والخزؾ 5/111/14

  3 - 2 تصمٌمات تنفٌذٌة لؤلعمال الخزفٌة 1/111/14

  3 - 2 ٗظ٣ٍحش جُٟٞء ٝجُِٕٞ ك٢ جُهُف 1/111/14

  3 - 2 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٔؼِٞٓحش 2/111/14

  3 - 2 ٍٓٗٝػحش ضه٤ٛٛس 01/111/14

  3 - 2 تطبٌقات اإلختزال فً فن الخزؾ 00/111/14

  3 - 2 جُطو٤٘حش جُكى٣ػس ُِطٌر٤ٍ ٝجُطٛـ٤ٍ 01/111/14
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 إخثارً 3 - 2 أصول ومناهج البحث العلمً ب ع  111

  3 1 1 ضو٤٘حش ض٤ٌَٗ جُِىجتٖ 0/112/14

  3 1 1 جُطو٤٘حش جُكى٣ػس ُِط٤ٌَٗ جُ٘كط٢ جُٔرحٍٖ 1/112/14

  3 1 1 وٌجْحش ٤ٓىج٤ٗس 2/112/14

  3 1 1 ذٍجٓؽ جٌُٔر٤ٞضٍ جُٔططٌٞز ٝجْطهىجٜٓح ك٢ كٖ جُ٘كص 3/112/14

  3 3 0 ٓٛطِكحش ك٤٘س ٍٓضرطس ذحُطهٛٙ 4/112/14

  3 3 0 تكنولوجٌا متخصصة 5/112/14

  3 - 2 والبارزالتشكٌل المجسم  1/112/14

  3 - 2 النحت فن اللون فً 1/112/14

  3 - 2 جُط٤ٌَٗ جُٔرحٍٖ ُِهحٓحش جُٔؼى٤ٗس 2/112/14

  3 - 2 ٗظ٣ٍس جُٟٞء ك٢ جُ٘كص 01/112/14

  3 - 2 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٔؼِٞٓحش 00/112/14

  3 - 2 ٓٞجو ٓهطحٌز ٖٓ جُطهٛٙ جُىه٤ن 01/112/14

        

  4 ٌةالمٌدال -تخصص          

 إخثارً 3 - 2 أصول ومناهج البحث العلمً ب ع  111

  3 1 1 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح ض٤ٌَٗ جُ٘كص جُرحٌَ 0/113/14

  3 1 1 جُطو٤٘حش جُكى٣ػس ك٢ كٖ ج٤ُٔىج٤ُس 1/113/14

  3 1 1 ذٍجٓؽ جٌُٔر٤ٞضٍ جُٔططٌٞز ٝجْطهىجٜٓح ك٢ كٖ جُ٘كص 2/113/14

  3 1 1 لٖ ج٤ُٔىج٤ُسُجُٔٞجو جُٔٓطكىغس  3/113/14

  3 3 0 ٍٓٗٝػحش ٓهطحٌز ٖٓ جُطهٛٙ  4/113/14

  3 3 0 نط٠ٞ ػٍذ٤س ٫ٝض٤٘٤س 5/113/14

  3 - 2 التقنٌات الحدٌثة للتشكٌل النحتً المباشر 1/113/14

  3 - 2 ٍٓٗٝػحش ضه٤ٛٛس 1/113/14

  3 - 2 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح ػ٬ؼ ٤ٚٝحٗس جُٔٞجو 2/113/14

  3 - 2 ٗوى ض٢ِ٤ٌٗ 01/113/14

  3 - 2 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٔؼِٞٓحش 00/113/14

  3 - 2 ضح٣ٌم جُؼِٔس ٝج٤ُٔىج٤ُس 01/113/14
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بالنحت المٌدانً دراسات فنٌة مرتبطة  0/110/14

 (0)  المعاصر
1 1 3  

بالنحت المٌدانً دراسات فنٌة مرتبطة  1/110/14
 (1) المعاصر 

1 1 3 0/110/40 

  3 1 1 جُطو٤٘حش جُكى٣ػس ك٢ ٓؿحٍ جُطهٛٙ 2/110/14

  3 1 1 ضو٤٘حش جُٔؼحُؿحش جُٜ٘حت٤س  3/110/14

  3 3 0 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح نحٓحش ٓطوىٓس 4/110/14

  3 3 0 جُ٘كص جُرحٌَجُط٤ٌَٗ جُٔرحٍٖ ٤ُِٔىج٤ُس ٝ 5/110/14

  3 - 2 جُط٤ٌَٗ جُٔرحٍٖ ُِهحٓحش جُٔؼى٤ٗس 1/110/14

  3 - 2 نحٓحش جُر٤ثس ٝجغٍٛح ػ٢ِ جُط٤ٌَٗ  1/110/14

جُ٘ظ٣ٍةةحش جُٔٓةةطكىغس كةة٢ جُطٛةة٤ْٔ غ٬غةة٢  2/110/41

 ج٫ذؼحو
2 - 3  

  3 - 2 جُط٤ٌَٗ جُٔرحٍٖ ُِهحٓحش جُٔطوىٓس  01/110/14

  3 - 2 ى٣ػس ٧ْح٤ُد ج٩ْط٘ٓحلجُطو٤٘حش جُك 00/110/14

وٌجْةةةحش كةةة٢ ض٘ل٤ةةةً ج٫ػٔةةةحٍ كةةة٢ جُلةةةٍجؽ  01/110/14

 جُهحٌؾ٢
2 - 3  

 

 1 النحت الخزفً تخصص

0/111/14 
 (0) بالنحت الخزفًدراسات فنٌة مرتبطة 

1 1 3  

 2/111/14 3 1 1 (1) بالنحت الخزفًدراسات فنٌة مرتبطة  1/111/14

  3 1 1 ٓؿحٍ جُطهٛٙ جُطو٤٘حش جُكى٣ػس ك٢ 2/111/14

  3 1 1 ضو٤٘حش جُٔؼحُؿحش جُٜ٘حت٤س  3/111/14

  3 3 0 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح نحٓحش ٓطوىٓس 4/111/14

  3 3 0 جُطو٤٘س جٍُه٤ٔس ك٢ ض٘ل٤ً جُ٘كص جُهُك٢  5/111/14

  3 - 2 جُط٤ٌَٗ جُٔرحٍٖ ُِهحٓحش جُٔطوىٓس 1/111/14

  3 - 2 نحٓحش جُر٤ثس ٝجغٍٛح ػ٢ِ جُط٤ٌَٗ 1/111/14

جُ٘ظ٣ٍةةحش جُٔٓةةطكىغس كةة٢ جُطٛةة٤ْٔ غ٬غةة٢  2/111/14

 ج٫ذؼحو
2 - 3  

  3 - 2 جُطو٤٘حش جُكى٣ػس ٧ْح٤ُد ج٩ْط٘ٓحل 01/111/14

وٌجْةةةحش كةةة٢ ض٘ل٤ةةةً ج٫ػٔةةةحٍ كةةة٢ جُلةةةٍجؽ  00/111/14

 جُهحٌؾ٢
2 - 3  
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0/112/14 
 (0) بالنحت المعاصر دراسات فنٌة مرتبطة 

1 1 3  

1/112/14 
 التقنٌات الحدٌثة فً مجال التخصص

1 1 3  

 0/112/14 3 1 1 (1) بالنحت المعاصردراسات فنٌة مرتبطة  2/112/14

  3 1 1 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح نحٓحش ٓطوىٓس 3/112/14

  3 3 0 ٤ٔس ك٢ ض٘ل٤ً جُ٘كص جُطو٤٘س جٍُه 4/112/14

  3 - 2 ضو٤٘حش جُٔؼحُؿحش جُٜ٘حت٤س 5/112/14

  3 - 2 نحٓحش جُر٤ثس ٝجغٍٛح ػ٢ِ جُط٤ٌَٗ 1/112/14

جُ٘ظ٣ٍةةحش جُٔٓةةطكىغس كةة٢ جُطٛةة٤ْٔ غ٬غةة٢  1/112/14

 ج٫ذؼحو
2 - 3  

  3 - 2 جُط٤ٌَٗ جُٔرحٍٖ ُِهحٓحش جُٔطوىٓس  2/112/14

  3 - 2 ػس ٧ْح٤ُد ج٩ْط٘ٓحلجُطو٤٘حش جُكى٣ 01/112/14

وٌجْةةةحش كةةة٢ ض٘ل٤ةةةً ج٫ػٔةةةحٍ كةةة٢ جُلةةةٍجؽ  00/112/14

 جُهحٌؾ٢
2 - 3  

 

 3 المٌدالٌة تخصص

0/113/14 
 (0) النحت البارز والمٌدالٌةفى دراسات 

1 1 3  

1/113/14 
 جُطو٤٘حش جُكى٣ػس ك٢ ٓؿحٍ جُطهٛٙ

1 1 3  

  3 1 1 حٌَجُط٤ٌَٗ جُٔرحٍٖ ٤ُِٔىج٤ُس ٝجُ٘كص جُر 2/113/14

  3 1 1 (1)  النحت البارز والمٌدالٌةفى دراسات  3/113/14

  3 3 0 ضو٤٘حش جُٔؼحُؿحش جُٜ٘حت٤س  4/113/14

  3 - 2 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح نحٓحش ٓطوىٓس 5/113/14

  3 - 2 نحٓحش جُر٤ثس ٝجغٍٛح ػ٢ِ جُط٤ٌَٗ 1/113/14

  3 - 2 جُطو٤٘س جٍُه٤ٔس ٝكٖ ج٤ُٔىج٤ُس  1/113/14

  3 - 2 جُط٤ٌَٗ جُٔرحٍٖ ُِهحٓحش جُٔطوىٓس  2/113/14
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  2 - 2 ٓٞجو ٓهطحٌز ٖٓ جُطهٛٙ جُىه٤ن 31/14

  2 - 2 وٌجْحش ك٢ جُ٘وى جُل٢٘ ٝجُطًٝم 30/14

  2 - 2 ضو٤٘حش ج٩ٞحءز جُٛ٘حػ٤س ُِ٘كص  31/14

  2 3 0 كٖ جُك٢ِ  32/14

  2 - 2 وٌجْحش ضح٣ٌه٤س ٍٓضرطس ذحُركع جُؼ٢ِٔ  33/14

  2 3 0 وٌجْحش ٓطكل٤س ٝأغ٣ٍس 34/14

  2 3 0 ضو٤٘حش ض٤ٌَٗ جُِىجتٖ 35/14

  2 3 0 ضو٤٘حش جٍُجًٞ 31/14

  2 3 0 جُطو٤٘س جُٔطوىٓس ُِكحّ جُٔؼحوٕ  31/14

  2 - 2 وٌجْحش ئٗٗحت٤س ُِط٤ٌَٗ جُهٍْح٢ٗ  32/14

وٌجْحش ئٗٗحت٤س ُِط٤ٌَٗ جُٔؼى٢ٗ ٬ُػٔةحٍ  41/14

 جُ٘كط٤ٚ 
0 3 

2 
 

  2 - 2 ضطر٤لحش جُٔحْف ج٫ًط٢ٍٗٝ ك٢ جُ٘كص  40/14

  2 - 2 كٕ٘ٞ ج٤ٌُُِ  41/14

  2 - 2 جُطو٤٘س جٍُه٤ٔس ٝجُط٤ٌَٗ ذحُٔحء  42/14

  2 3 0 ثة لفن النحت الوسابط المستحد 43/14

 
 

 مقررات ومجاالت قسم النحت  وصف 
 مقررات الدبلوم 

  مس  3      1/611/15األسالٌب الحدٌثة فً استنساخ النحت المٌدانً  
أتاحت األجهزة الحدٌثة فً تكبٌر واستنساخ األعمال النحتٌة المٌدانٌة إمكانٌاات ال حادود لهاا ، حٌاث اصابح النماوذج المصاؽر 

جزه الفنان وٌحمل كل القٌم المٌدانٌة كافٌا للتكبٌر وتحقٌقه بواسطة آالت االستنساخ اإللكترونٌاة الحدٌثاة ، أٌضاا أتاحات الذي ٌن
  اصفات التشكٌل اهذه األسالٌب الحدٌثة إن تنقل كل األبعاد ومو

  مس  3      2/611/15جدارٌات النحت البارز  
هاذا المقارر هاو إلماام الادارس لكال أناواع النحات الباارز والماواد والخاماات  إن الؽرض المساتهدؾ مان وراء تنااول أو تقادٌم

المنفذة بها فً العدٌد من الحضارات القدٌماة والحدٌثاة وأساالٌب التشاكٌل ومادى إمكانٌاة التنااول لخاماات متنوعاة ومتعاددة فاً 
 اعمل جداري لنحت بارز 

  مس  3    3/611/15التصمٌم ثالثً األبعاد 
لمقرر التصمٌم ثبلثً األبعاد و شرح خصابص فن التشكٌل المجسم بصفة عامة وتبٌانه ودراسة مفهومة وهو فن ٌتناول هذا ا

ٌعتمد على األبعاد الثبلثة الطول والعرض والعم  و التعبٌر بواسطة التشكٌل بالخامات المختلفة فً الفراغ وبالكتلة الصلبة أو 
 االمفهوم  المفرؼة فنٌا وجمالٌا و من المهم تطبٌ  هذا

  مس  3   4/611/15التشكٌل المباشر للنحت المٌدانً  
التشكٌل المباشر للنحت المٌدانً ٌعتمد أساسا علً القدرة اإلبداعٌة من خبلل التصمٌم االبتكاري والمهندس بصرٌا وما 

المعالجات العضوٌة ٌتضمنه من نظام وأسس وطاقة فً الصٌاؼة التشكٌلٌة للخطوط وأسطح المجسمات والشرابح والكتل و
     اوالهندسٌة فً سٌا  ونس  تصمٌمً 
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  مس  3    5/611/15تطور خامات النحت التقلٌدٌة 
بدأ الفنان تعاملة مع خامات النحت التقلٌدٌة بشكلها الطبٌعً الذي وجدها علٌة ثم بدأت رحلة تطور الخامات بمختلؾ أنواعها 

ت التشكٌل النحتً ، وأضافت اللدابن والببلستٌكات بعدا جدٌدا لخامات النحت فتطورت السبابك المعدنٌة لتتواف  ومتطلبا
 اواستخدمت بجانب الخامات التقلٌدٌة 

  مس  3   6/611/15اللدائن والبالستٌكات كهدف ووسٌط  
وكذلك سهولة استخدمت اللدابن والببلستٌكات فً العصر الحدٌث فً مجال فن النحت لما تتمتع به من قوة البنٌة اإلنشابٌة 

التشكٌل والتنفٌذ بجانب الوزن المثالً مقارنه بالخامات األخرى فاستخدمت اللدابن والببلستٌكات على نطا  كبٌر فً مجال 
   فن النحت كنماذج وأٌضا كقوالب ٌنفذ من خبللها العدٌد من التقنٌات النحتٌة   

  مس  3   7/611/15تكنولوجٌا المعلومات   
٣ٜىف جُٔوٌٍ ػ٠ِ جْطهىجّ جْح٤ُد ضو٤٘ٚ ٓطؼىوٙ ك٠ جُط٤ٌَٗ جُٔرحٍٖ  -س هىٌجش جُىجٌِ ج٤ًُ٘ٛٚ ٝجُؼ٣ٚ٤ِٜٔىف جُٔوٌٍ ض٤ٔ٘

 جُطْٞغ ك٠ ٓؿحٍ ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح ج٫كٍجٕ ٝجْح٤ُد ج٫نطُجٍ ٝج٫ًٓىٙ -ٝجُـحُد

 مس  3  8/611/15رسم ومنظور هندسً 
ٌات المنظور الهندسى وكٌفٌة استعاب تطبٌقاته تختص بتؤهٌل الدارسٌن أكادٌمٌا من خبلل دراستهم المتخصصة لنظر

ومضون عبلقة الكتلة المجسمة والتشكٌل الجدارى بالؤلند سكٌب المعماري والبنابى فً االحٌزات الفرعٌة الخارجٌة والداخلٌة 
 اوتتضمن الدراسة أٌضا دراسة المنظور الحر 

  مس  3   9/611/15هٌاكل إنشائٌة   
البناء فً التشكٌل المجسم حٌث تكون القدرة اإلنشابٌة للقطاعات الداعمة للعمل المجسم محورا ترتبط هذه الدراسة بجوهر 

أساسٌا فً تحقٌ  الفكر التشكٌلً المتخٌل لدى الدارس حٌث ٌعتمد التنفٌذ الجٌد للنموذج األول المصؽر على مدى قدرة 
  االدارس على تخٌل مشكبلت الحجم والوزن للكتل وتوزٌع أحمالها 

  مس  3   11/611/15لوسائط المستحدثة لفن النحت  ا
شهدت تكنولوجٌا الخامات المستحدثه فً فن النحت العدٌد من الخامات سواء اللدابن التً حققت جدارتها كؤحد الخامات 

مات األخرى الحدٌثة التً اثبت إمكانٌات ؼٌر محدودة فً مجال التشكٌل النحتً فتقنٌات تنفٌذها طورت كثٌرا من تقنٌات الخا
 اكالمعادن واألحجار بجانب إمكانٌة المزج ما بٌن اللدابن وهذه الخامات 

  مس  3    11/611/15المعالجة اللونٌة للنحت 
ٌهتم هذا المقارار بتقادٌم واساتعرض التنااوالت اللونٌاة المتعادة فاً األعماال النحتٌاة مان خابلل تناوع الخاماات المساتخدمة فاً 

عالجة والمواد المستخدمة فً التلوٌن واثر كل ذلك على طبٌعة العمل النحتً فً ظل تواجاد مصاادر التشكٌل وتنوع أسلوب الم
 االضوء المناسبة التً تحق  للعمل النحتً قٌمة الجمالٌة 

  مس  3   1/612/15تقنٌات الخامات الخزفٌة  
وتقنٌااات تحضااٌرها ودراسااة أهاام مكوناتهااا  دراسااة تقنٌااات الخاازؾ ومادتااه التشااكٌلٌة الممثلااة فااً الطٌنااات بؤنواعهااا المختلفااة

وخصابصها فً حاالتها المتنوعة وطر  ترطٌبها وتقنٌات التشكٌل بها ساواء بالضاؽط والتشاكٌل بالبنااء أو الصاب فاً قوالاب 
 امن الجبس أو اللدابن وطر  التجفٌؾ والعٌوب التً تنتج عنها وعبلقتها بالبطانات 

 مس  3   2/612/15نماذج جصٌة واستنساخ  
تدرس هذه المادة مستوٌات أسطح وأحجام النماذج الجصٌة وتدرٌس مشااكل صابها لعمال القوالاب الصاالحة الساتخراج نمااذج 

 امن الطٌنات والمواد الخزفٌة ودراسة أحجام القوالب وأنواع الطٌنات والمواد الخزفٌة المناسبة لعمل النسخ فٌها
  مس  3   3/612/15تكنولوجٌا عالج وصٌانة المواد  

دراسة تقنٌات الخزؾ والمواد التشكٌلٌة المستخدمة لتنفٌذه من طٌنات مختلفة و كٌفٌة تشكٌلها وتحقٌ  االستخدام األمثل لكل 
منها واهم خصابصها المتنوعة وطر  إعدادها ودراسة أسس عبلجها ومعالجة أي قصور أثناء مراحل التنفٌذ أو فً المراحل 

 اٌؾ والعٌوب التً تنتج عنها التالٌة ، ودراسة لطر  التجف
  مس  3   4/612/15الخامات والتقنٌات اللونٌة الخزفٌة 

تتضاامن دراسااة هااذه المااادة جمٌااع خامااات ومااواد الخاازؾ ودراسااة ألوانهااا قباال وبعااد المعالجااة الحرارٌااة مااع دراسااة العواماال 
ثال دراساة أناواع الطٌناات المحلٌاة ومعرفاة المإثرة فً تنوع األلوان واخاتبلؾ درجاتهاا وعوامال ثباتهاا فاً الجسام الخزفاً م

 األوانها وعمل دراسات على األلوان الناتجة عنها بعد التسوٌة 
  مس  3   5/612/15تطور خامات النحت التقلٌدٌة 

 بدأ الفنان تعاملة مع خامات النحت التقلٌدٌة بشكلها الطبٌعً الذي وجدها علٌة ثم بدأت رحلة تطور الخامات بمختلؾ أنواعها
فتطورت السبابك المعدنٌة لتتواف  ومتطلبات التشكٌل النحتً ، وأضافت اللدابن والببلستٌكات بعدا جدٌدا لخامات النحت 

 اواستخدمت بجانب الخامات التقلٌدٌة لتطور من تقنٌات التنفٌذ النحتً 
  مس  3    6/612/15اللدائن والبالستٌكات كهدف ووسٌط  

ت فً العصر الحدٌث فً مجال فن النحات لماا تتمتاع باه مان قاوة البنٌاة اإلنشاابٌة وكاذلك ساهولة استخدمت اللدابن والببلستٌكا
التشكٌل والتنفٌذ بجانب الوزن المثالً مقارنه بالخامات األخرى فاساتخدمت اللادابن والببلساتٌكات علاى نطاا  كبٌار فاً مجاال 

 ات النحتٌة   فن النحت كنماذج وأٌضا كقوالب ٌنفذ من خبللها العدٌد من التقنٌ
 
 

  مس  3   7/612/15تكنولوجٌا المعلومات   
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٣ٜىف جُٔوٌٍ ػ٠ِ جْطهىجّ جْح٤ُد ضو٤٘ٚ ٓطؼىوٙ ك٠ جُط٤ٌَٗ جُٔرحٍٖ  -٣ٜىف جُٔوٌٍ ض٤ٔ٘س هىٌجش جُىجٌِ ج٤ًُ٘ٛٚ ٝجُؼ٤ِٔٚ

 جُطْٞغ ك٠ ٓؿحٍ ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح ج٫كٍجٕ ٝجْح٤ُد ج٫نطُجٍ ٝج٫ًٓىٙ -ٝجُـحُد

  وص  2  1/923/25ح  انرقَُاخ انُسرَذطوٍز

ٖٜى جُؼٍٛ جُكى٣ع ضٞظ٤ق ؾى٣ى ُٓرحتي جُٔؼحوٕ ٫ْطهىجٜٓح ك٢ ٓؿحٍ كٖ جُ٘كص ذٔٞجٚلحش ك٤٘س ػح٤ُٚ ٝذٔطحذؼس ضطٌٞ ًٛٙ 

جُٓرحتي ٗىٌى قؿْ ج٩ٌٓح٤ٗحش جٌُر٤ٍز جُط٢ أضحقطٜح جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُكى٣ػس ٖٓ ن٬ٍ ْرحتي يجش نٞج٘ ٓطؿحٗٓس ٖٓ ق٤ع جُطكٌْ 

 .ٜٗٛحٌ ك٢ ٓؼى٫ش ج٫

  مس  3   9/612/15الوسائط المستحدثة لفن النحت 
شهدت تكنولوجٌا الخامات المستحدثه فً فن النحت العدٌد من الخامات سواء اللدابن التً حققت جدارتها كؤحد الخامات 

ات الخامات األخرى الحدٌثة التً اثبت إمكانٌات ؼٌر محدودة فً مجال التشكٌل النحتً فتقنٌات تنفٌذها طورت كثٌرا من تقنٌ
 اكالمعادن واألحجار بجانب إمكانٌة المزج ما بٌن اللدابن 

  مس  3   11/612/15 كٌمٌاء صناعٌه  للخزف  
الخواص  –االختٌارات التً تجرى على المواد الخام  -السٌلكا –الفلسبار  –أنواع الطٌنات  -تختص بدراسة السٌرامٌك

 –تجفٌؾ وحر  األجسام السٌرامٌكة  –خواص تشكٌل( السٌرامٌك  -ألجسـام ) أنواعهاطر  تشكٌل ا –الطبٌعٌة للمواد الخام 
 االحرارٌات وأنواعها وطر  تقنٌاتها  –الصلبة الزجاجٌة  –الزجاج 

  مس  3   11/612/15حلقة بحث 
يُي ك٢ ظَ  ضهٛٙ ًٛٙ جُىٌجْس ذطؼ٤ٔن ٜٓ٘ؿ٤س جُركع جُط٢ِ٤ٌٗ ُِىج٤ٌْٖ ٝكن ٓؼط٤حش أٍٚٞ ٝٓ٘حٛـــؽ جُركع ٣ٝطْ

ج٠٩حٌ جُ٘ٞػ٢ جُٔطهٛٙ ذٌحكس ج٧هٓحّ جُؼ٤ِٔس، ٝضٍؾغ أ٤ٔٛس ًٛج ج٧ػىجو ُِىج٤ٌْٖ ئ٠ُ ضى٣ٌرْٜ أًحو٤ٔ٣ح ػ٠ِ ٤ًل٤س ج٫ًطٗحف 

 .ٝجْط٘رح٠ ٬ٌٗٓش جُركع جُط٢ِ٤ٌٗ جُٔطهٛٙ ٝكن ًَ ٓؿحٍ 

  مس  3  1/613/15تقنٌات تشكٌل اللدائن 
المستحدثه المتنوعة وطرقة استخدامها وأسالٌب التشكٌل المتعددة المتبعة فً تناولها فً  ٌختص المقرر بتقدٌم الخامات اللدابنٌة

نوعٌهااا المسااتقرة والمتلٌنااة بااالحرارة أو التشااكٌل المباشاار أو االستنساااخ بهااا للحصااول علااى نماااذج نحتٌااة مدعمااه كااذلك ٌااتم 
 اة التعرض من خبلل هذا المقرر لؤلنواع المتعددة النسب التقنٌات اللونٌ

  مس  3   2/613/15سباكة معادن متقدمة 
دراسة متكاملة لتكنولوجٌا سبك وتشكٌل المعادن واهم السبابك المستخدمة فً فن النحت وأسالٌب تشكٌلها وكذلك التقنٌات 

رمل الحدٌثة فً مجال سبك المعادن وما إضافته الخامات الحدٌثة كوسٌط فً تقنٌات السبك ، حٌث تطورت أسالٌب السبك بال
 امن خبلل المٌدالٌات ذات الظهر السالب وتقنٌات تنفٌذها 

  مس  3  3/613/15تطور خامات النحت التقلٌدٌة 
بدأ الفنان تعاملة مع خامات النحت التقلٌدٌة بشكلها الطبٌعً الذي وجدها علٌة ثم بدأت رحلة تطور الخامات بمختلؾ أنواعها 

ت التشكٌل النحتً ، وأضافت اللدابن والببلستٌكات بعدا جدٌدا لخامات النحت فتطورت السبابك المعدنٌة لتتواف  ومتطلبا
 اواستخدمت بجانب الخامات التقلٌدٌة 

  مس  3  4/613/15اللدائن والبالستٌكات كهدف ووسٌط 
ذلك سهولة استخدمت اللدابن والببلستٌكات فً العصر الحدٌث فً مجال فن النحت لما تتمتع به من قوة البنٌة اإلنشابٌة وك

التشكٌل والتنفٌذ بجانب الوزن المثالً مقارنه بالخامات األخرى فاستخدمت اللدابن والببلستٌكات على نطا  كبٌر فً مجال 
 فن النحت كنماذج وأٌضا كقوالب ٌنفذ من خبللها العدٌد من التقنٌات النحتٌة   

  مس  3  5/613/15األسالٌب الحدٌثة لنحت األحجار
على تقنٌات التشكٌل اآللً وأحدث ما استخدم فً مجال نحت األحجار سواء كان بالطر  اآللٌة فً تقطٌع تعتمد الدراسة 

ونشر األحجار وتقدٌر أوزان الكتل والكشؾ عن نسٌج األحجار واختٌار القطع واأللوان المناسبة للتشكٌل كذلك استخدام أنواع 
 أقراص الصقل بؤنواعها من المناشٌر الكهربابٌة المختلفة وأزامٌل الفٌدٌا و

 مس  3 6/613/15ت األخشاب حالتقنٌات المتطورة لن
دراسة لتقنٌات نحت األخشاب بمختلؾ أنواعها وأثر التكنولوجٌا الحدٌثة فً تطوٌر تقنٌات تنفٌذ األخشاب حٌث تطورت 

بالتواف  مع األسالٌب الٌدوٌة األسالٌب اآللٌة فً نحت األخشاب بواسطة األجهزة الحدٌثة فً مجال القطع والصقل والوصل 
 ابما تحملة من مباشرة وحٌوٌة 

  مس  3 7/613/15تكنولوجٌا المعلومات  
٣ٜىف جُٔوٌٍ ػ٠ِ جْطهىجّ جْح٤ُد ضو٤٘ٚ ٓطؼىوٙ ك٠ جُط٤ٌَٗ جُٔرحٍٖ  -٣ٜىف جُٔوٌٍ ض٤ٔ٘س هىٌجش جُىجٌِ ج٤ًُ٘ٛٚ ٝجُؼ٤ِٔٚ

 ج٫نطُجٍ ٝج٫ًٓىٙ جُطْٞغ ك٠ ٓؿحٍ ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح ج٫كٍجٕ ٝجْح٤ُد -ٝجُـحُد

 مس  3   8/613/15تكنولوجٌا خامات النحت 
تشتمل هذه المادة علً دراسة تفصٌلٌة لتقنٌات وأسالٌب إنتاج األعمال النحتٌة  المشكلة من الخامات  المصرٌة المتوفرة ابتداء 

 لجات التشكٌلٌة واإلضافات اللونٌة ا من عملٌة تحضٌر الخامة وانتهاء بالتسوٌة ودراسة مدي تواف  طبٌعة هذه الخامة  والمعا
 
 
 

  مس  3  9/613/15تكنولوجٌا عالج وصٌانة المواد  
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دراسة تقنٌات الخزؾ والمواد التشكٌلٌة المستخدمة لتنفٌذه من طٌنات مختلفاة و كٌفٌاة تشاكٌلها وتحقٌا  االساتخدام األمثال لكال 
ها ومعالجة أي قصور أثناء مراحل التنفٌذ أو فً المراحال منها واهم خصابصها المتنوعة وطر  إعدادها ودراسة أسس عبلج

 االتالٌة ، ودراسة لطر  التجفٌؾ والعٌوب 
  مس  3  11/613/15التقنٌات المتطورة للتشكٌل بالترسٌب الكهربً 

ٌب أضافت التكنولوجٌا بدورها للؽة تقنٌات وخامات جدٌدة لم تكن مستخدمة من قبل حٌث إمكانٌة تطوٌر أسالٌب الترس
لبلستفادة منها كؤسلوب للتشكٌل النحتً ٌتمٌز بالحساسٌة الشدٌدة لنقل أد  تفاصٌل العمل النحتً حٌث إمكانٌة التحكم فً سمك 

 االطبقة النحتٌة المنفذة بهذا األسلوب وقدرتها على النفاذ 
  مس  3  11/613/15معالجة القصور فً التقنٌات النحتٌة 
لسبابك المعادن الستخدامها فً مجال فن النحت بمواصفات فنٌة عالٌه وبمتابعة تطور هذه شهد العصر الحدٌث توظٌؾ جدٌد 

السبابك ندرك حجم اإلمكانٌات الكبٌرة التً أتاحتها التكنولوجٌا الحدٌثة من خبلل سبابك ذات خواص متجانسة من حٌث 
 االتحكم فً معدالت االنصهار ودرجة السٌولة والصبلدة 

  مس  3 1/614/15لة تصمٌم مٌدالٌة وعم
تشترك العملة والمٌدالٌة منذ النشؤة األولى فً الجمع ما بٌن الخصابص التصمٌمٌة والت تتناول الطموحات الفنٌة وتمثل 
الكتابة عنصراً تشكٌبلً ال ٌنفصل عن التصمٌم الفنً للمٌدالٌة والخط ٌمثل أحد وسابل إدراك األشكال حٌث التقاء المستوٌات 

 االسطح وفً العملة والمٌدالٌة  المختلفة فو 
  مس  3   2/614/15تقنٌات إعداد نماذج واستنساخ المٌدالٌة 

تعتمد علً دراسة مراحل إعداد نماذج المٌدالٌة وأسالٌب استنساخها والتقنٌات المستخدمة فً هذا المجال ، وتتنوع خامات 
و من اللدابن والببلستٌكات ، ومراحل استخدام هذا النموذج وتقنٌات تنفٌذ النموذج األساسً للمٌدالٌة بٌن خامات معدنٌة أ

 التصؽٌره بالوسابط اآللٌة الحدٌثة  واعداد قوالب االستنساخ 
  مس  3  3/614/15تكنولوجٌا تشكٌل السبائك 

، واساتفاد تعنً السبابك بدمج اكثر من عنصر معدنً ٌسمً اتحادها بالسبٌكة وتختلؾ السبابك بااختبلؾ المعاادن المكوناة لهاا 
فن النحت كثٌرا بتحقٌ  الخواص المتمٌزة لكل المعادن المشتركة فً سبٌكة واحدة تتمتع بخواص لم تكان موجاودة فاً أي مان 

 اهذه المعادن منفردة ، مثل المعادن التً تتمٌز بالسٌولة واالنتشار 
  مس  3  4/614/15حفر علً المعدن 

حفار نمااذج المٌادالٌات بؤسالوب النحات الباارز أو لحفار قوالاب الصالب الؽاابرة استخدم أسلوب الحفر الٌادوي للمعاادن ساواء ل
والتً تستخدم بعد ذلك لضؽط المعادن من خبللها لتحقٌا  المٌادالٌات ، وهاو األسالوب الاذي اساتخدم فاً تنفٌاذ معظام العمابلت 

 اوالمٌدالٌات عبر الحضارات القدٌمة فٌما عدا بعض العمبلت 
  مس  3   5/614/15تشكٌل رقائق معدنٌة 

ٌااتم ماان خاابلل تقاادٌم هااذا المقاارر اسااتعراض هااذه النوعٌااة ماان التشااكٌل والمااواد المعدنٌااة أو الرقاااب  المعدنٌااة المسااتخدمة فااً 
التشكٌل بها وأسالٌب الوصل وطر  اللحام كال حساب طبٌعاة التصامٌم ونوعٌاة الرقااب  المساتخدمة والعارض المساتهدؾ مان 

 اض لعملٌات التدعٌم الداخلً لؤلعمال المنفذة وراء هذا التشكٌل أٌضا التعر
  مس  3   6/614/15تصوٌر فوتوغرافً 

تهتم هذه المادة بدراسة أنواع الكامٌرات والعدسات البلزمة لتصوٌر المٌدالٌة بشكل ٌتواف  مع حجمها ودقة التفاصٌل التً 
ٌها دراسة مصادر اإلضاءة ومدي قوتها وزواٌاها تتمٌز بها خاصة فً مستوٌات األسطح كذلك دراسة  تقنٌات التصوٌر بما ف

 االمناسبة بما ٌتواف  مع نوع المعدن المستخدم فً تنفٌذ المٌدالٌة 
  مس  3  7/614/15تكنولوجٌا المعلومات 

 ٣ٜىف جُٔوٌٍ ػ٠ِ جْطهىجّ جْح٤ُد ضو٤٘ٚ ٓطؼىوٙ ك٠ جُط٤ٌَٗ جُٔرحٍٖ -٣ٜىف جُٔوٌٍ ض٤ٔ٘س هىٌجش جُىجٌِ ج٤ًُ٘ٛٚ ٝجُؼ٤ِٔٚ

 جُطْٞغ ك٠ ٓؿحٍ ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح ج٫كٍجٕ ٝجْح٤ُد ج٫نطُجٍ ٝج٫ًٓىٙ -ٝجُـحُد

  مس  3   8/614/15تطور خامات النحت التقلٌدٌة 
بدأ الفنان تعاملة مع خامات النحت التقلٌدٌة بشكلها الطبٌعً الذي وجدها علٌة ثم بدأت رحلة تطور الخامات بمختلؾ أنواعها 

واف  ومتطلبات التشكٌل النحتً ، وأضافت اللدابن والببلستٌكات بعدا جدٌدا لخامات النحت فتطورت السبابك المعدنٌة لتت
 اواستخدمت بجانب الخامات التقلٌدٌة لتطور من تقنٌات التنفٌذ النحتً 

  مس  3  9/614/15اللدائن والبالستٌكات كهدف ووسٌط 
نحت لما تتمتع به من قوة البنٌة اإلنشابٌة وكذلك سهولة استخدمت اللدابن والببلستٌكات فً العصر الحدٌث فً مجال فن ال

التشكٌل والتنفٌذ بجانب الوزن المثالً مقارنه بالخامات األخرى فاستخدمت اللدابن والببلستٌكات على نطا  كبٌر فً مجال 
 فن النحت كنماذج وأٌضا كقوالب ٌنفذ من خبللها العدٌد من التقنٌات النحتٌة   

  مس  3  11/614/15للتشكٌل بالترسٌب الكهربً  التقنٌات المتطورة
أضافت التكنولوجٌا بدورها للؽة تقنٌات وخامات جدٌدة لم تكن مستخدمة من قبل حٌث إمكانٌة تطوٌر أسالٌب الترسٌب 

م فً سمك لبلستفادة منها كؤسلوب للتشكٌل النحتً ٌتمٌز بالحساسٌة الشدٌدة لنقل أد  تفاصٌل العمل النحتً حٌث إمكانٌة التحك
 االطبقة النحتٌة المنفذة بهذا األسلوب وقدرتها على النفاذ فً قوالب اللدابن 

 
  مس  3  11/614/15معالجة القصور فً التقنٌات النحتٌة 
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ٖٜى جُؼٍٛ جُكى٣ع ضٞظ٤ق ؾى٣ى ُٓرحتي جُٔؼحوٕ ٫ْطهىجٜٓح ك٢ ٓؿحٍ كٖ جُ٘كص ذٔٞجٚلحش ك٤٘س ػح٤ُٚ ٝذٔطحذؼس ضطٌٞ ًٛٙ 

ى قؿْ ج٩ٌٓح٤ٗحش جٌُر٤ٍز جُط٢ أضحقطٜح جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُكى٣ػس ٖٓ ن٬ٍ ْرحتي يجش نٞج٘ ٓطؿحٗٓس ٖٓ ق٤ع جُطكٌْ جُٓرحتي ٗىٌ

 .ك٢ ٓؼى٫ش ج٫ٜٗٛحٌ ٝوٌؾس ج٤ُُٓٞس ٝج٬ُٛوز 

 

 يقزراخ انًاخظرَز

 س م  إجباري   3ب ع  إجباري   711أصول ومناهج البحث العلمً 
ة  والتدرٌب العملً على أدوات البحث ومناهجه وعلى أسالٌب استخدام المكتبة ومصادر ٌهدؾ المقرر الى الدراسة المنهجٌ  

المعلومات المتعددة، فضبلً عن اإلحاطة بالمنهج العلمً وخطواته فً التفكٌر والدراسة والبحث وذلك من خبلل المام الدارس 
 ا بساسٌات المنهج العلمً فً البحث

 مس  3  1/711/15التشكٌل المجسم فً الفراغ 
دراسة السس تنفٌذ النحت فً الفراغ بما ٌحتوٌه من رإٌة طبٌعٌة وحركة ومدي تواف  التشكٌل النحتً مع هذا الفراغ المحٌط 
من خبلل دراسة أبعاد العمل النحتً وأسالٌب التشكٌل ومدي الرإٌة المتاح للعمل النحتً سواء من أماكن ثابتة أو متحركة ، 

 االتشكٌل النحتً المنفذ وعبلقات الضوء والظل وطبٌعة الخامة وتقنٌات 
  مس  3 2/711/15تكنولوجٌا  الخامات المتقدمة 

تمثل التكنولوجٌا الحدٌثة فً مجال الخامات النحتٌة أهمٌاة كبٌارة ، حٌاث حققات بعاداً جدٌاداً بإضاافتها لعناصار القاوة والتحمال 
عدٌد من المعالجات التشكٌلٌة للنحت المٌدانً ولم تتوقاؾ المساٌرة عان والمعالجة اللونٌة المتمٌزة وعناصر الشفافٌة مما حق  ال
 اهذا بل امتدت لتكنولوجٌا متقدمة تحق  معالجة القصور 

  مس  3  3/711/15تخطٌط ودراسة الموقع 
ومان ثام تختص باكتساب الدارسٌن رإٌة موضوعٌة متكاملة الحتٌاجات التصمٌم للعمل المقام فً الحٌزات الفراؼٌة الخارجٌة 

ٌكاون نظرٌاات التخطاٌط المعمااري للمٌاادٌن والطار  والحاداب  والمتنزهاات العاماة والسااحات والمساطحات المابٌاة وؼٌرهاا 
 اٌكون آمرا حتمٌا فً عناصر الدراسة 

  مس  3  4/711/15تصمٌمات تنفٌذ 
ور المتكامل عن المعالجة التشاكٌلٌة دراسة فنٌة متخصصة تتناول أسس تصمٌم التمثال المٌدانً وعبلقته بالموقع ووضع التص

للتصمٌم المرتبطة بطبٌعة دراسة الموقع ووضع أبعاد وأسس لهذا التصور من خبلل العدٌد مان التصامٌمات التنفٌذٌاة وتناولهاا 
 امن خبلل الدراسات المقارنة التً تعتمد على التحلٌل والنقد 

  مس  3  5/711/15برامج الكمبٌوتر المتطورة واستخدامها فً فن النحت 
إلقاء الضوء على أهمٌة الكمبٌوتر فً المجاالت الفنٌة التشكٌلٌة وتدرٌب الدارس على إحادى البارامج التاً تسااعد علاً تنمٌاة 
مهارتااه التصاامٌمٌة النحتٌااة بؤنواعهااا بمااا تحوٌااه باارامج الحاسااب اآللااً ماان إمكانٌااات التحرٌااك والتحااوٌر والحفااظ واسااترجاع 

 ل الب  ٌواكب روح التطور التكنولوجً التصمٌــم و إخراجه بشك
 مس  3  6/711/15مصطلحات فنٌة مرتبطة بالتخصص 

جُطؼٍف ػ٠ِ جُٔٞجو جُٔهطِلٚ جُط٠ ضٓطؼَٔ ُٔحوز جُهُف ْٞجء جُط٤٘حش جٝ جُؿ٤ُجش ٓػ٬ ٛ٘حى ٓٞجو ٖحَٙ ًٔحوٙ جُؿ٤ٍ ك٠ٜ 

٤ًق  -٤ًق ٣كَٛ جُطحُد ػ٠ِ ج٫ًٓىٙ ٝج٫نطُجٍ -ٝذؼى وٌجْس ًٛج جُٔوٌٍ ٣ٓطط٤غ جُطحُد :.ٝقىٛح ضٍٜ٘ٛ ك٠ وٌؾٚ ػح٤ُٚ 

 .٣كَٛ ػ٠ِ ج٫ُٞجٕ جُٔؼى٤ٗٚ 

  مس  3   7/711/15التقنٌات الحدٌثه للتشكٌل النحتً المباشر 
دراسة استخدام الخامات المتعددة من خبلل التقنٌات الحدٌثاة لتحقٌا  التشاكٌل النحتاً المباشار فلكال ماادة خصابصاها وقادرتها 

ٌضااا التعبٌاار وتعااددت مااواد التشااكٌل المباشاار سااواء المعدنٌااة باسااتخدام رقاااب  المعااادن أو األساابلك الحدٌدٌااة علااى التشااكٌل وأ
 اوالنحاسٌة والتنوع فً استخدام هذه الخامات 

  مس  3 8/711/15نظرٌات الضوء للنحت المٌدانً 
ٌب والتجااارب الفنٌااة ألعمااال فنااانٌن مناقشااات لؤلسااال مجموعااة محاضاارات نظرٌااة تسااتند الااى نماااذج حضااارٌة وفنٌااة تارٌخٌااة

اكتشفوا أهمٌة الضوء واللون فاً العمال النحتاى دراساة النمااذج الفنٌاة التاى تإكاد علاى التعامال ماع الخاماة النحتٌاة مان خابلل 
  االموضوع

 مس  3 9/711/15الطرز المعمارٌة 
ز المعمارٌاة عباار الحضاارات القدٌمااة إلااى ٌتنااول هااذا المقارر الطاارز المعمارٌاة بدراسااة تااارٌخ فان العمااارة مان خاابلل الطاار

العصر الحدٌث ومعرفة أهم السمات المتمٌزة لكل طراز معمااري ماع الفهام الاواعً بالكشاؾ عان الجواناب المتعاددة واألساس 
 االفلسفٌة التً تقوم علٌها 

  مس  3  11/711/15المواصفات العامة والكمٌات 
والكمٌااات الخاصااة بتنفٌااذ المشااروعات حٌااث ٌشاامل تناااول شااروط بنااود ٌتناااول هااذا المقاارر دراسااة الشااروط والمواصاافات 

التعاقدات بٌن المالك والمنفذ للمشروعات وكذلك مواصفات الماواد التاً تنفاذ خصٌصاا لكال مشاروع وكاذلك الكمٌاات البلزماة 
 الذلك حتى ٌتم معرفة التكلفة االبتدابٌة أوال ثم معرفة التكلفة النهابٌة 

  مس  3 11/711/15مشروعات تخصصٌة 
دراسة منهجٌة ألسلوب تناول أشكال التدخل النحتً فً المواقع المٌدانٌة ومراحل تكوٌن الفكرة وذلك من خبلل قٌام كل 
دراس بوضع تصور متكامل عن معالجة تشكٌلٌة مرتبطة بموقع محدد ومناقشة أبعاد هذا التصور، وعقد المقارنات، ونقد 

 اه األفكار وتحلٌلها فً دراسة بحثٌ
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  وص  2  03/120/25انرقَُاخ انسذٍثح نهركثَز يانرصغَز 

أوال جازء نظاري  -لدراسة التقنٌات الحدٌثة للتكبٌر والتصؽٌر وخاصاة علاى األحجاار بؤنواعهاا أو الخاماات األخارى وتشامل:
والمحتاوى الدراساً لدراسة نظرٌات التكبٌر والتصؽٌر بؤنواعه ثانٌا جزء عملً تطبقً ٌشامل تجرباة علاى األقال لكال نظرٌاة 

 اٌشمل تناول التقنٌات الحدٌثة فً النحت علً األحجار 
  مس   3 1/712/15دراسات متحفٌة وأثرٌة  

ٌتناول هذا المقرر دراسة أهمٌة المحتوي العلمً للمادة < دراسات متحفٌة وأثرٌة " ، وذلك من خبلل دراسة تطور علم    
وع العرض ووسابل اإلضاءة الطبٌعٌة أو الصناعٌة ، وكذلك أهمٌة المتاحؾ المتاحؾ والتعرؾ على أنواعها المختلفة ون
 كمرجع علمً هام لؤلبحاث الفنٌة أو العلمٌة
  مس  3  2/712/15التقنٌات الحدٌثة للتشكٌل النحتى المباشر

 ألشاكال المربٌاةنشطٌة مثال المجاال المؽناطٌساى وهاى تساتقطب ا ان االدراك كما ٌراه علماء الجشطالت ٌخضع لقوى داخلٌة
تفاصاٌٌلة الجزبٌاة اناه ٌضام تلاك االجازاء فاى وحادة  فى اطار كلى ومن ثم فإن كل شىء مرباى ٌحتاوى علاى أكثار مان مجارد

 امتكاملة
  مس  3 3/712/15برامج الكمبٌوتر المتطورة واستخدامها فً فن النحت 

ٌب الدارس على إحادى البارامج التاً تسااعد علاً تنمٌاة إلقاء الضوء على أهمٌة الكمبٌوتر فً المجاالت الفنٌة التشكٌلٌة وتدر
مهارتااه التصاامٌمٌة النحتٌااة بؤنواعهااا بمااا تحوٌااه باارامج الحاسااب اآللااً ماان إمكانٌااات التحرٌااك والتحااوٌر والحفااظ واسااترجاع 

 التصمٌــم و إخراجه بشكل الب  ٌواكب روح التطور التكنولوجً 
  مس    3     4/712/15مصطلحات فنٌة مرتبطة بالتخصص 

ٝذؼى وٌجْس ًٛج جُٔوٌٍ ٣ٓطط٤غ جُطحُد : . جُطؼٍف ػ٠ِ جُٔٞجو جُٔهطِلٚ جُط٠ ضٓطؼَٔ ُٔحوز جُهُف ْٞجء جُط٤٘حش جٝ جُؿ٤ُجش 

٤ًق ٣كَٛ جُطحُد ػ٠ِ ج٫ًٓىٙ  -٤ًق ٣كَٛ ػ٠ِ ج٫ُٞجٕ جُٔؼى٤ٗٚ  -٤ًق ٣كَٛ جُطحُد ػ٠ِ ج٫ًٓىٙ ٝج٫نطُجٍ 

 ش ٝج٫نطُجٍ ٬ُُٞجٕ جُهُك٤ٚ ٝجُط٤٘ح

 مس 3  5/712/15تصمٌم وصٌانة أفران الحرٌق 
تتناول هذه المادة دراسة أنواع األفران المستخدمة فً المعالجة الحرارٌة وتسوٌة الفخار واألجسام الخزفٌة على اختبلؾ 

مكونة لها كذلك أنواعها ودرجات الحرارة البلزمة بنوعٌها وكذلك األفران الكهربابٌة وأنواعها وأحجامها واألجزاء والمواد ال
 اأفران الوقود كما تتناول دراسة تصمٌم األفران 

 س ع3 6/712/15تارٌخ الفخار والخزف 
ٌتناااول هااذا المقاارر دراسااة وتطااور عواماال ظهااور الفخااار والخاازؾ فااً عصااور مااا قباال التااارٌخ والحضااارة المصاارٌة       

، وذلااك ماان خاابلل المحاضاارات النظرٌااة والزٌااارات والحضااارة التركٌااة والرومانٌااة ، وكااذلك تااارٌخ فاان الخاازؾ اإلساابلمً 
 المٌدانٌة للمتحؾ المصري والمتحؾ اإلسبلمً اا

  مس 3 7/712/15تصمٌمات تنفٌذٌة لالعمال الخزفٌة 
 اتهتم هذه المادة بدراسة اسس التصمٌم الخزفً بما ٌتناسب مع إمكانٌات الخامة  التشكٌلٌة وذلك علً مرحلتٌن 

أثر اللون أو الطبلءات الزجاجٌة  اوتصمٌم النحت الخزفً بمختلؾ أنواع الخامات الخزفٌة المتوافرة  أسس -المرحلة األولى:
 علً التصمٌم واختبلؾ النتابج المتحققة باختبلؾ تقنٌات استخدام هذه الطبلءات

  مس  3  8/712/15نظرٌات الضوء واللون فً الخزف 
ملٌاة للاون وباٌن الفلسافات المختلفاة للاون فاً مجاال التصاوٌر والنحات بهادؾ تهتم هذه المادة بعمال مقارناه باٌن النظرٌاات الع

استخبلص وتطبٌ  نظرٌات اللون الخاصة بفن النحت ،كما تهاتم الماادة بعمال مقارناات باٌن ماواد النحات المختلفاة التاً ٌتمثال 
 االلون من خبللها 

  مس  3 9/712/5تكنولوجٌا المعلومات 
٣ٜىف جُٔوٌٍ ػ٠ِ جْطهىجّ جْح٤ُد ضو٤٘ٚ ٓطؼىوٙ ك٠ جُط٤ٌَٗ جُٔرحٍٖ  -جٌِ ج٤ًُ٘ٛٚ ٝجُؼ٣ٚ٤ِٜٔىف جُٔوٌٍ ض٤ٔ٘س هىٌجش جُى

 جُطْٞغ ك٠ ٓؿحٍ ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح ج٫كٍجٕ ٝجْح٤ُد ج٫نطُجٍ ٝج٫ًٓىٙ -ٝجُـحُد

 مس 3 11/712/15مشروعات تخصصٌة 
 ُٔطرحػس ٝجُٔ٘حْرس ُ٘ٞع جُهحٓسضوّٞ جُىٌجْس ػ٠ِ ئنط٤حٌ جُطحُد ػىو ٖٓ جٍُٔٗٝػحش جُهُك٤س ٝيُي ذأقى جُطٍم ج

  مس 3  11/712/15تطبٌقات االختزال فً فن الخزف 
وهو  أسلوب كتابة سرٌعة ٌعتمد علاً الرماوز أو المختصارات بادالً مان الحاروؾ أو  shorthandٌدرس الطالب االختزال 

ضاٌقة( والكتاباة الناعماة والكتاباة القصاٌرةا الكلمات أو الجمل، وأسماء االختزال ومنها : الكتابة المختزلة )كتابة متبلصاقة أو 
 اوهو وسٌلة ثقافٌة، فً الدول الصناعٌة، وفً اإلعبلنا

 مس 3 12/712/15التقنٌات الحدٌثة للتكبٌر والتصغٌر 
أوال جازء نظاري  -بؤنواعهاا أو الخاماات األخارى وتشامل:لدراسة التقنٌات الحدٌثة للتكبٌر والتصؽٌر وخاصاة علاى األحجاار 

ثانٌا جزء عملً تطبقً ٌشمل تجربة علاى األقال لكال نظرٌاة والمحتاوى الدراساً  نظرٌات التكبٌر والتصؽٌر بؤنواعه لدراسة 
 اٌشمل تناول التقنٌات الحدٌثة فً النحت علً األحجار 

  مس 3 1/713/15تقنٌات تشكٌل اللدائن 
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ملٌات الوصاول والتادعٌم لبلعماال المنفاذه بهاذه الماواد تناول تقنٌات التشكٌل باللدابن المتنوعة)السابله والصلبه( او عجابن وع
تنفٌاذ اعماال   -والتنوع فى استخدام المواد المابٌه وكٌفٌة تناول هذه الخامات باسلوب جدٌاد تحقا  قاٌم ابداعٌاه وجمالٌاه جدٌاده 

 ا تطبٌقٌه تحق  من خبللها القدرة االبداعٌه فى التشكٌل
 

  مس  3  2/713/15باشرالتقنٌات الحدٌثة للتشكٌل النحتى الم
 نشطٌة مثال المجاال المؽناطٌساى وهاى تساتقطب األشاكال المربٌاة ان االدراك كما ٌراه علماء الجشطالت ٌخضع لقوى داخلٌة

تفاصاٌٌلة الجزبٌاة اناه ٌضام تلاك االجازاء فاى وحادة  فى اطار كلى ومن ثم فإن كل شىء مرباى ٌحتاوى علاى أكثار مان مجارد
 متكاملة

  مس 3  3/713/15دراسات مٌدانٌة 
تحق  الدراسة تعمٌ  الفكر التشكٌلً للدارسٌن من خبلل المزج بٌن الواقع التنفٌذي للوسابط فً مجال الصناعة وفً المجال 
الحرفً بمعاٌشة أد  المشكبلت المتعلقة بالتنفٌذ فً كل وسٌط بحٌث تصبح خبرة الدارس أعم  وأشمل فً تنفٌذه ألعماله 

 ت متعددة فً تطوٌع الوسابطافضبل عن اكتسابه لمهارا
  مس  3 4/713/5برامج الكمبٌوتر المتطورة واستخدامها فً فن النحت 

إلقاء الضوء على أهمٌة الكمبٌوتر فً المجاالت الفنٌة التشكٌلٌة وتدرٌب الدارس على إحدى البرامج التً تساعد علً تنمٌة 
اسب اآللً من إمكانٌات التحرٌك والتحوٌر والحفظ واسترجاع مهارته التصمٌمٌة النحتٌة بؤنواعها بما تحوٌه برامج الح

 التصمٌــم و إخراجه بشكل الب  ٌواكب روح التطور التكنولوجً
 س ع 3 5/713/15مصطلحات فنٌة مرتبطة بالتخصص 

االت تحدٌاد مفااهٌم للمصاطلحات الفنٌاة المساتخدمة ضامن محا -ٌعتمد المقرر على استخبلص المصطلحات الشابعة االستخدام 

 استخبلص المصطلحات من المراجع الفنٌة   - الشكل المجسم فى الخامات المختلفة

  مس  3 6/713/15تكنولوجٌا متخصصة 

كْٜ وٌٝجٍُذ١ ذ٤ٖ جُؿحٗد  -جُطؼٍف ػ٢ِ جْٛ جُؿٞجٗد جُ٘ظ٣ٍس ٝجُططر٤و٤س  -جُطؼٍف ػ٢ِ ٓلّٜٞ ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح ٍٜٚ جُٔؼحوٕ

جُطى٣ٌد ج٤ُٔىج٢ٗ ٍُذ١   -جُطؼٍف ػ٢ِ جُٔؼحُؿحش جُٔط٘ٞػس ُِؿحٗد جُططر٤و٢ -ٛٙجُٜٔح١ٌ ٝجُؿحٗد ج٫ذىجػ٢ ك٢ ٓؿحٍ جُطه

 جُؿٞجٗد جُ٘ظ٣ٍس ٝجُططر٤و٤س

  مس  3 7/713/15التشكٌل المجسم والبارز 

 الربط بٌن البارز والمجسم فى عمل واحد ا -الخامة واثرها على االعمال ا -تحقٌ  اعمال نحتٌة مجسمة وبارزة ا

  مس  3 8/713/15ن فً النحت تكنولوجٌا اللو

ٌهتم هذا المقارار بتقادٌم واساتعرض التنااوالت اللونٌاة المتعادة فاً األعماال النحتٌاة مان خابلل تناوع الخاماات المساتخدمة فاً 
التشكٌل وتنوع أسلوب المعالجة والمواد المستخدمة فً التلوٌن واثر كل ذلك على طبٌعة العمل النحتً فً ظل تواجاد مصاادر 

 المناسبة التً تحق  للعمل النحتً قٌمة الجمالٌة الضوء ا
  مس  3  9/713/15التشكٌل المباشر للخامات المعدنٌة 

ٌتناااول هااذا المقاارر عملٌااات التشااكٌل المباشاار فااً المعااادن بطاار  اللحااام المتنوعااة المتمثلااة فااً لحااام الكهرباااء واألوكسااجٌن 
ً تشاكٌل القطاع المعدنٌاة الحدٌدٌاة وؼٌرهاا الحدٌدٌاة كماا ٌتنااول واألرجوان وؼٌرها من أسالٌب وطر  الوصل المستخدمة فا

 اأشكال وأنواع القطاعات المعدنٌة التً توظؾ فً هذه النوعٌة من التشكٌل 
  مس  3 11/713/15نظرٌة الضوء فً النحت 

نٌاة ألعماال فناانٌن مناقشاات لؤلساالٌب والتجاارب الف -مجموعة محاضرات نظرٌة تستند الى نماذج حضارٌة وفنٌاة تارٌخٌاة  
دراسة النماذج الفنٌاة التاى تإكاد علاى التعامال ماع الخاماة النحتٌاة مان خابلل -اكتشفوا أهمٌة الضوء واللون فً العمل النحتى  

 اتكلٌؾ الدارسٌن بالبحث فً القٌم اللونٌة للخامة النحتٌة  -الموضوع  
 مس  3 11/713/15تكنولوجٌا المعلومات 

٣ٜىف جُٔوٌٍ ػ٠ِ جْطهىجّ جْح٤ُد ضو٤٘ٚ ٓطؼىوٙ ك٠ جُط٤ٌَٗ جُٔرحٍٖ  -جش جُىجٌِ ج٤ًُ٘ٛٚ ٝجُؼ٤ِٔٚ ٣ٜىف جُٔوٌٍ ض٤ٔ٘س هىٌ

 جُطْٞغ ك٠ ٓؿحٍ ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح ج٫كٍجٕ ٝجْح٤ُد ج٫نطُجٍ ٝج٫ًٓىٙ -ٝجُـحُد 

  مس  3 12/713/15مواد مختارة من التخصص الدقٌق 

ٌٌم االعمال الفنٌه ودراسة مراحل تطورها من فتره الى اخرىاستبٌان تق -تعرٌؾ الطالب بتارٌخ فن النحت وانواعه وخاماته 

 السمات العامه لكل التخصصات الدقٌقه المنبثقه من فن النحت ا

  مس 3 1/714/15تكنولوجٌا تشكٌل النحت البارز 
التشااكٌل بهااا وكساااب التعاارؾ علااى التقنٌااات المتنوعااة للاادابن وانواعهااا قاادرة الطالااب علااى فهاام هااذة التقنٌااات واكتساااب مهارة

 الطبلب المهارات التى تعٌنٌهم على االبداع فى تناول الخامة والمواد 
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  مس 3 2/714/15التقنٌات الحدٌثة فً فن المٌدالٌة 

إن التواف  ما بٌن المٌدالٌة ومعطٌات التكنولوجٌا الحدٌثة ٌمثل وحدة كاملة ففن المٌدالٌة ٌعكس سعً الفنان الادابم عان خاماات 
ت مثلً تتواف  وأبجدٌات التشكٌل ولقد أضافت التكنولوجٌا بدورها للمٌدالٌاة خاماات جدٌادة لام تكان مساتخدمة مان قبال ، وتقنٌا

 احٌث تطورت تقنٌات التشكٌل الكهربً 
  مس  3 3/714/15برامج الكمبٌوتر المتطورة واستخدامها فً فن النحت 

التشكٌلٌة وتدرٌب الدارس على إحدى البرامج التً تساعد علً تنمٌة  إلقاء الضوء على أهمٌة الكمبٌوتر فً المجاالت الفنٌة
مهارته التصمٌمٌة النحتٌة بؤنواعها بما تحوٌه برامج الحاسب اآللً من إمكانٌات التحرٌك والتحوٌر والحفظ واسترجاع 

 التصمٌــم و إخراجه بشكل الب  ٌواكب روح التطور التكنولوجً
  مس 3 4/714/15ٌة المواد المستحدثة لفن المٌدال

بداٌة لعصر النهضة اإلٌطالٌة شهد فن المٌدالٌة تطورا كبٌرا ارتبط بخامات وتقنٌات تنفٌذ المٌدالٌة فلم ٌعد قاصرا علً 
أسالٌب السبك المعدنً أو الحفر المباشر للنماذج أو القوالب وانما استخدمت أسالٌب التشكٌل بالمواد اللدنة والذي كان بداٌة 

 االمواد المستحدثة التً أثرت فن المٌدالٌة المعاصرة  للعدٌد من
  مس  3 5/714/15مشروعات مختارة من التخصص  

جُؿٍج٤ٗص ًهحٓٚ ٗكط٤ٚ ٝجغٍٙ ػ٠ِ  -وٌجْٚ ػحٓٚ ػٖ جٗٞجع ج٫قؿحٌ جُٛحُكٚ ُؼَٔ ٗكط٠ ٓؿْٓ جٝ ذحٌَ ك٠ جُلٍجؽ جُهحٌؾ٠

 جُط٤ٌَٗ

 مس 3 6/714/15خطوط عربٌة والتٌنٌة 

 ث القدٌم والحدٌث ودور الكتابه سواء كانت عربٌه او التٌنٌه فى عملٌة التصمٌم مع بٌان وعرض نماذج ناجحهدراسة الترا

  وص  2 1/120/25انرقَُاخ انسذٍثح نهرشكَم انُسرٌ انًثاشز 

ٌ  جُؿُٜز كْٜ وٝ –جُطؼٍف ػ٢ِ أْٛ .جُهحٓحش ٝجُطو٤٘حش جُٔٓطهىٓس ك٠ كٖ ج٤ُٔىج٤ُس    جُطؼٍف ػ٢ِ ٓلّٜٞ كٖ ج٤ُٔىج٤ُس 

ٝج٧وٝجش جُكى٣ػس جُٔٓطهىٓس ك٠ جُط٤ٌَٗ جُ٘كط٠ ٤ُِٔىج٤ُس ..ضكو٤ن جُٔوىٌز  ػ٠ِ ٓٞجًرس ضق=هط٤٘حش ض٘ل٤ً ج٤ُٔىج٤ُس جُطؼٍف ػ٢ِ 

 جُطى٣ٌد ج٤ُٔىج٢ٗ ػ٢ِ ٌؤ٣س ٝض٤ْٔٛ ج٤ُٔىج٤ُحش  -جُٔؼحُؿحش جُٔهطِلس  ُؼَٔ ج٤ُٔىج٤ُس 

  مس  3 8/714/15مشروعات تخصصٌة 

 جُٔطحذؼٚ ُط٘ل٤ً ج٤ُٔىج٤ُٚ  جُطى٣ٌد ػ٠ِ جُط٤ٌَٗ جُ٘كط٠ جُٔٛـٍ ئْطهىجّ جُهط٠ٞ جُؼٍذ٤س ٝج٫ض٤٘٤س ك٠ جُط٤ْٔٛ وٌجْس جُهطٞجش

 مس  3 9/714/15تكنولوجٌا عالج وصٌانة المواد 

مثل لكل دراسة تقنٌات الخزؾ والمواد التشكٌلٌة المستخدمة لتنفٌذه من طٌنات مختلفة و كٌفٌة تشكٌلها وتحقٌ  االستخدام األ
منها واهم خصابصها المتنوعة وطر  إعدادها ودراسة أسس عبلجها ومعالجة أي قصور أثناء مراحل التنفٌذ أو فً المراحل 

 االتالٌة ، ودراسة لطر  التجفٌؾ والعٌوب التً تنتج عنها 
  مس  3 11/714/15نقد تشكٌلً 

ل ومناهج البحث ودراسة األسالٌب التحلٌلٌة والمقارنة بما تهدؾ الدراسة لتعمٌ  منهجٌة البحث التشكٌلً وف  معطٌات أصو
ٌحق  التدرٌب األكادٌمً علً النقد والتحلٌل التشكٌلً الكتشاؾ واستٌعاب مشكبلت البحث التشكٌلً فً مجاالت التخصص 

   االمختلفة 
  مس  3 11/714/15تكنولوجٌا المعلومات 

٣ٜىف جُٔوٌٍ ػ٠ِ جْطهىجّ جْح٤ُد ضو٤٘ٚ ٓطؼىوٙ ك٠ جُط٤ٌَٗ جُٔرحٍٖ  -٣ٚ٤ِٜىف جُٔوٌٍ ض٤ٔ٘س هىٌجش جُىجٌِ ج٤ًُ٘ٛٚ ٝجُؼٔ

 جُطْٞغ ك٠ ٓؿحٍ ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح ج٫كٍجٕ ٝجْح٤ُد ج٫نطُجٍ ٝج٫ًٓىٙ -ٝجُـحُد

  مس  3 12/714/15تارٌخ العملة والمٌدالٌة 

ُؼِٔس ٝج٤ُٔىج٤ُس ٫ٞٚٝ ٤ُِٔىج٤ُس جُططٌٞجش جُط٢ قىغص ٌَُ ٖٓ ج -جُطؼٍف ػ٠ِ ضح٣ٌم جُؼِٔس ج٤ُٔىج٤ُس ٝذىج٣س ًَ ٜٓ٘ح .

 جٌضرح٠ ضطٌٞ جُهحٓحش ٝجُطو٤٘حش ذططٌٞ ج٧ؾُٜز جُٔٓطكىغس ك٢ ًٛج جُٔؿحٍ -جُٔؼحٍٚز .

 دكتوراهمقررات 
 مس 3  1/811/15( 1بالنحت المٌدانً المعاصر  ) دراسات فنٌة مرتبطة

مإكدة لكٌان عناصرالنحت المختلفة  مع تنوع أسالٌب ٌهدؾ المقرر إلى تعمٌ  المفاهٌم األكادٌمٌه للتعبٌر عن السمات ال   
األداء بوسابط متعدده بحٌث تتعدد الحلول التشكٌلٌه بما ٌهٌا فكر الطالب الن ٌصطبع بذاتٌه فى األداء وٌتعم  لدٌه البعد 

 االوقتى ومفاهٌم بناء العمل الفنى والنواحى التعبٌرٌه الذاتٌه 
 1/811/15مسبق      مس 3  2/811/15( 2ً المعاصر  )بالنحت المٌدان دراسات فنٌة مرتبطة

ٌهدؾ المقرر إلى تعمٌ  المفاهٌم األكادٌمٌه للتعبٌر عن السمات المإكدة لكٌان عناصرالنحت المختلفة  مع تنوع أسالٌب       
داء وٌتعم  لدٌه البعد األداء بوسابط متعدده بحٌث تتعدد الحلول التشكٌلٌه بما ٌهٌا فكر الطالب الن ٌصطبع بذاتٌه فى األ

 االوقتى ومفاهٌم بناء العمل الفنى والنواحى التعبٌرٌه الذاتٌه 
 

 مس  3 3/811/15فً مجال التخصص  لمعاصرهالتقنٌات ا
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أثمرت التكنولوجٌا الحدٌثة خامات جدٌدة بدت مظاهرها وتطبٌقاتها فى الحٌاة الحدٌثة لتشكل المحٌط العلمى والتطبٌقى المحٌط 
ا مما أنعكس أثره بطٌعة الحال على األبداع الفنى ، فمنها ما ٌنضوى تحت خامات التشكٌل كاللدابن بؤنواعها ومنها  باألنسان

 االسابك الجدٌدة مثل الصلب الذى الٌصدأ وؼٌرها 
 مس 3 4/811/15تقنٌات المعالجات النهائٌة 

ط٢  جُٔرحٍٖ ٝج٤ُٔىج٤ُس   ٝ ج٫وٝجش جُٔٓطهىٓس  ك٠ جُططؼٍف ػ٠ِ جُٔؼط٤حش جُطٌُ٘ٞٞؾ٤س  جُكى٣ػس ك٠ ٓؿحٍ جُط٤ٌَٗ جُ٘ك 

 جُط٤ٌَٗ ٝكْٜ وٌٝ جُطو٤٘س جُكى٣ػس ٝ جٍُه٤ٔس ك٠ ًٛٙ جُٔؿح٫ش  ْٞجء ك٠ جُؿٞجٗد جُط٘ل٣ً٤س جٝ جُطٌر٤ٍ  

  مس 3 5/811/15تكنولوجٌا خامات متقدمة 
ت بعاداً جدٌاداً بإضاافتها لعناصار القاوة والتحمال تمثل التكنولوجٌا الحدٌثة فً مجال الخامات النحتٌة أهمٌاة كبٌارة ، حٌاث حققا

والمعالجة اللونٌة المتمٌزة وعناصر الشفافٌة مما حق  العدٌد من المعالجات التشكٌلٌة للنحت المٌدانً ولم تتوقاؾ المساٌرة عان 
 اهذا بل امتدت لتكنولوجٌا متقدمة تحق  معالجة القصور 

 مس   3  6/811/15 التشكٌل المباشر للمٌدالٌة والنحت البارز
جُططؼٍف ػ٠ِ جُٔؼط٤حش جُطٌُ٘ٞٞؾ٤س  جُكى٣ػس ك٠ ٓؿحٍ جُط٤ٌَٗ جُٔرحٍٖ ٝج٤ُٔىج٤ُس   ٝ ج٫وٝجش جُٔٓطهىٓس  ك٠ جُط٤ٌَٗ ٝكْٜ  

 وٌٝ جُطو٤٘س جُكى٣ػس ٝ جٍُه٤ٔس ك٠ ًٛٙ جُٔؿح٫ش  ْٞجء ك٠ جُؿٞجٗد جُط٘ل٣ً٤س جٝ جُطٌر٤ٍ  

  مس  3 7/811/15التشكٌل المباشر للخامات المعدنٌة 
ٌختص المقرر بعملٌات التشكٌل المباشر فً المعادن الحدٌدٌة وؼٌر الحدٌدٌة بطر  اللحام المختلفة واستخدام األسالٌب 
التكنولوجٌة األولٌة والمتطورة فً إخضاع الوسابط المعدنٌة فً صورها اإلنتاجٌة المختلفة كفكر تشكٌلً متطور ٌعتمد على 

 االقابمة على فهم الوسٌط فورٌة التعبٌر فً الحلول 
 مس 3 8/811/15خامات البٌئة واثرها علً التشكٌل 

ٌتناول هذا المقرر االهتمام بدراسة الخامات  البٌبٌة المختلفة  ، ومعرفة أهم السامات الممٌازة لهاا فاالتً ٌجاب أن تتاوافر       
بٌة و التً تتمٌز أعمالهم بالنجاح وأرتباطة بالعوامل فً العمل النحتً المٌدانً وعرض عدد من أسالٌب النحاتٌن بالخامات البٌ

 المكانٌة واإلنشابٌة اا
  مس  3  9/811/15النظرٌات المستحدثة فً التصمٌم ثالثً االبعاد 

ٌتناول هذا المقررالنظرٌات الحدٌثة  للتصمٌم ثبلثً األبعاد و شرح خصابص فن التشكٌل المجسم بصفة عامة وتبٌانه 
و فن ٌعتمد على األبعاد الثبلثة الطول والعرض والعم  و التعبٌر بواسطة التشكٌل بالخامات المختلفة فً ودراسة مفهومة وه

 االفراغ وبالكتلة الصلبة أو المفرؼة فنٌا وجمالٌا 
 مس 3  11/811/15التشكٌل المباشر للخامات المتقدمة 

ك٠ جُك٤حز جُكى٣ػس ُطٌَٗ جُٔك١٤ جُؼ٠ِٔ ٝجُططر٤و٠ جُٔك١٤  أغٍٔش جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُكى٣ػس نحٓحش ؾى٣ىز ذىش ٓظحٍٛٛح ٝضطر٤وحضٜح 

ذح٧ٗٓحٕ . ٓٔح أٗؼٌّ أغٍٙ ذط٤ؼس جُكحٍ ػ٠ِ ج٧ذىجع جُل٠٘ ، كٜٔ٘ح ٓح ٣ٟٟ٘ٞ ضكص نحٓحش جُط٤ٌَٗ ًحُِىجتٖ ذأٗٞجػٜح ٜٝٓ٘ح 

 .جُٓحتي جُؿى٣ىز ٓػَ جُِٛد جًُٟ ٣٫ٛىأ 

  مس 3 11/811/15التقنٌات الحدٌثة السالٌب اإلستنساخ 
أتاحت األجهزة الحدٌثة فً تكبٌر واستنساخ األعمال النحتٌة المٌدانٌة إمكانٌات ال حدود لها ، حٌث اصبح النموذج المصؽر 
الذي ٌنجزه الفنان وٌحمل كل القٌم المٌدانٌة كافٌا للتكبٌر وتحقٌقه بواسطة آالت االستنساخ اإللكترونٌة الحدٌثة ، أٌضا أتاحت 

 اصفات التشكٌل اثة إن تنقل كل األبعاد وموهذه األسالٌب الحدٌ
  مس 3 12/811/15دراسات فً تنفٌذ االعمال فً الفراغ الخارجً 

ٌعنى المقرر الدراسً بالربط بٌن التخطٌط للمواقع وتؤثٌرها على الفكر التشكٌلً للمجسم وحلوله وٌعنى بمدى أهمٌة العملٌات 
رة ألخرى كما ٌعنى بدراسة مكمبلت التشكٌل المتصلة بالعمل والموقع بما التنفٌذٌة وما ٌتبعها من مشكبلت تختلؾ من فك

 ٌحق  رإٌة عمٌقة متخصصة للدارسا
  مس  3 1/812/15( 1دراسات فنٌة مرتبطة بالنحت الخزفً )

أسالٌب  ٌهدؾ المقرر إلى تعمٌ  المفاهٌم األكادٌمٌه للتعبٌر عن السمات المإكدة لكٌان عناصرالنحت المختلفة  مع تنوع   
األداء بوسابط متعدده بحٌث تتعدد الحلول التشكٌلٌه بما ٌهٌا فكر الطالب الن ٌصطبع بذاتٌه فى األداء وٌتعم  لدٌه البعد 

 االوقتى ومفاهٌم بناء العمل الفنى والنواحى التعبٌرٌه الذاتٌه 
  1/812/15مسبق   مس  3 2/812/15( 2دراسات فنٌة مرتبطة بالنحت الخزفً )

دؾ المقرر إلى تعمٌ  المفاهٌم األكادٌمٌه للتعبٌر عن السمات المإكدة لكٌان عناصرالنحت المختلفة  مع تنوع أسالٌب ٌه   
األداء بوسابط متعدده بحٌث تتعدد الحلول التشكٌلٌه بما ٌهٌا فكر الطالب الن ٌصطبع بذاتٌه فى األداء وٌتعم  لدٌه البعد 

 النواحى التعبٌرٌه الذاتٌه الوقتى ومفاهٌم بناء العمل الفنى وا
  مس  3 3/812/15التقنٌات الحدٌثة فً مجال التخصص 

ٌدرس الطالب أثر المعطٌات التكنولوجٌه الحدٌثه على تقنٌات فن النحت فى مجال التخصص ومدى تطوٌعها للقدرات 
 داعٌه للفنان فى مختلؾ الخاماتا اإلب

 مس 3 4/812/15تقنٌات المعالجات النهائٌة 
طؼٍف ػ٠ِ جُٔؼط٤حش جُطٌُ٘ٞٞؾ٤س  جُكى٣ػس ك٠ ٓؿحٍ جُط٤ٌَٗ جُ٘كط٢  ٝجُهُك٢    ٝ ج٫وٝجش جُٔٓطهىٓس  ك٠ جُط٤ٌَٗ ٝكْٜ جُط 

 وٌٝ جُطو٤٘س جُكى٣ػس ٝ جٍُه٤ٔس ك٠ ًٛٙ جُٔؿح٫ش  ْٞجء ك٠ جُؿٞجٗد جُط٘ل٣ً٤س جٝ جُطٌر٤ٍ 

 

  مس 3 5/812/15تكنولوجٌا خامات متقدمة 
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ٌثة فً مجال الخامات النحتٌة أهمٌاة كبٌارة ، حٌاث حققات بعاداً جدٌاداً بإضاافتها لعناصار القاوة والتحمال تمثل التكنولوجٌا الحد
والمعالجة اللونٌة المتمٌزة وعناصر الشفافٌة مما حق  العدٌد من المعالجات التشكٌلٌة للنحت الخزفً  ولم تتوقؾ المساٌرة عان 

 اصور هذا بل امتدت لتكنولوجٌا متقدمة تحق  معالجة الق
  مس  3 6/812/15التقنٌة الرقمٌة فً تنفٌذ النحت الخزفً 

تباٌناة التاى مٌازت هاذا االتجااه فً هذا المقرر ٌتجه الدارس الى تحصٌل وسابل التشكٌل النحتى الخزفً وااللماام بالتقنٌاات الم
 وتواكٌت مع الثورة التكنولوجٌة والعلمٌة للفن الحدٌثا

 مس 3  7/812/5دمة التشكٌل المباشر للخامات المتق
أغٍٔش جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُكى٣ػس نحٓحش ؾى٣ىز ذىش ٓظحٍٛٛح ٝضطر٤وحضٜح ك٠ جُك٤حز جُكى٣ػس ُطٌَٗ جُٔك١٤ جُؼ٠ِٔ ٝجُططر٤و٠ جُٔك١٤  

ذح٧ٗٓحٕ . ٓٔح أٗؼٌّ أغٍٙ ذط٤ؼس جُكحٍ ػ٠ِ ج٧ذىجع جُل٠٘ ، كٜٔ٘ح ٓح ٣ٟٟ٘ٞ ضكص نحٓحش جُط٤ٌَٗ ًحُِىجتٖ ذأٗٞجػٜح ٜٝٓ٘ح 

 .جُؿى٣ىز ٓػَ جُِٛد جًُٟ ٣٫ٛىأ  جُٓحتي

 مس 3 8/812/15خامات البٌئة واثرها علً التشكٌل 
ٌتناول هذا المقرر االهتمام بدراسة الخامات  البٌبٌة المختلفة  ، ومعرفة أهم السامات الممٌازة لهاا فاالتً ٌجاب أن تتاوافر       

مات البٌبٌة و التً تتمٌز أعمالهم بالنجاح وأرتباطة بالعوامل فً العمل النحتً المٌدانً وعرض عدد من أسالٌب النحاتٌن بالخا
 المكانٌة واإلنشابٌة اا

  مس  3  9/812/15النظرٌات المستحدثة فً التصمٌم ثالثً االبعاد 
ٌتناول هذا المقررالنظرٌات الحدٌثة  للتصمٌم ثبلثً األبعاد و شرح خصابص فن التشكٌل المجسم بصفة عامة وتبٌانه 

فهومة وهو فن ٌعتمد على األبعاد الثبلثة الطول والعرض والعم  و التعبٌر بواسطة التشكٌل بالخامات المختلفة فً ودراسة م
 االفراغ وبالكتلة الصلبة أو المفرؼة فنٌا وجمالٌا 

  مس 3 11/812/15التقنٌات الحدٌثة السالٌب اإلستنساخ 
حتٌة المٌدانٌة إمكانٌات ال حدود لها ، حٌث اصبح النموذج المصؽر أتاحت األجهزة الحدٌثة فً تكبٌر واستنساخ األعمال الن

الذي ٌنجزه الفنان وٌحمل كل القٌم المٌدانٌة كافٌا للتكبٌر وتحقٌقه بواسطة آالت االستنساخ اإللكترونٌة الحدٌثة ، أٌضا أتاحت 
 اهذه األسالٌب الحدٌثة إن تنقل كل األبعاد وموصفات التشكٌل 

  مس 3 12/812/15االعمال فً الفراغ الخارجً دراسات فً تنفٌذ 
ٌعنى المقرر الدراسً بالربط بٌن التخطٌط للمواقع وتؤثٌرها على الفكر التشكٌلً للمجسم وحلوله وٌعنى بمدى أهمٌة العملٌات 

لموقع بما التنفٌذٌة وما ٌتبعها من مشكبلت تختلؾ من فكرة ألخرى كما ٌعنى بدراسة مكمبلت التشكٌل المتصلة بالعمل وا
 ٌحق  رإٌة عمٌقة متخصصة للدارسا

  مس  3 1/813/15( 1دراسات فنٌة مرتبطة بالنحت المعاصر )
ٌهدؾ المقرر إلى تعمٌ  المفاهٌم األكادٌمٌه للتعبٌر عن السمات المإكدة لكٌان عناصرالنحت المختلفة  مع تنوع أسالٌب    

بما ٌهٌا فكر الطالب الن ٌصطبع بذاتٌه فى األداء وٌتعم  لدٌه البعد  األداء بوسابط متعدده بحٌث تتعدد الحلول التشكٌلٌه
 االوقتى ومفاهٌم بناء العمل الفنى والنواحى التعبٌرٌه الذاتٌه 

  مس  3 2/813/15التقنٌات الحدٌثة فً مجال التخصص 
شكل المحٌط العلمى والتطبٌقى المحٌط أثمرت التكنولوجٌا الحدٌثة خامات جدٌدة بدت مظاهرها وتطبٌقاتها فى الحٌاة الحدٌثة لت

باألنسان ا مما أنعكس أثره بطٌعة الحال على األبداع الفنى ، فمنها ما ٌنضوى تحت خامات التشكٌل النحتً   بؤنواعه ومنها 
 اال وؼٌرها كما جاء أٌضاً أحد مظاهر الحداثةبشكل واضح 

 1/813/15مسبق   مس  3 3/813/15( 2دراسات فنٌة مرتبطة بالنحت المعاصر )
ٌهدؾ المقرر إلى تعمٌ  المفاهٌم األكادٌمٌه للتعبٌر عن السمات المإكدة لكٌان عناصرالنحت المختلفة  مع تنوع أسالٌب    

األداء بوسابط متعدده بحٌث تتعدد الحلول التشكٌلٌه بما ٌهٌا فكر الطالب الن ٌصطبع بذاتٌه فى األداء وٌتعم  لدٌه البعد 
 ابناء العمل الفنى والنواحى التعبٌرٌه الذاتٌه الوقتى ومفاهٌم 

  مس 3 4/813/15تكنولوجٌا خامات متقدمة 
تمثل التكنولوجٌا الحدٌثة فً مجال الخامات النحتٌة أهمٌاة كبٌارة ، حٌاث حققات بعاداً جدٌاداً بإضاافتها لعناصار القاوة والتحمال 

من المعالجات التشكٌلٌة للنحت الخزفً  ولم تتوقؾ المساٌرة عان  والمعالجة اللونٌة المتمٌزة وعناصر الشفافٌة مما حق  العدٌد
 اهذا بل امتدت لتكنولوجٌا متقدمة تحق  معالجة القصور 

  مس  3 5/813/15التقنٌة الرقمٌة فً تنفٌذ النحت  
ذا االتجااه وتواكٌات تباٌنة التاى مٌازت هافً هذا المقرر ٌتجه الدارس الى تحصٌل وسابل التشكٌل النحتى وااللمام بالتقنٌات الم

 مع الثورة التكنولوجٌة والعلمٌة للفن الحدٌثا
 مس 3 6/813/15تقنٌات المعالجات النهائٌة 

جُططؼٍف ػ٠ِ جُٔؼط٤حش جُطٌُ٘ٞٞؾ٤س  جُكى٣ػس ك٠ ٓؿحٍ جُط٤ٌَٗ جُ٘كط٢  جُٔرحٍٖ ٝج٤ُٔىج٤ُس   ٝ ج٫وٝجش جُٔٓطهىٓس  ك٠  

 س ك٠ ًٛٙ جُٔؿح٫ش  ْٞجء ك٠ جُؿٞجٗد جُط٘ل٣ً٤س جٝ جُطٌر٤ٍ  جُط٤ٌَٗ ٝكْٜ وٌٝ جُطو٤٘س جُكى٣ػس ٝ جٍُه٤ٔ

 مس 3 7/813/15خامات البٌئة واثرها علً التشكٌل 
ٌتناول هذا المقرر االهتمام بدراسة الخامات  البٌبٌة المختلفة  ، ومعرفة أهم السامات الممٌازة لهاا فاالتً ٌجاب أن تتاوافر       

من أسالٌب النحاتٌن بالخامات البٌبٌة و التً تتمٌز أعمالهم بالنجاح وأرتباطة بالعوامل  فً العمل النحتً المٌدانً وعرض عدد
 المكانٌة واإلنشابٌة اا

  مس  3  813/15/ 8النظرٌات المستحدثة فً التصمٌم ثالثً االبعاد 
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بصفة عامة وتبٌانه ٌتناول هذا المقررالنظرٌات الحدٌثة  للتصمٌم ثبلثً األبعاد و شرح خصابص فن التشكٌل المجسم 
 اودراسة مفهومة وهو فن ٌعتمد على األبعاد الثبلثة الطول والعرض والعم  و التعبٌر 

 
 

 مس 3  9/813/15التشكٌل المباشر للخامات المتقدمة 
جُٔك١٤  أغٍٔش جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُكى٣ػس نحٓحش ؾى٣ىز ذىش ٓظحٍٛٛح ٝضطر٤وحضٜح ك٠ جُك٤حز جُكى٣ػس ُطٌَٗ جُٔك١٤ جُؼ٠ِٔ ٝجُططر٤و٠ 

ذح٧ٗٓحٕ . ٓٔح أٗؼٌّ أغٍٙ ذط٤ؼس جُكحٍ ػ٠ِ ج٧ذىجع جُل٠٘ ، كٜٔ٘ح ٓح ٣ٟٟ٘ٞ ضكص نحٓحش جُط٤ٌَٗ ًحُِىجتٖ ذأٗٞجػٜح ٜٝٓ٘ح 

 .جُٓحتي جُؿى٣ىز ٓػَ جُِٛد جًُٟ ٣٫ٛىأ 

 مس 3 11/813/15التقنٌات الحدٌثة السالٌب اإلستنساخ 
مال النحتٌة المٌدانٌة إمكانٌات ال حدود لها ، حٌث اصبح النموذج المصؽر أتاحت األجهزة الحدٌثة فً تكبٌر واستنساخ األع

الذي ٌنجزه الفنان وٌحمل كل القٌم المٌدانٌة كافٌا للتكبٌر وتحقٌقه بواسطة آالت االستنساخ اإللكترونٌة الحدٌثة ، أٌضا أتاحت 
 اهذه األسالٌب الحدٌثة إن تنقل كل األبعاد وموصفات التشكٌل 

  مس 3 11/813/15تنفٌذ االعمال فً الفراغ الخارجً  دراسات فً
ٌعنى المقرر الدراسً بالربط بٌن التخطٌط للمواقع وتؤثٌرها على الفكر التشكٌلً للمجسم وحلوله وٌعنى بمدى أهمٌة العملٌات 

لعمل والموقع بما التنفٌذٌة وما ٌتبعها من مشكبلت تختلؾ من فكرة ألخرى كما ٌعنى بدراسة مكمبلت التشكٌل المتصلة با
 ٌحق  رإٌة عمٌقة متخصصة للدارسا

  مس  3 1/814/15( 1النحت البارز والمٌدالٌة )فى دراسات 
ٌهدؾ المقرر إلى تعمٌ  المفاهٌم األكادٌمٌه للتعبٌر عن السمات المإكدة لكٌان عناصرالنحت البارز والمٌدالٌة  المختلفة  مع 

تتعدد الحلول التشكٌلٌه بما ٌهٌا فكر الطالب الن ٌصطبع بذاتٌه فى األداء وٌتعم   تنوع أسالٌب األداء بوسابط متعدده بحٌث
 لدٌه البعد الوقتى ومفاهٌم بناء العمل الفنى والنواحى التعبٌرٌه الذاتٌها

  مس  3 2/814/15التقنٌات الحدٌثة فً مجال التخصص 
ا فى الحٌاة الحدٌثة لتشكل المحٌط العلمى والتطبٌقى المحٌط أثمرت التكنولوجٌا الحدٌثة خامات جدٌدة بدت مظاهرها وتطبٌقاته

باألنسان ا مما أنعكس أثره بطٌعة الحال على األبداع الفنى ، فمنها ما ٌنضوى تحت خامات التشكٌل النحتً   بؤنواعه ومنها 
 ا ال وؼٌرها كما جاء أٌضاً أحد مظاهر الحداثة

 مس  3  3/814/15التشكٌل المباشر للمٌدالٌة والنحت البارز 
جُططؼٍف ػ٠ِ جُٔؼط٤حش جُطٌُ٘ٞٞؾ٤س  جُكى٣ػس ك٠ ٓؿحٍ جُط٤ٌَٗ جُٔرحٍٖ ٝج٤ُٔىج٤ُس   ٝ ج٫وٝجش جُٔٓطهىٓس  ك٠ جُط٤ٌَٗ ٝكْٜ  

 .وٌٝ جُطو٤٘س جُكى٣ػس ٝ جٍُه٤ٔس ك٠ ًٛٙ جُٔؿح٫ش  ْٞجء ك٠ جُؿٞجٗد جُط٘ل٣ً٤س جٝ جُطٌر٤ٍ  

 0/120/25يظثق   وص  2 0/120/25 (3انُسد انثارس يانًَذانَح )في دراطاخ 

٣ٜىف جُٔوٌٍ ئ٠ُ ضؼ٤ٔن جُٔلح٤ْٛ ج٧ًحو٤ٔ٣ٚ ُِطؼر٤ٍ ػٖ جُٓٔحش جُٔإًىز ٤ٌُحٕ ػ٘حٍٚجُ٘كص جُرحٌَ ٝج٤ُٔىج٤ُس  جُٔهطِلس  ٓغ 

٣ٝطؼٔن ض٘ٞع أْح٤ُد ج٧وجء ذْٞحت١ ٓطؼىوٙ ذك٤ع ضطؼىو جُكٍِٞ جُط٤ِ٤ٌٗٚ ذٔح ٤ٜ٣ة كٌٍ جُطحُد ٫ٕ ٣ٛطرغ ذًجض٤ٚ ك٠ ج٧وجء 

 .ُى٣ٚ جُرؼى جُٞهط٠ ٝٓلح٤ْٛ ذ٘حء جُؼَٔ جُل٠٘ ٝجُ٘ٞجق٠ جُطؼر٣ٍ٤ٚ جًُجض٤ٚ 

 مس 3 5/814/15تقنٌات المعالجات النهائٌة 
التتعرؾ علاى المعطٌاات التكنولوجٌاة  الحدٌثاة فاى مجاال التشاكٌل النحتاً  المباشار والمٌدالٌاة   و االدوات المساتخدمة  فاى  

 كٌل االتش
  مس 3 6/814/15ت متقدمة تكنولوجٌا خاما 

تمثل التكنولوجٌا الحدٌثة فً مجال الخامات النحتٌة أهمٌاة كبٌارة ، حٌاث حققات بعاداً جدٌاداً بإضاافتها لعناصار القاوة والتحمال 
والمعالجة اللونٌة المتمٌزة وعناصر الشفافٌة مما حق  العدٌد من المعالجات التشكٌلٌة للنحت الخزفً  ولم تتوقؾ المساٌرة عان 

 اذا بل امتدت لتكنولوجٌا متقدمة تحق  معالجة القصور ه
 مس 3 7/814/15خامات البٌئة واثرها علً التشكٌل 

ٌتناول هذا المقرر االهتمام بدراسة الخامات  البٌبٌة المختلفة  ، ومعرفة أهم السامات الممٌازة لهاا فاالتً ٌجاب أن تتاوافر       
لٌب النحاتٌن بالخامات البٌبٌة و التً تتمٌز أعمالهم بالنجاح وأرتباطة بالعوامل فً العمل النحتً المٌدانً وعرض عدد من أسا

 المكانٌة واإلنشابٌة اا
  مس  3 8/814/15التقنٌة الرقمٌة وفن المٌدالٌة 

طٌٞ كْٜ ٝوٌجْس جُؼ٬هس ٓح ذ٤ٖ جُهحٓحش جُٔٓطكىغس ٝضو٤٘حش ض٘ل٤ًٛح .ض -جُطؼٍف ػ٠ِ جُهحٓحش جُٔٓطكىغس ك٢ كٖ ج٤ُٔىج٤ُس .

 جُهحٓحش ٝجُطو٤٘حش ٫ٞٚٝ ُلٖ ج٤ُٔىج٤ُس جُٔؼحٍٚز .

 مس 3  9/814/15التشكٌل المباشر للخامات المتقدمة 
أغٍٔش جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُكى٣ػس نحٓحش ؾى٣ىز ذىش ٓظحٍٛٛح ٝضطر٤وحضٜح ك٠ جُك٤حز جُكى٣ػس ُطٌَٗ جُٔك١٤ جُؼ٠ِٔ ٝجُططر٤و٠ جُٔك١٤  

ػ٠ِ ج٧ذىجع جُل٠٘ ، كٜٔ٘ح ٓح ٣ٟٟ٘ٞ ضكص نحٓحش جُط٤ٌَٗ ًحُِىجتٖ ذأٗٞجػٜح ٜٝٓ٘ح ذح٧ٗٓحٕ . ٓٔح أٗؼٌّ أغٍٙ ذط٤ؼس جُكحٍ 

 .جُٓحتي جُؿى٣ىز ٓػَ جُِٛد جًُٟ ٣٫ٛىأ 

 انًقزراخ اإلخرَارٍح 

 س م  3  41/15مواد مختارة من التخصص الدقٌق 
 -ٍٓجقَ ضطٌٞٛح ٖٓ كطٍٙ ج٠ُ جنٍٟضو٤٤ْ ج٫ػٔحٍ جُل٤٘ٚ ٝوٌجْس  -ضؼ٣ٍق جُطحُد ذطح٣ٌم كٖ ججُهُف  ٝجٗٞجػٚ ٝنحٓحضٚ

 جْطر٤حٕ جُٓٔحش جُؼحٓٚ ٌَُ جُطهٛٛحش جُىه٤وٚ جُٔ٘رػوٚ ٖٓ كٖ جُ٘كص 
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  س م  3  41/15 والتذوق  دراسات فً النقد الفنً
ضٜىف جُىٌجْس ُطؼ٤ٔن ٜٓ٘ؿ٤س جُركع جُط٢ِ٤ٌٗ ٝكن ٓؼط٤حش أٍٚٞ ٝٓ٘حٛؽ جُركع ٝوٌجْس ج٧ْح٤ُد جُطك٤ِ٤ِس ٝجُٔوحٌٗس ذٔح 

ن جُطى٣ٌد ج٧ًحو٢ٔ٣ ػ٢ِ جُ٘وى ٝجُطك٤َِ جُط٢ِ٤ٌٗ ٫ًطٗحف ٝجْط٤ؼحخ ٬ٌٗٓش جُركع جُط٢ِ٤ٌٗ ك٢ ٓؿح٫ش جُطهٛٙ ٣كو

 .جُٔهطِلس 

 س م  3 42/15تقنٌات اإلضاءة الصناعٌة للنحت  
كوناتها وخصابصها دراسة تقنٌات االضاءة  وقٌمتها التشكٌلٌة الممثلة فً أنواعها المختلفة وتقنٌات تصنٌعها  ودراسة أهم م

 فً حاالتها المتنوعة وتاثٌر الضوء المربً وؼٌر المرابً على االعمال الفنٌة باالضافة  تاثٌرها على المواد الببل ستٌكٌة ا 
 س م  3  43/15 فن الحلً   

ل مدارس ٌعتمد المقرر على شقٌن أولهما نظري واالخر تطبٌقً _النظري عن العصور الفنٌه القدٌمه والحدٌثه من خبل
تشكٌل فن الحلً_الدالالت والرموز المستوحاه من الثقافات المتعدده _فن الحلً الساحلً وفن الحلً البدوي )البٌبه 

 الجانب التطبٌقً فً أسالٌب التشكٌل والتقطٌع والسحب والتلوٌن والحفر والسبك  الصحراوٌه (
  س م  3  44/15درسات تارٌخٌة مرتبطة بالبحث العلمً 

جُطحُد ذطح٣ٌم جُطٍجظ جُكٟحٌٟ جُل٠٘ ٝجُؼ٠ِٔ ، جُطؼٍف ػ٠ِ ٓلّٜٞ ٝوٌجْس جُركع جُؼ٠ِٔ ُلٕ٘ٞ جُكٟحٌجش ضؼ٣ٍق 

 كْٜ وٌٝ جُىٌجْحش جُطح٣ٌه٤ٚ ٝجُل٤٘ٚ جٍُٔضرطٚ ذحُركع جُؼ٠ِٔجُطح٣ٌه٤ٚ،  

  س م  3 45/15دراسات متحفٌة وأثرٌة 

ة < دراسات متحفٌة وأثرٌة " ، وذلك من خبلل دراسة تطور علم ٌتناول هذا المقرر دراسة أهمٌة المحتوي العلمً للماد    
المتاحؾ والتعرؾ على أنواعها المختلفة ونوع العرض ووسابل اإلضاءة الطبٌعٌة أو الصناعٌة ، وكذلك أهمٌة المتاحؾ 

 كمرجع علمً هام لؤلبحاث الفنٌة أو العلمٌة
  س م  3  46/15تقنٌات تشكٌل اللدائن 

ٌم الخامات اللدابنٌة المستحدثه المتنوعة وطرقة استخدامها وأسالٌب التشكٌل المتعددة المتبعة فً تناولها فً ٌختص المقرر بتقد

نوعٌها المستقرة والمتلٌنة بالحرارة أو التشكٌل المباشر أو االستنساخ بها للحصول على نماذج نحتٌة مدعمه كذلك ٌتم 

 انسب التقنٌات اللونٌة التعرض من خبلل هذا المقرر لؤلنواع المتعددة ال

  س م  3  47/15تقنٌات الراكو 

 وأسالٌب أستخدامها ا الراكو  وتارٌخ هذه التقنٌة تقنٌات  علً ٌتعرؾ الدارس فً البداٌة
  س م  3   48/15التقنٌة المتقدمة للحام المعادن 

النحت وأسالٌب تشكٌلها وكذلك التقنٌات  دراسة متكاملة لتكنولوجٌا لحام وتشكٌل المعادن واهم السبابك المستخدمة فً فن
الحدٌثة فً مجال لحام المعادن وما إضافته الخامات الحدٌثة كوسٌط فً تقنٌات اللحام ، حٌث تطورت أسالٌب اللحام اٌعتمد 

 اوالتطبٌقات العملٌة  المقرر على المحاضرات النظرٌة مدعومه بالتجارب
  س م  3  49/15دراسات إنشائٌة للتشكٌل الخرسانً 

 -ضؼ٤ٔن جُىٌجْس جُٔطهٛٛس ك٢ ج٧ػٔحٍ جُهٍْح٤ٗس  ج٤ُٔىج٤ٗس ٝضهط١٤ جُٔٞجهغ.ضؼ٤ٔن جُهرٍز جُط٘ل٣ً٤س ٝكْٜ ٬ٌٗٓش جُط٘ل٤ً

جُطٌٖٔ ٖٓ ضكو٤ن جُطٍجذ١ ذ٤ٖ جُط٤ٌَٗ جُٔؿْٓ  -ضؼ٤ٔن ٌؤ٣س جُىجٌِ جُط٤ِ٤ٌٗس كْٜ ٝئوٌجى ٬ٌٔٓش جُطْٛٔٛ ُِؼَٔ ج٤ُٔىج٢ٗ.

 .ش جُِٛسٝجُهِل٤س جُٔؼٔح٣ٌس يج

  س م  3  51/15دراسات إنشائٌة للتشكٌل المعدنً لالعمال النحتٌة 
٣ٜىف ئ٠ُ ض٤ٔ٘س جُوىٌز ج٩ٗٗحت٤س  جُط٤ِ٤ٌٗس ذح٧ِْٞخ جُٔرحٍٖ ُِىج٤ٌْٖ.ٝ ٣ٜىف ئ٠ُ ضؼ٤ٔن جُلْٜ جُط٢ِ٤ٌٗ ُِْٞحت١ جُٔؼى٤ٗس 

 ٩نٟحع جُْٞحت١ ُؼ٤ِٔحش جُط٤ٌَٗ جُٔرحٍٖ ٧كٍجو ضؿٍذس جُىج٤ٌْٖ ك٢ ج٩ذىجع.ٝ ئ٠ُ ئًٓحخ جُىج٤ٌْٖ ضو٤٘حش ٓهطِلس

  س م  3  51/15تطبٌقات الماسح االكترونً فً النحت 

( ٝجْطهىجٓس  ك٢ ئونحٍ ٌٚٞ ٌْٝٞٓحش ئ٠ُ جُكحْٞخ، ق٤ع ٣كُٜٞح ٖٓ ٠ر٤ؼطٜح Scannerق دراطح ذقَُاخ انًاطر انضوئٌ

َٜ ضه٣ُٜ٘ح وجنِٚ ك٢ ِٓق ٝجْطىػحتٜح ٝهص قط٠ ض٬ءّ ٠ر٤ؼس جُكحْٞخ ٝقط٠ ٣ٓ Digitalج٤ٍُْٓٞس ئ٠ُ ٌٚٞز ٌه٤ٔس 

 جُكحؾس ئ٤ُٜح ٝجْطهىجٓس ك٢ جُططر٤وحش جُٔهطِلس . 

   س م  3  52/15فنون اللٌزر  
وتقطٌع االحجار واالخشاب  دراسة تقنٌات دخلول  اللٌزر فً عدٌد من التطبٌقات ومنها المشارٌع النحتٌة واالعمال الفنٌة 

  اوالمواد المعالجة الحرارٌة واللحامولحام المعادن والحلً 
 

   س م  3  53/15التقنٌة الرقمٌة والتشكٌل بالماء  
ٌدرس الطالب خبلل ذلك المقرر كٌفٌة وضع التصور إلنتاج تشكٌبلًت باساتخدام التقنٌاات الرقمٌاة وبارامج الكمبٌاوتر           

ع بالمااء ماع الموساٌقً والتشاكٌل  اساتخدام بارامج بداٌة مان وضاع الفكارة وإعاداد التصاور بتشاكٌبلت ابداعٌاة مان خابلل الادف
 الكمبٌوتر المتخصصة فى تنفٌذ الفكرةا

 س ع  3   54/15الوسائط المستحدثة لفن النحت 
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شهدت تكنولوجٌا الخامات المستحدثه فً فن النحت العدٌد من الخامات سواء اللدابن التً حققت جدارتها كؤحد الخامات 
ت ؼٌر محدودة فً مجال التشكٌل النحتً فتقنٌات تنفٌذها طورت كثٌرا من تقنٌات الخامات األخرى الحدٌثة التً اثبت إمكانٌا

 اكالمعادن واألحجار بجانب إمكانٌة المزج ما بٌن اللدابن وهذه الخامات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الترمٌم  قسم -6     
 
 
 

 0  ذزيَى انؼًارج ذخصص يقزراخ      

 

 رقم المقرر

 

 أسم المقرر
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  3 1 1 ػٞجَٓ ضِق جُٔرح٢ٗ ج٧غ٣ٍس ٝجُطح٣ٌه٤س 0/510/15

  3 1 1     ٗظ٣ٍحش جُط٤ٍْٓ 1/510/15

  3 1 1 ئوجٌز جُٔ٘ح٠ن ج٧غ٣ٍس 2/510/15

  3 1 1 جُْٞحت١ جُؼ٤ِٔس جُكى٣ػس ُِطٓؿ٤َ  3/510/15

  3 3 0  جُطح٣ٌه٤س ٝج٧غ٣ٍسجُٔٞجهغ  ضهط١٤ ٝض٤ٜثس 4/510/15

  3 3 0 جُٔؼى٤ٗحش ٝجُٛهٌٞ ٝٓٞجو جُر٘حء  5/510/15

  3 - 2  األثرٌة عبلج وصٌانة الحجار والمبانً 1/510/15

  3 - 2 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح ػ٬ؼ ٤ٚٝحٗس جُٔٞجو  1/510/15

جُطح٣ٌه٤ةةةةةس هةةةةةٞج٤ٖٗ جُٔرةةةةةح٢ٗ ٝضٗةةةةة٣ٍؼحش  2/510/15

 ج٧غ٣ٍس ٝ
2 - 3  

  3 - 2 الطرز المعمارٌة وتصنٌؾ المبانً 01/510/15

 

 2 ترمٌم األثاث ذخصصيقزراخ 

  3 1 1 (2ػٞجَٓ ضِق ج٧غحظ ق 0/511/1

 0/511/15 3 1 1 (2ػٞجَٓ ضِق ج٧غحظ ق 1/511/15

  3 1 1 ٤ٔ٤ًحء ج٤ُٛحٗس ٝجُط٤ٍْٓ  2/511/15
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  3 1 1 تكنولوجٌا عبلج وصٌانة المواد 3/511/15

  3 3 0 جُط٤ٍْٓ ٗظ٣ٍحش  4/511/15

  3 3 0 ٓٞجو ٝنحٓحش ج٧غحظ  5/511/15

  3 - 2 الطرز المعمارٌة واألثاث 1/511/15

  3 - 2 ئػحوز ض٤ٓ٘ن جُٔرح٢ٗ ٝجُٔٞجهغ ج٧غ٣ٍس 1/511/15

  3 - 2  األسالٌب الحدٌثة فً ترمٌم األثاث 2/511/15

  3 - 2 ٍٓٗٝػحش ضه٤ٛٛس 01/511/15

 

 

 

 

 3  لمخطوطاتترمٌم ا ذخصصيقزراخ 
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  3 1 1 (2ػٞجَٓ ضِق جُٔهط٠ٞحش ق 0/512/15

 0/512/15 3 1 1 (2ػٞجَٓ ضِق جُٔهط٠ٞحش ق 1/512/15

  3 1 1 كٌمٌاء الصٌانة والترمٌم 2/512/15

  3 1 1 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جٌُٞم  3/512/15

  3 3 0 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح ػ٬ؼ ٤ٚٝحٗس جُٔٞجو  4/512/15

  3 3 0 ضح٣ٌم جُٔهط٠ٞحش  5/512/15

  3 - 2 نظرٌات الترمٌم 1/603/06

  3 - 2 نط٠ٞ ػٍذ٤س 1/512/15

  3 - 2 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٔٞجو ٝجُٛ٘حػحش جُوى٣ٔس 2/512/15

  3 - 2 ج٧ْح٤ُد جُكى٣ػس ك٢ ض٤ٍْٓ جُٔهط٠ٞحش  01/512/15

 

 0  انؼاو انرصوٍزذزيَى  ذخصص يقزراخ           

  3 1 1 ( 2ػٞجَٓ ضِق جُط٣ٍٞٛ ق 0/513/15

 0/513/15 3 1 1 (2ػٞجَٓ ضِق جُط٣ٍٞٛ ق 1/513/15

  3 1 1 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح ػ٬ؼ ٤ٚٝحٗس جُٔٞجو  2/513/15

  3 1 1 أْط٘ٓحل أػٔحٍ جُٔطحقق  3/513/15

  3 3 0 ػِْ جُٔطحقق  4/513/15

  3 3 0 ى٣ٌرحش ػ٤ِٔس ض 5/513/15



 

55 

 

 

  3 - 2 ٤ٔ٤ًحء ج٤ُٛحٗس ٝجُط٤ٍْٓ  1/513/15

  3 - 2 نظرٌات الترمٌم  1/513/15

  3 - 2 تكنولوجٌا التصوٌر 2/513/15

  3 - 2 ج٧ْح٤ُد جُكى٣ػس ك٢ ض٤ٍْٓ جُط٣ٍٞٛ 01/513/15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5ذزيَى انرصوٍز اندذارى  ذخصص يقزراخ         
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0/514/15 
 (2ػٞجَٓ ضِق جُط٣ٍٞٛ جُؿىج١ٌ ق

1 1 3  

1/514/15 
 (2(ػٞجَٓ ضِق جُط٣ٍٞٛ جُؿىج١ٌ

1 1 3 0/514/15 

  3 - 2 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح ػ٬ؼ ٤ٚٝحٗس جُٔٞجو 2/514/15

  3 - 2 طرز العمارة 3/514/15

  3 3 0 ُٞؾ٤ح جُط٣ٍٞٛ جُؿىج١ٌ ضٌ٘ٞ 4/514/15

  3 3 0 ػ٬ؼ ٤ٚٝحٗس جُٔٞجو ؿ٤ٍ جُؼ٣ٟٞس  5/514/15

  3 - 2 ٤ًٔحء ج٤ُٛحٗس ٝجُط٤ٍْٓ  1/514/15

  3 - 2 ٗظ٣ٍحش جُط٤ٍْٓ 1/514/15

  3 - 2 نظرٌات الترمٌم 2/514/15

  3 - 2 تارٌخ التصوٌر الجداري 01/514/15

 9 ذزيَى انُسد  -ذخصص يقزراخ                   

0/515/15 
 (2ػٞجَٓ ضِق جُهحٓحش ٝجُٔٞجو ق

1 1 3  

1/515/15 
 (2ػٞجَٓ ضِق جُهحٓحش ٝجُٔٞجو ق

1 1 3 0/515/15 

  3 1 1 ٤ٔ٤ًحء ج٤ُٛحٗس ٝجُط٤ٍْٓ  2/515/15

  3 1 1 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُهحٓحش  3/515/15

  3 3 0 ٗظ٣ٍحش جُط٤ٍْٓ  4/515/15

  3 3 0 جُؼ٣ٟٞس ػ٬ؼ ٤ٚٝحٗس جُٔٞجو 5/515/15

  3 - 2 عبلج  وصٌانة االحجار والمبانً االثرٌة 1/515/15
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  3 - 2 تكنولوجٌا االستنساخ 1/515/15

  3 - 2 ػ٬ؼ ٤ٚٝحٗس جُلهحٌ  2/515/15

  3 - 2 ٠ٍَ ٓؼٔح٣ٌس  01/515/15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الماجستٌر لمقررات الدراسٌة لمرحلةا
 
 

 1 ترمٌم العمارة -تخصصمقررات 
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 إخثارً 3 - 2 أصول ومناهج البحث العلمً ب ع111

  3 1 1 أْح٤ُد جُلكٙ ٝجُطك٤َِ 0/110/15

  3 1 1 جُكى٣ػس ك٢ جُط٤ٍْٓ جُٔؼٔح١ٌ  حجُطٌُ٘ٞٞؾ٤ 1/110/15

  3 1 1 عات الترمٌماقتصادٌات إدارة مشرو 2/110/15

  3 1 1 الحفابر األثرٌة 3/110/15

  3 3 0 علوم التوثٌ  والتسجٌل 4/110/15

  3 3 0 صٌانة وترمٌم المواد العضوٌة  5/110/15

  3 - 2 إعادة تؤهٌل المبانً األثرٌة والتارٌخٌة  1/110/15

  3 - 2  ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُط٤ٍْٓ 1/110/15

  3 - 2 جُط٤ٍْٓ ٗظ٣ٍحش  2/110/15

  3 - 2 ٓٞجو جُط٤ٍْٓ 01/110/15

  3 - 2 ػ٬ؼ ٤ٚٝحٗس ج٧قؿحٌ ٝجُٔرح٢ٗ ج٧غ٣ٍس  00/110/15

  3 - 2 جْح٤ُد ضىػ٤ْ جُٔرح٢ٗ جُوى٣ٔس  01/110/15

 2 ترمٌم األثاث -تخصصمقررات 

 إخثارً 3 - 2 أصول ومناهج البحث العلمً ب ع111

  3 1 1 أسالٌب الفحص والتحلٌل 0/111/15
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  3 1 1  ض٤ٍْٓ ج٧غحظ  جُكى٣ػس ك٢ حجُطٌُ٘ٞٞؾ٤ 1/111/15

  3 1 1 ٓٞجو جُط٤ٍْٓ 2/111/15

  3 1 1 ج٫ُٞجٕ ٝج٫ٚرحؽ ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح  3/111/15

  3 3 0 علوم التوثٌ  والتسجٌل 4/111/15

  3 3 0 نظرٌات الترمٌم 5/111/15

  3 - 2 صٌانة وترمٌم األثاث   1/111/15

  3 - 2 ؼ٣ٟٞس  جُ ض٤ٍْٓ جُٔٞجو٤ٚحٗس ٝ 1/111/15

  3 - 2 ٤ٚحٗس ٝض٤ٍْٓ جُٔٞجو جُـ٤ٍ ػ٣ٟٞس   2/111/15

  3 - 2 تكنولوجٌا عبلج وصٌانة المواد 01/111/15

  3 - 2 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٔٞجو ٝجُهحٓحش  00/111/15

 

 

 3 ترمٌم ا لمخطوطات -تخصصمقررات 
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 إخثارً 3 - 2 أصول ومناهج البحث العلمً ب ع111

  3 1 1 أسالٌب الفحص والتحلٌل  0/112/15

  3 1 1  ح  ٝأْح٤ُد ض٤ٍْٓ جُٔهط٠ٞحش ضٌُ٘ٞٞؾ٤ 1/112/15

  3 1 1 جٌُٞم ٚ٘حػس  ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح 2/112/15

  3 1 1 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح ػ٬ؼ ٤ٚٝحٗس جُٔٞجو  3/112/15

  3 3 0 علوم التوثٌ  والتسجٌل  4/112/15

  3 3 0 نط٠ٞ ػٍذ٤س 5/112/15

  3 - 2 تكنولوجٌا األلوان واألصباغ واألحجار 1/112/15

  3 - 2 ٗظ٣ٍحش جُط٤ٍْٓ  1/112/15

  3 - 2  ٓٞجو جُط٤ٍْٓ 2/112/15

  3 - 2 تكنولوجٌا المواد والصناعات القدٌمة 01/112/15

  3 - 2 وعات تخصصٌةمشر 00/112/15

 

 4 العامالتصوٌر ترمٌم  -تخصصمقررات 

 إخثارً 3 - 2 أصول ومناهج البحث العلمً ب ع111

  3 1 1 أسالٌب الفحص والتحلٌل 0/113/15

  3 1 1 ض٤ٍْٓ جُط٣ٍٞٛجُكى٣ػس ك٢  جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح 1/113/15
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  3 1 1 المواد الملونة 2/113/15

  3 1 1 ٓٞجو جُط٤ٍْٓ 3/113/15

  3 3 0 ػ٬ؼ ٤ٚٝحٗس جُٔٞجو جُؼ٣ٟٞس  4/113/15

  3 3 0 وترمٌم التصوٌر الزٌتً  صٌانة 5/113/15

  3 - 2 صٌانة وترمٌم المنمنمات واألٌقونات 1/113/15

  3 - 2 ٗظ٣ٍحش جُط٤ٍْٓ  1/113/15

  3 - 2 ػِّٞ جُطٞغ٤ن ٝجُطٓؿ٤َ 2/113/15

  3 - 2 ٓٓط٘ٓهحش  01/113/15

  3 - 2 ُٞٞؾ٤ح أْح٤ُد جُط٤ٍْٓضٌ٘ 00/113/15

  3 - 2 مشروعات تخصصٌة  01/113/15

 

 
 5التصوٌر الجداري ترمٌم  -تخصصمقررات 
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 إخثارً 3 - 2 أصول ومناهج البحث العلمً ب ع111

  3 1 1 ُطك٤َِأْح٤ُد جُلكٙ ٝج 0/114/15

جُطٛةة٣ٍٞ  جُكى٣ػةةس كةة٢ ضةة٤ٍْٓ حجُطٌُ٘ٞٞؾ٤ةة 1/114/15

 جُؿىج١ٌ 

1 1 3  

  3 1 1 المواد الملونةتكنولوجٌا  2/114/15

  3 1 1 ضهط١٤ ٝض٤ٜثس جُٔٞجهغ ج٫غ٣ٍس  3/114/15

  3 3 0 ٓٞجو جُط٤ٍْٓ 4/114/15

  3 3 0 ترمٌم وصٌانة الفرسك 5/114/15

  3 - 2 الفسٌفساءترمٌم وصٌانة  1/114/15

  3 - 2 ترمٌم وصٌانة الزجاج الملون 1/114/15

  3 - 2 ٗظ٣ٍحش  جُط٤ٍْٓ  2/114/15

  3 - 2 ػِّٞ جُطٞغ٤ن ٝجُطٓؿ٤َ 01/114/15

  3 - 2 تكنولوجٌا الخامات والمواد 00/114/15

  3 - 2 ض٤ٍْٓ ٤ٚٝحٗس جُٔٞجو ؿ٤ٍ جُؼ٣ٟٞس  01/114/15

 
 9 ذزيَى انُسد  -خصصذيقزراخ              

 إخثارً 3 - 2 أصول ومناهج البحث العلمً ب ع111

  3 1 1 أسالٌب الفحص والتحلٌل 0/115/15
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  3 1 1 ض٤ٍْٓ جُ٘كص جُكى٣ػس ك٢  جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح 1/115/15

  3 1 1 صٌانة وترمٌم المواد العضوٌة 2/115/15

  3 1 1 العضوٌة الؽٌر  صٌانة وترمٌم المواد 3/115/15

  3 3 0  جْط٘ٓحل ٗٔحيؼ 4/115/15

     تكنولوجٌا عبلج وصٌانة المواد 5/115/15

  3 3 0 عبلج وصٌانة الفخار 1/115/15

  3 - 2 ٗظ٣ٍحش جُط٤ٍْٓ  1/115/15

  3 - 2 ػِّٞ جُطٞغ٤ن ٝجُطٓؿ٤َ 2/115/15

  3 - 2 ٓٞجو جُط٤ٍْٓ 01/115/15

  3 - 2 أْح٤ُد جُط٤ٍْٓضٌُ٘ٞٞؾ٤ح  00/115/15

  3 - 2 ض٣ٍٗؼحش ٝجٗظٔس جُطٍجظ جُػوحك٢  22/106/06

 

 

 لمرحلة الدكنوراهوالمجاالت التخصصٌة لمقررات ا
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  3 1 1 (2وٌجْحش ك٢ ٓؿح٫ش جُطهٛٙ ق 0/110/15

 0/110/15 3 1 1 (2قوٌجْحش ك٢ ٓؿح٫ش جُطهٛٙ  1/110/15

  3 1 1 (2ضك٤َِ ج٧ػٔحٍ جُل٤٘س ق جْح٤ُد 2/110/15

 2/110/15 3 1 1 (2ضك٤َِ ج٧ػٔحٍ جُل٤٘س ق جْح٤ُد 3/110/15

  3 3 0  ٠ٝر٤ؼس جُٔٞجونٞج٘  4/110/15

  3 3 0 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُِىجتٖ 5/110/15

  3 - 2 جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُكى٣ػس ُِٔٞجو ٝجُهحٓحش  1/110/15

  3 - 2   ضطر٤وحش جُكحْد ك٢ ئوجٌز جُطٍجظ 1/110/15

  3 - 2 ضح٣ٌم ٝٗظ٣ٍحش جُط٤ٍْٓ جُكى٣ػس  2/110/15

  3 - 2 وٌجْحش ضح٣ٌه٤س ٝ جغ٣ٍس 01/110/15

  3 - 2 ٓٞجو ٓهطحٌز ٖٓ جُطهٛٙ جُىه٤ن  00/110/15

  3 - 2 ضه٤ٛٛسٍٓٗٝػحش  01/110/15

 
 المقررات اإلختٌارٌة
  2 - 2 ؼِٞٓحشضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٔ 60/06

  2 - 2 ضح٣ٌم جُؼٔحٌز  62/06

  2 - 2 وٌجْحش جغ٣ٍس ق١ٍٛٓ هى٣ْ (  62/06
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  2 3 0 تصوٌر فوتوؼرافً 63/06

  2 - 2 المشكبلت اإلنشابٌة للمبانً 64/06

  2 - 2 ُـحش هى٣ٔس 65/06

  2 - 2 ٌٝٓح٤ٗس ( –وٌجْحش جغ٣ٍس ق ئؿ٣ٍو٤س  66/06

  2 3 0 ض٤ْٔٛ أغحظ  61/06

  2 - 2  ٝجُٔطحقق  ػِْ جُكلحتٍ 61/06

  2 - 2  ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُهحٓحش  65/06

  2 - 2 جُٔؼى٤ٗحش ٝجُٛهٌٞ 10/06

  2 - 2 وٌجْحش ذ٤ث٤س 12/06

  2 - 2  جُطٍجظ جُػوحك٢ ض٣ٍٗؼحش ٝجٗظٔس   12/06

  2 - 2 ضطر٤وحش جُكحْد ك٢ ئوجٌز جُطٍجظ  13/06

  2 - 2 جُط٤ٍْٓ جُك١ٍٟ  14/06

  2 - 2 عبلج وصٌانة النسٌج 15/06

  2 - 2 ػ٬ؼ ٤ٚٝحٗس جُٔٞجو جُٔؼى٤ٗس 16/06

  2 3 0  التقنٌة الرفمٌة فً مجال العبلج والصٌانة 11/06

  2 - 2  ٍ جُط٤ٍْٓ  ضطر٤وحش ج٤ٌُُِ ك٢ ٓؿح 11/06

  2 - 2 دراسات فً النقد الفنً  15/06

  2 - 2 مستنسخات 10/06

  2 3 0 علم المتاحؾ 12/06

  2 - 2 حشرات وكابنات دقٌقة 12/06

 

 ذوصَف انًقزراخ يانًداالخ انذراطَح تقظى انرزيَى

 

 دتهوو  -ذزيَى انؼًارج -ايأل: انًواد األطاطَح
 

 س م 3  1/611/6 عوامل تلف المبانً التارٌخٌة واألثرٌة  
ج٩ض٬ف جُرٍٟٗ، أػٔحٍ جُط٤ٍْٓ  ، Mechanical deteriorating factors ج٤ٌُٔح٢ٌ٤ٗ ٣طٟٖٔ جُٔوٌٍ وٌجْس ػٞجَٓ جُطِق

ًٛج ج٠ُ  ٝأْٛ أٗٔح٠ جُطِق جٍُٔضرطس ذحُطـ٤ٍجش جٌُر٤ٍز ك٢ ضِي جُٔؼى٫ش، جُهح٠ة، ٣َٝٗٔ أ٣ٟح ػٞجَٓ جُطِق جُل٤ٔ٤ًٞ٣ُ٤حت٢ 

 ؾحٗد وٌجْس ػٞجَٓ جُطِق ج٫ن١ٍ، ٝضحغ٤ٍٛح ػ٠ِ ج٧ْطف جُٔؼٔح٣ٌس.
 س م 3   2/611/6  نظرٌات الترمٌم

جُٔوٌٍ ضح٣ٌم ٝضطٌٞ ٗظ٣ٍحش جُط٤ٍْٓ ٝجضؿحٛحش جُكلحظ ػ٠ِ جُٔرح٢ٗ ٝجُٔٞجهغ جُطح٣ٌه٤س ٝجُطٍجغ٤س، ٝضطٌٞ كِٓلس ٣ط٘حٍٝ 

 جُكلحظ ػ٠ِ جُٔٔطٌِحش جُطٍجغ٤س ػرٍ جُُٖٓ، ج٠ُ ؾحٗد ػ٬هس جُكلحظ ذحُٔؿح٫ش ج٧نٍٟ.
 س م  3   3/611/6 إدارة المناطق التراثٌة

ّ ًٛج جُٔوٌٍ ج٠٩حٌ جُ٘ظ١ٍ   ،  ٣وىِّ ، ٣ٝط٘حٍٝ ذحُلكٙ ٝجُطك٤َِ ٓٓحتَ ضو٤٤ْ جُطٍجظ جُكٟح١ٌِّ ٩وجٌز جُطٍجظ جُكٟح١ٌِّ

حٍ، ٖٞٔ ئ٠حٌ ج٩وجٌز جُٔطٌحِٓس ُِطٍجظ جُكٟح١ٌّ.  ٝجُط٣ٍٗؼحش، ٝجُطأغ٤ٍجش ج٫هطٛحو٣ س ٝج٫ؾطٔحػ٤ س، ْٝٝحتَ ج٫ضِّٛ
 س م 3  4/611/6تسجٌل لالوسائط العلمٌة الحدٌثة ل

٠ُ ٤ًل٤س ئؾٍجء جُٔٓف  ج٤ُٔىج٢ٗ، ضٞغ٤ن جُٔرح٢ٗ ٝجُٔٞجهغ جُطح٣ٌه٤س، جُركع جٌُٔطر٢، ٝجنٍجؼ جٍُْٞٓحش ٣ططٍم جُٔوٌٍ ئ

جُو٤ح٤ْس ُِٔرح٢ٗ جُطح٣ٌه٤س ذح٩ٞحكس ُِط٣ٍٞٛ جُلٞضٞؿٍجك٢، جُْٞحتَ ٝجُطو٤٘حش جُطٌُ٘ٞٞؾ٤س ٝجُىٌجْحش ج٤ُٔىج٤ٗس ٝجْطهىجٜٓح ك٢ 

 ضٞغ٤ن جُٔرح٢ٗ ٝجُٔٞجهغ جُطٍجغ٤س.
 س م  3  5/611/6  األثرٌةالتارٌخٌة والمواقع وتهٌئة  تخطٌط
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٣ط٘حٍٝ جُٔوٌٍ أّْ ضهط١٤ ٝض٤ٜثس ٓٞجهغ جُطٍجظ جُػوحك٢ جُٔهطِلس، ٝئٓىجوٛح ذحُر٤٘س ج٧ْح٤ْس ٝجٌُٞجوٌ ٝجٍُٔجكن ٝجُٞقىجش 

طؼ٣ٍق ذٔؼط٤حش جُر٤٘س ج٧ْح٤ْس ج٩وج٣ٌس ٝجُهى٤ٓس ج٬َُٓس، ٝوٌجْس ج٧ّْ جُؼحٓس ُِطهط١٤ جُؼٍٔج٢ٗ ُٔٞجهغ جُطٍجظ جُػوحك٢ ٝجُ

 ٍٝٓجكن ج٩وجٌز ٝجُهىٓحش ج٤ُٓحق٤س جٍُٔضرطس ذطر٤ؼس ٓٞجهغ ج٤ُٓحقس جُػوحك٤س.
 س م 3   6/611/6 المعدنٌات والصخور ومواد البناء

٣ٝط٘حٍٝ ًٛج جُٔوٌٍ ضو٤ْٓ جُٛهٌٞ ٠روح ٧َٚ ٗٗأضٜح ٤ًٝل٤س جنط٤حٌ ٓٞجهغ جُٔكحؾٍ ٝجٗطهحخ جٌُطَ جُكؿ٣ٍس ٝنطٞجش 

ض٤ٌِٜٗح، ك٬ٟ ػٖ ضؼ٣ٍق جُهٞج٘ ج٤ٔ٤ٌُحت٤س ٝجُطر٤ؼ٤س ٨ُقؿحٌ جُٔٓطهىٓس ًٔلٍوجش ك٢ جُطٍجظ جُكٟح١ٌ ٓطٟٔ٘س أْٛ 

 ْٔحش ًٛٙ ج٧قؿحٌ ٝنٛحتٜٛح جُٜ٘ى٤ْس.
 س  3  7/611/6عالج وصٌانة األحجار والمبانً األثرٌة 

 ٤ًٝل٤س ٝج٤ُٛحٗس ػ٤ِٔحش جُط٤ٍْٓ ك٢ جُٔٓطهىٓس جُٔٞجو ٣ؼٍٜ ػ٬ؼ ٤ٚٝحٗس ج٧قؿحٌ ٝجُٔرح٢ٗ ج٧غ٣ٍس، ًٔح جُٔوٌٍ ًٛج ٣وىّ

٣ٝططٍم جُٔوٌٍ ئ٠ُ ضو٤٘حش جُكلحظ ٝٓؼحُؿس  جُٔرح٢ٗ ٤ٚٝحٗس قٔح٣س ك٢ جُٔٓطهىٓس ج٧وٝجش ٝج٧ؾُٜز ٝٓؼٍكس جْطهىجٜٓح،

 جُٔٗحًَ ك٢ جُٔرح٢ٗ جُطح٣ٌه٤س ذح٩ٞحكس ئ٠ُ ٓؼحُؿس ٓٞجو جُر٘حء جُٔهطِلس.
 س م  3    8/611/61  وادتكنولوجٌا عالج وصٌانة الم

 أقىظ ٓح ِٝٚص ئ٤ُٚ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُكى٣ػس ك٢ ػ٬ؼ ٤ٚٝحٗس جُٔٞجو ٝجُهحٓحش جُط٢ ضىنَ ك٢ ػ٤ِٔس جُر٘حء، ًٔح جُٔوٌٍ ٣ط٘حٍٝ

جْطهىجٜٓح ٌَُ ٓحوز ٖٓ ٓٞجو ْٞجء جُٔؼحوٕ أٝ ج٧قؿحٌ أٝ  ٤ًٝل٤س ٝج٤ُٛحٗس ػ٤ِٔحش جُط٤ٍْٓ ك٢ جُٔٓطهىٓس جُٔٞجو ٣ؼٍٜ

 جُٔرح٢ٗ. ٤ٚٝحٗس قٔح٣س ك٢ جُٔٓطهىٓس ج٧وٝجش ٝج٧ؾُٜز ٝٓؼٍكس ُؼ٣ٟٞس،جُٔٞجو ج

 س م 3   9/611/6قوانٌن وتشرٌعات المبانً األثرٌة والتارٌخٌة   
ذح٥غحٌ  ٝجُٔؼ٣ٞ٘س ٍٝٓجقَ ج٫ٛطٔحّ ٣طٟٖٔ جُٔوٌٍ وٌجْس جُططٌٞ جُطح٣ٌه٢ ُكٔح٣س جُٔرح٢ٗ ج٧غ٣ٍس ٝجُطح٣ٌه٤س ٝأ٤ٔٛطٜح جُٔحو٣س

هٌٍٛح جُوحٕٗٞ ُكٔح٣س ج٥غحٌ ٝجُٔؼحٛىجش ٝجُٔٞجغ٤ن جُى٤ُٝس جُط٢  ٝجُوٞجػى جُط٢ ٌ جُٔطؼحهرس ٝقط٠ جُؼٍٛ جُكى٣عك٢ جُؼٛٞ

 ج٥غحٌ ج٤٘٠ُٞس. جُكٍِٞ جُٔوطٍقس ُكٔح٣س ض٘ظْ جُطؼحَٓ ٓغ ج٧غٍ ٝضوى٣ْ
 س م  3    11/611/6  الطرز المعمارٌة وتصنٌف المبانً

ٝجُىٌجْس ضك٤ِ٤ِس  ُٔؼٔح٣ٌس ُِكود جُطح٣ٌه٤س جُٔهطِلس ٠ٍٝم جُطؼٍف ػ٤ِٜح ٝض٤٤ُٔٛح ج جُطٍَ وٌجْس جُو٤ْ جُؿٔح٤ُس ك٢

ُِٔإغٍجش جُط٢ ضٌَٗ جُطحذغ ٝجُطٍجَ جُٔؼٔح١ٌ ٝوٌجْس جُْٞحتَ جُط٢ ٣طْ ذٜح، ٣ٝط٘حٍٝ جُٔوٌٍ ضطر٤وحش ُ٘ظحّ جُط٤٘ٛق ػ٠ِ 

 وز ذحُٞجهغ جُٔك٢ِ.ذؼٝ جُٔرح٢ٗ ٝج٧ٓػِس ٖٓ جُٞجهغ ُِٔرح٢ٗ ج٧غ٣ٍس ٝجُطح٣ٌه٤س جُٔٞؾٞ
 س م  3   11/101/1   اإلزصاء

جُٔطٞكٍز، ٝٓكحُٝس جُطـِد  جُر٤حٗحش٣ط٘حٍٝ جُٔوٌٍ جُطؼٍف ػ٠ِ ٤ًل٤س ؾٔغ ٝضِه٤ٙ ٝضٔػ٤َ ٝئ٣ؿحو جْط٘طحؾحش ٖٓ ٓؿٔٞػس ٖٓ 

٠ ٓٗحًَ ٓػَ ػىّ ضؿحّٗ جُر٤حٗحش ٝضرحػىٛح، ٣ٝط٘حٍٝ جُطؼ٣ٍق ذأوٝجش ْٝٝحتَ ضؿ٤ٔغ جُر٤حٗحش ٝضؿ٤ُٜٛح ٝضك٤ِِٜح ػِ

 ج٩قٛحت٢، غْ ٤ًل٤س ضوى٣ْ ٗطحتؽ جُركع.

 

 
 2 ترمٌم األثاث ذخصص -انًواد األطاطَح 

 س م  3 1/612/6(    1عوامل تلف األثاث )
اإلصاابة بالحشارات والكابناات الدقٌقاة مثال  مثالد العضاوٌة أو عوامال بٌولوجٌاة عوامال تلاؾ الماواٌستعرض المقرر دراساة 

والماواد المساتحدثة فاً تطعاٌم ، الخاماات والماواد المساتحدثة فاً تنفٌاذ األثااث عوامال تلاؾ ، كذلك دراساةالبكترٌا والفطرٌات
  ااألخشاب من عظام وعاج أو صندل باإلضافة إلى النسٌج

  1/612/6س م متطلب سابق   3   2/612/6  (  2عوامل تلف األثاث ) 
ٌتناول التعرٌؾ بالخامات التً ترتبط بتنفٌذ األثااث مان ماواد ؼٌار عضاوٌة والتاً تادخل كمكمابلت فاً صاناعة األثااث ساواء 
ب كانت معادن مثل سبابك البرونز أو الحدٌد المشؽول أو األحجار سواء كانت نارٌة أو متحولة وعوامل وأساباب تلفهاا وأساالٌ

 وطر  صٌانتها وعبلجهاا
 س م  3  3/612/6ترمٌم  والصٌانة الكٌمٌاء 

ٌشتمل على نبذة للكٌمٌاء العامة والعضوٌة ثم التعرٌؾ بعبلقة الكٌمٌاء بالترمٌم والصٌانة مع شارح بساٌط لعملٌاات التلاؾ التاً 
دراساة أهام أنواعهاا التاً ٌمكان لاإلضاافة ، بباًالمبلمرات وأنواعها والنمط التركٌوتحدث نتٌجة التؽٌرات الفٌزٌقٌة والكٌمٌابٌة 
 أن تستخدم فً مجال الصٌانة والترمٌم ا

 س م  3  4/612/61  تكنولوجٌا عالج وصٌانة المواد
٣كطة١ٞ جُٔوةةٌٍ ػِة٠ جُىٌجْةةس جُ٘ظ٣ٍةس ٧ْةةح٤ُد ػةة٬ؼ ٝٚة٤حٗس جُٔةةٞجو ْةٞجء ًحٗةةص ٓةةٞجو ػٟة٣ٞس أٝ ؿ٤ةةٍ ػٟة٣ٞس ٓةةٖ نةة٬ٍ 

ج٤ٌُٔحت٤س، ٖٓ ن٬ٍ وٌجْس أْرحخ ٝػٞجَٓ جُطِق ٤ًٝل٤س جُٔؼحُؿةس ٝأٗٓةد جُطةٍم جُطة٠ ٣ٌٔةٖ جُطؼٍف ػ٠ِ نٞجٜٚح جُطر٤ؼ٤س ٝ

 ْطٌٔحٍ ٝجُؼٍُ. ٠ُ٩ ؾحٗد جُططٍم ٧ْح٤ُد جئجْطهىجٜٓح ك٢ جُطو٣ٞس ، 

 س م  3   5/612/6نظرٌات الترمٌم   
ج٧ْةةّ جُٔطرؼةةس ُِٛةة٤حٗس ٝجُطةة٤ٍْٓ،  ٣ط٘ةةحٍٝ جُطؼ٣ٍةةق ذحُ٘ظ٣ٍةةحش جُٔهطِلةةس ُِطةة٤ٍْٓ ٝضةةح٣ٌم ٍٝٓجقةةَ ضطةةٌٞٙ ػرةةٍ جُؼٛةةٌٞ غةةْ

ذح٩ٞةةحكس ئُةة٠ جُطؼ٣ٍةةق ذٔةةىجٌِ جُطةة٤ٍْٓ جُٔهطِلةةس كةة٢ جُؼةةحُْ ٝنٛةةحتٙ ًةةَ ٜٓ٘ةةح كةة٢ جُطؼحٓةةَ ٓةةغ ج٧غةةٍ أٝ ج٬ُػٔةةحٍ جُل٤٘ةةس 

 ٝجُطح٣ٌه٤س ْٞجء ك٢ ٓؿحٍ ج٤ُٛحٗس ٝجُط٤ٍْٓ ُؼ٤ِٔحش جُطو٣ٞس ٝج٧ْطٌٔحٍ ٝجُؼٍُ.

 س م  3  6/612/6مواد وخامات األثاث 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
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ؼٍف ػ٠ِ جُهحٓحش جُٔٓطهىٓس ك٢ ض٘ل٤ً ج٧غحظ ْٞجء جُؼٌٛٞ جُوى٣ٔس أٝ جُكى٣ع ٓةٖ ٓةٞجو ػٟة٣ٞس ٓػةَ ج٧نٗةحخ، ُِٞهةٞف جُط

٨ُغحظ ٓػَ جُؼظةْ ٝجُؼةحؼ أٝ  ٬ًٌٔٔش ػ٠ِ نٞجٜٚح جُطر٤ؼ٤س ٝجُط٤ًٍرس ،غْ جُطؼٍف ػ٠ِ جُٔٞجو ج٧نٍٟ جُط٢ ٣ٌٖٔ جْطهىجٜٓح

 ٖٓ ٓؼحوٕ ًحُرٍُٝٗ ٝجُكى٣ى.ج٧ٚىجف أٝ ج٤ُٓ٘ؽ أٝ ٓٞجو ؿ٤ٍ ػ٣ٟٞس 

 س م  3  7/612/61الطرز المعمارٌة واألثاث   
، والعوامل التى تإثر على ٌتناول المقرر مفهوم تطور الطرز فى العمارة الداخلٌه والعبلقة بٌنها وبٌن العمارة الخارجٌة

التعرض للمدارس واألتجاهات والمفاهٌم  كذلك، والعبلقة الجدلٌة بٌن الشكل والوظٌفةو ،صٌاؼة الفكر الجدٌد لهذا المجال
 االحدٌثة

 س م  3  8/612/6أعادة تنسٌق المبانً والمواقع األثرٌة  
وٌجْس جُؼ٘حٍٚ ج٧ْحْة٤س ُط٘ٓة٤ن جُٔٞجهةغ ٓةٖ نة٬ٍ وٌجْةس ٓٓةط٣ٞحش ج٧ٌٜ ٝجُر٤ثةس جُٔك٤طةس ٝجُٔرةح٢ٗ جُطح٣ٌه٤ةس ٝج٧غ٣ٍةس، 

ع ُِك٤ةةُجش ٓةةٖ كةةٍ٘ ُِطةةٍم جٝ ػ٬ٓةةحش ئٌٖةةحو٣س ٝئٞةةحءز ٝجُٔةةٞجو ٝض٘ٓةة٤ن جُٔٞجهةةغ ٓةةٖ أٌٞةة٤حش ٝئٗٗةةحءجش نل٤لةةس ٝضأغ٤ةة

 جُٔٓطهىٓس ك٢ ض٘ل٤ًٛح ٓٔح ٣ط٘حْد ٓغ نحٓس ٝذ٤ثس ٠ٝر٤ؼس ج٧غٍ.

 س م 3  9/612/6األسالٌب الحدٌثة فً ترمٌم األثاث 
اي عملٌة ترمٌم، من  ٌحتوي المقرر على دراسة ألسالٌب ترمٌم االثاث المختلفة متضمنة االستراتٌجٌة التً ال بد وان تسب 

حٌث تحدٌد للمواد واالسالٌب التً ٌمكن استخدامها فً الترمٌم بما ٌتطاب  وطبعة المواد االصلٌة سواء من حٌث الخامبلت او 
 المواد المستخدمة فً الترمٌم والصٌانةا

 س م 3  11/612/6شروعات تخصصٌة   م
ٍضرطس ذحُط٤ْٔٛ جُىجن٢ِ ٝج٧غحظ ٖٓ ق٤ع ج٬ٌُٔٔش جُٔؼٔح٣ٌس ك٢ ضٍضر١ جُىٌجْس ػ٤ِٔح ذٌَ وجٌِ ك٤ٔح ٣هطٙ ذحُهحٓحش جُٔ

جُهحٓحش جُٔهطِلس ٖٓ ن٬ٍ جُٞجهغ جُؼ٢ِٔ جُٔٔحٌِ ُؼ٤ِٔحش جُط٤ٍْٓ ك٢ ٓؿحٍ ض٤ٍْٓ ج٧غحظ جٌضرح٠ح ذح٧ْح٤ُد جُؼ٤ِٔس جُٔط٘ٞػس 

 ٝٝكوح ُٔىجٌِ جُط٤ٍْٓ جُٔهطِلس .

 
 3المخطوطات ترمٌم  ذخصص -انًواد األطاطَح 

 س م  3  1/613/6(  1مل تلف المخطوطات )عوا
وٌجْس ُِٔهط٠ٞحش ٝجُطؼ٣ٍق ذٜح، ٝٓىٟ جٌضرح٠ جُٔهط٠ٞحش ذ٘ٞع جُهحٓس جُٔٓطهىٓس ْٞجء ًحٗص ٖٓ جُرٍو١ أٝ جُٔ٘لًز ػ٠ِ 

ؾِٞو ٌٝم جُـُجٍ جٝ جُٔهط٠ٞحش جُٔ٘لًز ػ٠ِ جٌُٞم، ٝوٌجْس أْرحخ ٝػٞجَٓ جُطِق جُط٢ ٣ٌٖٔ إٔ ضطٓرد ك٢ ضِق 

 .ػ٠ِ جنط٬ف جٗٞجػٜح ٖٓ ن٬ٍ جُلكٙ جُظح١ٍٛ ُطِي جُٔهط٠ٞحش جُٔهط٠ٞحش

  1/613/6س م   متطلب مسبق   3  2/613/6(  2عوامل تلف المخطوطات )
 –٣ط٘حٍٝ وٌجْس أْةرحخ ٝػٞجٓةَ جُطِةق ٓةٖ نة٬ٍ جُٔظةحٍٛ جُٓةطك٤س جُظةحٍٛز ػِة٠ جُٔهط٠ٞةحش ْةٞجء ًحٗةص أْةرحخ ٠ر٤ؼ٤ةس 

أٝ ذ٤ُٞٞؾ٤س ٗحضؿس ػٖ ج٩ٚحذس ذحُكٍٗجش جٝ جٌُحت٘حش جُىه٤وةس ضطـةًٟ   RHئ٠ُ ٣َحوز ٓؼى٫شأٝ أْرحخ ٤ٔ٤ًحت٤س ضإوٟ –ك٣ُ٤و٤س 

 ػ٠ِ جُٔٞجو ج٣َُٞٞ٤ُِٓس جُٔٞؾٞوز ك٢ جُهحٓحش جُؼ٣ٟٞس ُِٔهط٠ٞحش ٤ًٝل٤س ٓؼحُؿطٜح.

 س م 3  3/613/6كٌمٌاء الصٌانة والترمٌم  
قة الكٌمٌاء بالترمٌم والصٌانة مع شارح بساٌط لعملٌاات التلاؾ التاً ٌشتمل على نبذة للكٌمٌاء العامة والعضوٌة ثم التعرٌؾ بعبل

المبلمارات مان حٌاث تصانٌفها ومصاادرها وطبٌعتهاا الكٌمٌابٌاة وأنواعهاا والانمط وتحدث نتٌجة التؽٌرات الفٌزٌقٌة والكٌمٌابٌاة 
 التركٌبً لها مع دراسة أهم أنواعها فً مجال الصٌانة والترمٌما

 س م    3  4/613/6تكنولوجٌا الورق   
وٌجْس ذح٧ْح٤ُد جُطو٤ِى٣س ٝج٤ُى٣ٝس ُطٍم ض٤٘ٛغ جٌُٞم غْ جُطٍم جُكى٣ػس ُط٤٘ٛؼٚ ٝجُٔٞجو جُهحّ جُٔٓطهىٓٚ ك٠ ٚ٘حػٚ جٌُٞم 

جُكٔٞٞٚ جُُجتىز  –ج٧ٚحذس ذحُط٘و٤غ ٓغ وٌجْس جُؼٞجَٓ جُط٠ ضإغٍ ػ٠ِ قلع جٌُٞم ٠ٍٝم ضه٣ُ٘س ٝضىجُٝٚ ٤ًٝل٤س جُٞهح٣س ٖٓ 

 جُٔ٘حْرس ُكلع ٝػٍٜ جُٔهط٠ٞحش جٌُٞه٤س.ٝجُٟٞجذ١  –

 س م 3  5/613/6تكنولوجٌا عالج وصٌانة المواد  
جُطؼٍف ٖٓ ن٬ٍ جُىٌجْس جُ٘ظ٣ٍس ٧ْح٤ُد ػ٬ؼ ٤ٚٝحٗس جُٔٞجو ْٞجء ًحٗص ٓٞجو ػ٣ٟٞس أٝ ؿ٤ٍ ػ٣ٟٞس ٖٓ نة٬ٍ جُطؼةٍف 

أْرحذٜح ٝأٗٓةد جُطةٍم جُطة٠ ٣ٌٔةٖ جْةطهىجٜٓح ُطو٣ٞةس  ػ٠ِ نٞجٜٚح جُطر٤ؼ٤س ٝج٤ٌُٔحت٤س غْ أْرحخ ٝػٞجَٓ جُطِق ٤ًٝل٤س ٓؼحُؿس

 ضِي ج٧ػٔحٍ ٝأْح٤ُد ج٫ْطٌٔحٍ ٝجُؼٍُ. 

 س م 3  6/613/6تارٌخ المخطوطات 
ٌتناول المقرر دراسة لتارٌخ المخوطات تطورها فً العصور المختلفة، و التعرؾ على طرزها المتنوعة من حٌث أسالٌب 

ذلك التعرؾ على المواد التً استخدمت سواء فً التلوٌن او األسطح التً استخدمت، هذا التصمٌم او الزخارؾ أو الكتابات، ك
 لى جانب التعرؾ على اسالٌب المدارس المختلفة للمخطوطاتا إ

 س م  3  7/613/6نظرٌات الترمٌم  
ٔثط٢ ْ٘س جُٓحذوس، ٝضطٌٞ ٣ٝط٘حٍٝ ٍْو ضك٢ِ٤ِ ُطح٣ٌم ٝضطٌٞ ٗظ٣ٍحش جُط٤ٍْٓ ٝجضؿحٛحش جُكلحظ جُٔٔطٌِحش جُطٍجغ٤س ن٬ٍ جُ

٠ُ ؾحٗد ػ٬هس جُكلحظ ذحُٔؿح٫ش ج٧نٍٟ، ض٤ٓ٘ن جُٔٞجهغ ٝئوجٌز جُٔٛحوٌ ئكِٓلس جُكلحظ ػ٠ِ جُٔٔطٌِحش جُطٍجغ٤س ػرٍ جُُٖٓ، 

 جُطح٣ٌه٤س ٝجُطٍجغ٤س، ٝػِّٞ جُطٞغ٤ن ٝأْح٤ُد جُكلحظ ػ٠ِ جُٔرح٢ٗ جُطح٣ٌه٤س.
 س م  3 8/613/61خطوط عربٌة 

٠ٞ جُؼٍذ٤ةس جُٔٓةطهىٓس كة٠ ًطحذةس جُٔهط٠ٞةحش ٝجُٞغةحتن ٝأٚةُٜٞح ٍٝٓجقةَ ضطٌٞٛح،ذح٧ٞةحكس جُة٠ وٌجْةس وٌجْس أٗٞجع جُهطة

جُٔؼح٤٣ٍ ٝجُوٞجػى ج٬َُٓس ُٟر١ جُه١ جُ٘ٓؿ٠ ٓػَ ٝجُك٤َِ ٝجُ٘ٛق ٝجُػِع ٝجُػِػ٤ٖ غةْ هٞجػةى جُ٘ٓةؽ جُطة٠ ٝٞةؼٜح جذةٖ  ٝجذةٞ 

 ُ٘ٓد ٝجُؿٔحٍ جُل٠٘ .  جُكٖٓ ذٖ ٬ٍٛ جُٔؼٍٝف ذأذٖ جُرٞجخ ق٤ع ؾٔغ جُه١ ذ٤ٖ ج
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 س م  3  9/613/6تكنولوجٌا المواد والصناعات القدٌمة  
وٌجْس جٗٞجع ُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُهحٓحش ٝجُٔٞجو جُط٢ جْطهىٓص ك٢ جُٔهط٠ٞحش، ْٞجء ُِٔٞجو جُِٔٞٗس جٝ ج٫قرحٌ أٝ ج٫ْةطف جُكحِٓةس، 

 ٌُ٘ٞٞؾ٢ ُِٔهط٠ٞحش.٠ٍٝم ٝجْح٤ُد ض٘ل٤ً جُٔهط٠ٞحش ػ٠ِ جنط٬ف جٗٞجػٜح ً٘ٔحيؼ ُِططٌٞ جُط

 س م 3  11/613/6األسالٌب الحدٌثة فً ترمٌم المخطوطات 
ٌحتوي المقرر على دراسة ألسالٌب ترمٌم المخطوطات والمواد التً قد ٌتم استخدامها طبقا لطبٌعة المخطوط، واألسالٌب 

ضافة إلقاٌة او صٌانة المخطوطات، بالى جانب التعر  على المواد التً قد تستخدم فً الوإالمتطورة فً العبلج والترمٌم، 
 لى األسالٌب الحدٌثة فً العرض أو التخزٌناإ
 

 4التصوٌر ترمٌم  ذخصص -انًواد األطاطَح 

 س م  3  1/614/6( 1عوامل تلف التصوٌر )
ٔؼى٤ٗةس جٝ ٣كط١ٞ جُٔوٌٍ ػ٠ِ وٌجْس جُط٣ٍٞٛ ذحٗٞجػس جُٔهطِلس  ٝج٧ْطف جُكحِٓس، ػِة٠ جنةط٬ف ٠ر٤ؼطٜةح، ْةٞجء جُهٗةر٤س أٝجُ

جٌُٞه٤س ...جُم،  ٓغ وٌجْس ض٤ًٍد أ٤ٌٞحش جُط٣ٍٞٛ ٠ٝروحش جُِٕٞ ٝج٤ٌُٗٞٗةحش، ٝٓظةحٍٛ جُطِةق جُٔهطِلةس ٝجُٔط٘ٞػةس، ٝجُطة٢ 

 ضٍضر١ ذطر٤ؼس جُٔٞجو ْٞجء جُٔٞجو جُِٔٞٗس جٝ ج٫ْطف جُكحِٓس.

   0/920/9ص و  يرطهة يظثق  2   3/920/9(  3ػوايم ذهف انرصوٍز )

طٌٔح٫  ُىٌجْس ػٞجَٓ جُطِق ٝٓظحٍٛٛح جُٔهطِلس، ػِة٠ ْةر٤َ جُٔػةحٍ ضِةق جُٞقةحش ج٣ُُط٤ةس، ٝ جُطٛة٣ٍٞ ػِة٠ ٣كط١ٞ جُٔوٌٍ جْ

ج٫ْطف جٌُٞه٤س، ٝجُطؼٍف ػ٠ِ ج٧ْرحخ جُٔإو٣س ُِطِةق، ْةٞجء ًحٗةص ٠ر٤ؼ٤ةس ٓةٖ قةٍجٌز جٝ ٠ٌٞذةس ٗٓةر٤س غةْ وٌجْةس جُؼٞجٓةَ 

 و جُِٔٞٗس.جُر٤ُٞٞؾ٤س ، ٝوٌجْس ضأغ٤ٍ ج٣ُُٞش ٝجٍُجضؿحش جٝ جُٔٞج

 س م  3  3/614/6تكنولوجٌا عالج وصٌانة المواد  
٣طٟةٖٔ جُٔوةٌٍ وٌجْةةس جْةح٤ُد ٝضٌُ٘ٞٞؾ٤ةةح ضة٤ٍْٓ جػٔةةحٍ جُطٛة٣ٍٞ ػِة٠ جنةةط٬ف ج٧ْةطف جُكحِٓةةس، ٝجُططةٌٞ جُةة١ً قةىظ كةة٢ 

د جُططر٤ةن جُكةى٣ع كة٢ جْح٤ُد جُؼ٬ؼ أٝ جُطو٣ٞس أٝ جُطة٤ٍْٓ، ٝجُطؼةٍف ػِة٠ جُٔةٞجو جُطة٢ ضٓةطهىّ كة٢ جُطة٤ٍْٓ جٝ جُؼة٬ؼ ٝجْةح٤ُ

 ج٤ُٛحٗس ٝجُطه٣ُٖ. 

 
 س م  3  4/614/6استنساخ أعمال المتاحف  

ضهطٙ جُىٌجْس ذحُطى٣ٌرحش جُؼِٔىس ُِىج٤ٌْٖ ػ٠ِ ػ٤ِٔحش جُ٘وَ جُٔٔحغَ ٨ُػٔحٍ جُل٤٘ةس جُٔطكل٤ةس، ٓةٖ نة٬ٍ ج٧ُطةُجّ ذحُٟةٞجذ١ 

أْح٤ُد جُل٘ح٤ٖٗ ٖٓ ن٬ٍ ضو٤٘ةحش جُط٘ل٤ةً، ٝجُْٞةحت١ جُطة٢ ضةْ ٝجُٔؼح٤٣ٍ جُٔطؼحٌف ػ٤ِٜح و٤ُٝح ك٢ ػَٔ جُٔٓط٘ٓم، ٝجُطؼٍف ػ٠ِ 

 جْطهىٜٓح ك٢ جُط٣ٍٞٛ، ٝجُط٢ ُٜح ج٤ٔٛطٜح ك٢ ٓؿحٍ جُط٤ٍْٓ.

 س م  3  5/614/6علم المتاحف 
جّ ٣ط٘حٍٝ ًٛج جُٔوٌٍ أٗٞجع جُٔطحقق ٝجُٔكحٌٝ جُٔطؼِِّوس ذٜح ٖٓ ق٤ع جُلِٓلس، ٝج٤ُٓحْحش، ٝجُٞظ٤لس، ٝجْح٤ُد جُطٞغ٤ن ذحْطهى

ْ ذٚ، ٠ٍٝم قلع ج٫ػٔحٍ  جُٔطكل٤ س، ٌُّ ، ٤ًٝل٤ س جُطك ٝجُْٞحتَ ٝجُطو٤٘ حش  جُكحْٞخ، ٝضو٤٘حش ٤ْٝحْحش جُؼٍٜ جُٔطكل٢ِّ

 جُٔٓطهىٓس ك٢ جُطل٤ٍٓ ٝئ٣ٛحٍ جُٔؼِٞٓس ُُٝجٌ جُٔطحقق أٝ ٓٞجهغ جُطٍجظ جُٔهطِلس. 
 س م 3  6/614/6تدرٌبات عملٌة 

ش جُؼ٤ِٔةس جُٔطهٛٛةس ػ٤ِٔةحش جُٛة٤حٗس ٝجُطة٤ٍْٓ ذةىأ ٓةٖ أْةح٤ُد جُلكةٙ ٝجُطك٤ِةَ جٗطٜةحءج ضط٘حٍٝ جُىٌجْس ٓةٖ نة٬ٍ جُطةى٣ٌرح

ذةأؾٍجء ػ٤ِٔةحش جُٔؼحُؿةس ْةةٞجء ٓةٖ نة٬ٍ جُىٌجْةحش جُطؿ٣ٍر٤ةةس أٝ جُططر٤و٤ةحش جُؼ٤ِٔةس ُِٛة٤حٗس ٝجُطةة٤ٍْٓ ُؼٔةحٍ جُطٛة٣ٍٞ ٝكوةةح 

 ٨ُْح٤ُد جُؼ٤ِٔس جُٔطرؼس ك٢ ٓىجٌِ جُط٤ٍْٓ جُٔهطِلس.

 س م  3  7/614/6انة والترمٌم  كٌمٌاء الصٌ
ٌشتمل على نبذة للكٌمٌاء العامة والعضوٌة ثم التعرٌؾ بعبلقة الكٌمٌاء بالترمٌم والصٌانة مع شارح بساٌط لعملٌاات التلاؾ التاً 

نمط المبلمرات مان حٌاث تصانٌفها ومصاادرها وطبٌعتهاا الكٌمٌابٌاة وأنواعهاا والا، وتحدث نتٌجة التؽٌرات الفٌزٌقٌة والكٌمٌابٌة
 مع دراسة أهم أنواعها فً مجال الصٌانة والترمٌم ا، التركٌبً لها

 س م  3  8/614/6نظرٌات الترمٌم 
٣ط٘ةةحٍٝ جُطؼ٣ٍةةق ذحُ٘ظ٣ٍةةحش جُٔهطِلةةس ُِطةة٤ٍْٓ ٝضةةح٣ٌم ٍٝٓجقةةَ ضطةةٌٞٙ ػرةةٍ جُؼٛةةٌٞ غةةْ ج٧ْةةّ جُٔطرؼةةس ُِٛةة٤حٗس ٝجُطةة٤ٍْٓ، 

ًَ ٜٓ٘ح ك٢ جُطؼحَٓ ٓةغ ج٧غةٍ أٝ ج٬ُػٔةحٍ جُل٤٘ةس ٝجُطح٣ٌه٤ةس ْةٞجء  ذح٩ٞحكس ئ٠ُ جُطؼ٣ٍق ذٔىجٌِ جُط٤ٍْٓ جُٔهطِلس، نٛحتٙ

 ك٢ ٓؿحٍ ج٤ُٛحٗس ٝجُط٤ٍْٓ ُؼ٤ِٔحش جُطو٣ٞس ٝج٧ْطٌٔحٍ ٝجُؼٍُ.

 س م 3  9/614/6تكنولوجٌا التصوٌر 
اللوان ٌحتوي المقرر على دراسة لتقنٌات التصوٌر على اختبلؾ انواعها: التصوٌر الزٌتً، تصوٌر الباستٌل، تصوٌر با

المابٌة ااالخ، والمواد الملونة والتعرؾ على االسطح المختلفة واسالٌب تجهٌزها، الى جانب دراسة الورنٌشات والمواد 
 الراتنجٌة، وادوات التصوٌر المختلفةا
  س م 3  11/614/6األسالٌب الحدٌثة فً ترمٌم التصوٌر 

تصوٌر على اختبلؾ طبٌعتها ووسابطها المتنوعة، والمواد التً ٌستعرض المقرر دراسة اسالٌب الترمٌم  الحدٌثة ألعمال ال
استحدتث فً مجال الترمٌم او الصٌانة، هذا الى جانب التعرؾ على أسالٌب العرض او التخزٌن المتبعة بعد عملٌات الترمٌم 

 للحفاظ علٌهاا
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 س م  3  1/615/6( 1) عوامل تلف التصوٌر الجداري 
٣طٟٖٔ جُٔوٌٍ وٌجْس ػٞجَٓ ٝٓظةحٍٛ ضِةق جُطٛة٣ٍٞ جُؿةىج١ٌ ػِة٠ جنةط٬ف جٗٞجػٜةح جُل٤ٓلٓةحء ٝجُلٍْةي ٝجُُؾةحؼ جُِٔةٕٞ، 

ٝج٫ْرحخ جُط٢ جوش ج٠ُ جُطِق، ٠روح ُطر٤ؼس جُٔٞجو جُٔٓطهىٓس ٌَُ ضو٤٘س ٝج٣ٟةح ُطر٤ؼةس جُٔةٞجو ٝضأغٍٛةح جُؼٞجٓةَ جُٔهطِلةس ْةٞجء 

 جُل٣ُ٤و٤س جٝ ػٞجَٓ جُطِق جُر١ٍٗ ٝجْح٤ُد جُط٤ٍْٓ جُهح٠ة ..جُم. ج٤ٌُٔحت٤س أّ

  0/925/9ص و  يرطهة يظثق   2   3/925/9(  3ػوايم ذهف انرصوٍز اندذارً  )

٣ٓطٌَٔ جُٔوٌٍ وٌجْس ُؼٞجَٓ جُطِق ٣ٝٓطؼٍٜ ػٞجَٓ ضِق جُٔٞجو جُِٔٞٗس ٝج٧ْطف جُٔؼٔح٣ٌسػ٠ِ جػطرحٌ جٕ ًٛٙ ج٫ػٔحٍ 

ٖ جُٔر٢٘ جُطح٣ٌه٢ جٝ ج٫غ١ٍ، ج٠ُ ؾحٗد وٌجْس جُطـ٤ٍجش جُط٢ ضطٍأ ػ٠ِ ج٫ػٔحٍ جُؿىج٣ٌس، ٓغ ػٍٜ ؾُء ٫ ٣طؿُأ ٓ

 ُكح٫ش وٌج٤ْس ٓطؼىوز ُٔظحٍٛ جُطِق ٝكْٜ جُظٞجٍٛ جُٔإو٣س ًُُي. 

 س م  3  3/615/6تكنولوجٌا عالج وصٌانة المواد  
جُؿىج١ٌ ػ٠ِ جنط٬ف جٗٞجػٜح ٝضو٤٘حضٜح، ٝجُططٌٞ ج١ًُ قةىظ  ٣طٟٖٔ جُٔوٌٍ وٌجْس جْح٤ُد ٝضٌُ٘ٞٞؾ٤ح ض٤ٍْٓ جػٔحٍ جُط٣ٍٞٛ

ك٢ جْح٤ُد جُؼ٬ؼ أٝ جُطو٣ٞةس أٝ جُطة٤ٍْٓ، ٝجُطؼةٍف ػِة٠ جُٔةٞجو جُطة٢ ضٓةطهىّ كة٢ جُطة٤ٍْٓ جٝ جُؼة٬ؼ ٝجْةح٤ُد جُططر٤ةن جُكةى٣ع 

 ُؼ٤ِٔحش ج٤ُٛحٗس ٝجُطو٣ٞس. 

 س م 3  4/615/6طرز العمارة 
ٝضطٌٞٛح ػ٠ِ جػطرحٌ جٌضرح٠ٜح جُٞغ٤ن ذحُط٣ٍٞٛ جُؿىج١ٌ ًٓ٘ جهىّ جُؼٌٛٞ، ًُُي ٔح٣ٌس ِطٍَ جُٔؼ٣ُٗطَٔ جُٔوٌٍ ػ٠ِ ٌٚى 

٣ًٍُ جُٔوٌٍ ػ٠ِ كْٜ ٠ر٤ؼس جٌُٔحٕ ٠ٍٝجَٙ جُٔؼٔح١ٌ، ٝجُطؼٍف ػ٠ِ ٓٞجو جُر٘حء ُِٔرح٢ٗ جُطح٣ٌه٤س ٝج٫غ٣ٍس، ٝػ٬هطٜح 

 ذأػٔحٍ جُط٣ٍٞٛ جُؿىج١ٌ.  
 مس  3  5/615/6تكنولوجٌا التصوٌر الجداري 

ْح٤ُد جُط٢ ٣٧ؼطٔى جُٔوٌٍ وٌجْس جُططٌٞ جُطٌُ٘ٞٞؾ٢ ُطو٤٘حش جُط٣ٍٞٛ جُؿىج١ٌ ك٢ جُؼٌٛٞ جُوى٣ٔس جُٔهطِلس ْٞجء ٖٓ ق٤ع ج

ػىجو جُٔٞجو جُِٔٞٗس ...جُم، ٝٓى١ غحغ٤ٍ ًٛج جُططٌٞ ػ٠ِ أْطكىجظ ٧ْطهىٓص ك٢ جُط٘ل٤ً، جُٔٞجو جُٔٓطهىٓس، ٠ٍم جُطك٤ُٟ ٝجئ

 حش جُٔٓطهىٓس جٝ جْح٤ُد جُط٘ل٤ً ٝجُطو٤٘س.ْح٤ُد ٓط٘ٞػس ٖٓ ق٤ع جُهحٓأ

 س م  3  6/615/6عضوٌة العالج وصٌانة المواد غٌر 
 ٝج٤ُٛحٗس ػ٤ِٔحش جُط٤ٍْٓ ك٢ جُٔٓطهىٓس ػ٬ؼ ٤ٚٝحٗس جُٔٞجو ؿ٤ٍ جُؼ٣ٟٞس،  ٝجُٔٞجو ٌ ػ٠ِ وٌجْس ٧ْح٤ُدجُٔوٍ ٣كط١ٞ

جُٔٞجو جُط٢ ٣ٌٖٔ جْطهىجٜٓح ك٢ جُط٤ٍْٓ ، ٝج٧ّْ جُط٢ ٣طْ ضطر٤وٜح ذحْطهىجّ ج٫ْح٤ُد جُكى٣ػس، ٝجُطؼٍف ػ٠ِ نٞج٘  ٤ًٝل٤س

  ذٜح جنط٤حٌٛح ك٢ ٓؿحٍ جُط٤ٍْٓ.
  س م 3  7/615/6كٌمٌاء الصٌانة والترمٌم  

ٌشتمل على نبذة للكٌمٌاء العامة والعضوٌة ثم التعرٌؾ بعبلقة الكٌمٌاء بالترمٌم والصٌانة مع شارح بساٌط لعملٌاات التلاؾ التاً 
المبلمارات مان حٌاث تصانٌفها ومصاادرها وطبٌعتهاا الكٌمٌابٌاة وأنواعهاا والانمط ولتؽٌرات الفٌزٌقٌة والكٌمٌابٌاة تحدث نتٌجة ا

 دراسة أهم أنواعها فً مجال الصٌانة والترمٌم ا، والتركٌبً
 س م  3  8/615/6نظرٌات الترمٌم 

ػرٍ جُؼٌٛٞ غْ ج٧ّْ جُٔطرؼس ُِٛة٤حٗس ٝجُطة٤ٍْٓ،  ٣ط٘حٍٝ جُٔوٌٍ جُطؼ٣ٍق ذحُ٘ظ٣ٍحش جُٔهطِلس ُِط٤ٍْٓ ٝضح٣ٌم ٍٝٓجقَ ضطٌٞٙ

ذح٩ٞحكس ئ٠ُ جُطؼ٣ٍق ذٔىجٌِ جُط٤ٍْٓ جُٔهطِلس، ٝنٛحتٙ ًَ ٜٓ٘ح ك٢ جُطؼحَٓ ٓغ ج٧غٍ أٝ ج٬ُػٔحٍ جُل٤٘ةس ٝجُطح٣ٌه٤ةس ْةٞجء 

 ك٢ ٓؿحٍ ج٤ُٛحٗس ٝجُط٤ٍْٓ ُؼ٤ِٔحش جُطو٣ٞس ٝج٧ْطٌٔحٍ ٝجُؼٍُ.

 س م  3   9/615/6مواد البناء  
حٍٝ جُٔوةةٌٍ جُطؼ٣ٍةق ذحُهحٓةةحش ج٤ُٝ٧ةس ْةةٞجء جُٔؼةحوٕ جٝ ج٧قؿةةحٌ ٓةةٖ نة٬ٍ كٜةةْ نةٞج٘ جُٔةةٞجو ْةٞجء أْةةح٤ُد جُطؼةةى٣ٖ جٝ ٣ط٘ة

جُطؿ٤ُٜ جُٛ٘حػ٢ ُِهحٓس ج٤ُٝ٧س غْ جُهٞج٘ جُطر٤ؼ٤س ٝج٤ٌُٔحت٤س ُِهحٓحش ْٞجء جُط٤ًٍد ج٤ٌُٔحت٠ جٝ جُط٤ًٍد جُرِة١ٌٞ ُِهحٓةس، 

 ضٜح.  ٝجُؼٞجَٓ جُط٢ هى ضإغٍ ػ٠ِ ٌٓٞٗح

 س م 3    11/615/6تارٌخ التصوٌر الجداري  
٣كط١ٞ جُٔوٌٍ ػ٠ِ وٌجْس ضح٣ٌم ٝضطٌٞ جُط٣ٍٞٛ جُؿىجٌٟ ًٓ٘ جُؼٌٛٞ جُرىجت٤س ٝقط٠ جُؼٍٛ جُكى٣ع، ٝجْٛ ضو٤٘حش جُط٣ٍٞٛ 

ػٍٜ ٗٔحيؼ جُؿىجٌٟ جُٔهطِلس، ٝٓى١ جٌضرح٠ جُط٣ٍٞٛ جُؿىج١ٌ ذح٫ْطف جُٔؼٔح٣ٌس ػ٠ِ جنط٬ف ٠ر٤ؼطٜح، ٣ٝطٟٖٔ جُٔوٌٍ 

 ٓهطِلس ًُٜٙ جُطو٤٘حش ٝضطٌٞٛح.
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 س م 3 1/616/6(  1عوامل تلف الخامات والمواد )
وٌجْس جُٔٞجو جُٔٓطهىٓس ك٢ ض٘ل٤ً أػٔحٍ جُ٘كص ٖٓ ن٬ٍ جُط٤ًٍةد جُر٘ةحت٢ ٝجُرِة١ٌٞ ُطِةي جُٔةٞجو جُؼٟة٣ٞس، ٝجُؼٞجٓةَ جُٔٓةررس 

جء ًحٗص ػٞجَٓ ٠ر٤ؼ٤س ضٍضر١ ذىٌؾس جُكٍجٌز ٝج٠ٍُٞذس جُ٘ٓر٤س أٝ أػٔحٍ ٤ٔ٤ًحت٤س ضطٛةَ ذٌٔٞٗةحش ض٤ًٍةد ُطِق ضِي جُٔٞجو ْٞ

 ج٧نٗحخ أٝ جُٔٞجو جُؼ٣ٟٞس أٝ ػٞجَٓ ذ٤ُٞٞؾ٤س ٖٓ قٍٗجش ًٝحت٘حش وه٤وٚ .

  1/616/6س م  متطلب مسبق   3  2/616/6(  2عوامل تلف الخامات والمواد )
ٔٓطهىٓس ك٠ ض٘ل٤ً أػٔحٍ جُ٘كص ٖٓ ٓةٞجو ؿ٤ةٍ ػٟة٣ٞس ذىٌجْةس جُط٤ًٍةد جُر٘ةحت٢ ٝجُرِة١ٌٞ ٝنةٞج٘ جْطٌٔحٍ ُىٌجْس جُٔٞجو جُ

ضِي جُٔٞجو، وٌجْس أْرحخ ٝػٞجَٓ جُطِق ٓةٖ ػٞجٓةَ ٤ٔ٤ًحت٤ةس ضةٍضر١ ذحُطلحػةَ ٓةغ جُةٍذ١ جُٔكة١٤ ٓةغ ٌٓٞٗةحش جُٔةحٌز ٝنحٚةس 

 ٛح.ج٬ٚ٩ـ ٝجٌُٔٞٗحش جُـح٣َس ذح٩ٞحكس ئ٠ُ جُؼٞجَٓ جُر٤ُٞٞؾ٤س ٝؿ٤ٍ

 س م  3  3/616/6كمٌاء الصٌانه والترمٌم 
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ٌشتمل على نبذة للكٌمٌاء العامة والعضوٌة ثم التعرٌؾ بعبلقة الكٌمٌاء بالترمٌم والصٌانة مع شارح بساٌط لعملٌاات التلاؾ التاً 
وأنواعهاا والانمط المبلمارات مان حٌاث تصانٌفها ومصاادرها وطبٌعتهاا الكٌمٌابٌاة وتحدث نتٌجة التؽٌرات الفٌزٌقٌة والكٌمٌابٌاة 

 دراسة أهم أنواعها فً مجال الصٌانة والترمٌم او ،التركٌبً لها
 س م  3(   1)  4/616/6تكنولوجٌا الخامات   

٣طٟةةٖٔ جُٔوةةٌٍ وٌجْةةس جُهحٓةةحش جُطةة٠ ضٓةةطهىّ ُط٘ل٤ةةً ئػٔةةحٍ جُ٘كةةص، ٓةةٖ نةة٬ٍ وٌجْةةس أٗةةٞجع ضِةةي جُهحٓةةحش ْةةٞجء ًحٗةةص ٓةةٞجو 

 نٞج٘ ضِي جُهحٓحش جُِٞض٤س ٝجُط٤ًٍر٤س ٝجُورحء جُرٌِٟٞ ُطِي جُٔٞجو.  ػ٣ٟٞس جٝ ٓٞجو ؿ٤ٍ ػ٣ٟٞس ٓغ وٌجْس

 س م 3  5/616/6نظرٌات الترمٌم 
٣ط٘حٍٝ جُٔوٌٍ جُطؼ٣ٍق ذحُ٘ظ٣ٍحش جُٔهطِلس ُِط٤ٍْٓ ٝضح٣ٌم ٍٝٓجقَ ضطٌٞٙ ػرٍ جُؼٌٛٞ غْ ج٧ّْ جُٔطرؼس ُِٛة٤حٗس ٝجُطة٤ٍْٓ، 

كةة٢ جُؼةةحُْ، ٝنٛةةحتٙ ًةةَ ٜٓ٘ةةح كةة٢ جُطؼحٓةةَ ٓةةغ ج٧غةةٍ أٝ ج٫ػٔةةحٍ جُل٤٘ةةس  ذح٩ٞةةحكس ئُةة٠ جُطؼ٣ٍةةق ذٔةةىجٌِ جُطةة٤ٍْٓ جُٔهطِلةةس

 ٝجُطح٣ٌه٤س ْٞجء ك٢ ٓؿحٍ ج٤ُٛحٗس ٝجُط٤ٍْٓ ُؼ٤ِٔحش جُطو٣ٞس ٝج٧ْطٌٔحٍ ٝجُؼٍُ.

 س م 3  6/616/6 المواد العضوٌة عالج وصٌانة
٧ٍٚٞ جُؼ٣ٟٞس، ًًُي جُطؼٍف ػ٠ِ ج يجش ٝجُٔؼحوٕ جُؼ٣ٟٞس ٓػَ ج٧نٗحخ جُٔٞجو ٤ٚٝحٗس ض٤ٍْٓ جُٔوٌٍ وٌجْس ٣كط١ٞ

 جُطؼٍف ػ٠ِ ٠ر٤ؼس جُٔٞجو ٝج٤ُٛحٗس، ذح٫ٞحكس ج٠ُ جُط٤ٍْٓ  ج٧ٍٓجٜ جُط٢ ض٤ٛد ج٧نٗحخ ٝٓٓررحضٜح،  ٤ًٝل٤س ئؾٍجء ػ٤ِٔحش

 .جْطهىجٜٓح ُِٔٞجو جُؼ٣ٟٞس ٤ًٝل٤س ٝج٤ُٛحٗس جُط٤ٍْٓ ك٢ جُٔٓطهىٓس
 م  س 3 7/616/6عالج وصٌانة األحجار والمبانً األثرٌة 

ٓطكُٞةةٚ ( ٝجُٔكحٞةةٍ ٤ًٝل٤ةةس هطةةغ ج٧قؿةةحٌ ٝجُهةةٞج٘ جُطر٤ؼ٤ةةس  -ٌْةةٞذ٤س  –وٌجْةةس ضوٓةة٤ْ جُٛةةهٌٞ ضرؼةةح ُ٘ٗةةأضٜح ق ٗح٣ٌةةس 

٤ًٔحت٢ ٠ٍٝم جْطه٬٘ ج٬ٓ٧ـ ٝضو٣ٞس  –٤ٌٓح٢ٌ٤ٗ  –ٝج٤ٌُٔحت٤س ٨ُقؿحٌ غْ ػٞجَٓ ٝٓظحٍٛ جُطِق ٠ٍٝم جُط٘ظ٤ق جُٔهطِلس 

 ج٧قؿحٌ جُطحُلس.

 س م  3  8/616/6 ستنساخإلتكنولوجٌا ا
وٌجْس جْح٤ُد ٠ٍٝم ػَٔ جُوٞجُد جُٔؼ٤٘س ْٞجء جُٜحٌُس جٝ جُٔٓةطى٣ٔس ذح٧ٞةحكس جُة٠ جُوٞجُةد جٍُجض٘ؿ٤ةس ْةٞء جُٔطةح٠ جٝ ُةىجتٖ 

 جُر٠ُٞ أْطٍ غْ جُهحٓحش جُٔٓطهىٓس ك٠ ج٧ْط٘ٓحل ٝجُط٤ٌَٗ جُٔرحٍٖ ذٔؼٍكس جُوحتْ ػ٠ِ جُط٤ٍْٓ ذأْطهىجّ نحٓس جُهٗد ٝجُِىجتٖ.

 س م  3  9/616/6صٌانة الفخار عالج و
 ٝٓؼٍكس جْطهىجٜٓح، ٤ًٝل٤س ٝج٤ُٛحٗس ػ٤ِٔحش جُؼ٬ؼ ك٢ جُٔٓطهىٓس جُٔٞجو ٣ؼٍٜ ًٔح ػ٬ؼ ٤ٚٝحٗس جُلهحٌ جُٔوٌٍ ًٛج ٣وىّ

ًٔح ٣طٟٖٔ ًٛج جُٔوٌٍ جُطؼٍف ػ٠ِ ج٧ٍٞجٌ جُط٢ ٣طؼٍٜ ُٜح  .٤ٚٝحٗسجُلهحٌ قٔح٣س ك٢ جُٔٓطهىٓس ج٧وٝجش ٝج٧ؾُٜز

 ٍم ٤ٚحٗطٜح ٝض٤ٍٜٓٔح. ججُلهحٌ ٠ٝ
 س م   3  11/616/61طرز معمارٌة  

ٝجُ٘كط٤س ٝضطٌٞٛح ػ٠ِ جػطرحٌ جٌضرح٠ٜح جُٞغ٤ن ذحُط٣ٍٞٛ جُؿىج١ٌ ًٓ٘ جهىّ ِطٍَ جُٔؼٔح٣ٌس ٣ُٗطَٔ جُٔوٌٍ ػ٠ِ ٌٚى 

جُطح٣ٌه٤س ٝج٫غ٣ٍس، جُؼٌٛٞ، ًُُي ٣ًٍُ جُٔوٌٍ ػ٠ِ كْٜ ٠ر٤ؼس جٌُٔحٕ ٠ٍٝجَٙ جُٔؼٔح١ٌ، ٝجُطؼٍف ػ٠ِ ٓٞجو جُر٘حء ُِٔرح٢ٗ 

 ٝػ٬هطٜح ذأػٔحٍ جُط٣ٍٞٛ جُؿىج١ٌ.  
  

 المقررات الدراسٌة لمرحلة الماجستٌرتوصٌف 

 
 1تخصص ترمٌم العمارة  -المواد األساسٌة

 
 س م  إجباري   3ب ع  إجباري   711أصول ومناهج البحث العلمً 

ى أسالٌب استخدام المكتبة ومصادر المعلومات المتعددة، الدراسة المنهجٌة والتدرٌب العملً على أدوات البحث ومناهجه وعل
باإلضافة إلى بٌان خطوات المنهج العلمً  ،فضبلً عن اإلحاطة بالمنهج العلمً وخطواته فً التفكٌر والدراسة والبحث
 ومراحل العملٌة البحثٌة، وتارٌخ التفكٌر والبحث العلمً فً العصور المختلفةا 

 س م  3  1/711/6أسالٌب الفحص والتحلٌل
٣كط١ٞ جُٔوٌٍ ػ٠ِ وٌجْس  ٧ْح٤ُد جُلكٙ ٝجُطك٤َِ جُٔهطِلس ْٞجء جُل٣ُ٤حت٤س أّ ج٤ٌُٔحت٤س ٓغ جْطهىجّ ٠ٍم جُلكٙ جُـ٤ٍ 

ٓطِق ٨ُغٍ ذحُؼ٤ٖ جُٔؿٍوز أٝ جُطك٤َِ ج٤ٌُٔحت٢ ذح٧ٚ٘حكس ئ٠ُ جُلكٙ ذح٤ٌٌٍُْٔٝٞخ  ج٧ٌُط٠ٍٗٝ جُٔحْف، ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ 

 ّ ك٢ ػ٤ِٔحش جُلكٙ ٝجُطك٤َِ.ج٫ْح٤ُد جُط٢ هى ضٓطهى

 س م 3 2/711/6 الحدٌثة فً الترمٌم المعماري التكنولوجٌا
٣ٝط٘حٍٝ جُٔوٌٍ وٌجْس ج٫ضؿحٛحش جُكى٣ػس ك٢ جُط٤ٍْٓ جُٔؼٔح١ٌ ُِٔرح٢ٗ ج٧غ٣ٍس ٝجُطح٣ٌه٤س ْٞجء ًحٗص جضؿحٛحش ٓطؼِوس ذأِْٞخ 

ٞؾ٤س جُكى٣ػس ُكَ ٬ٌٗٓش جُٔرح٢ٗ جُٔطؼِوس ذأْرحخ ئٗٗحت٤س أٝ أْرحخ ٣ٍ٠ٝوس جُط٤ٍْٓ أٝ ٓطؼِوس ذحُٔٞجو جُؿى٣ىز، ٝجُطٍم جُطٌُ٘ٞ

 ٗحضؿس ػٖ جُؼحَٓ جُر١ٍٗ أٝ ٗط٤ؿس ُطأغ٤ٍ جُر٤ثس جُطر٤ؼ٤س جُٔك٤طس ذحُٔرح٢ٗ. 
 س م  3  3/711/6اقتصادٌات إدارة مشروعات الترمٌم 

ح٤ُق ٝج٥غحٌ جٍُٔضرطس ذأ١ ٍٓٗٝع، ٝضكى٣ى جُرىجتَ ٣ط٘حٍٝ جُٔوٌٍ جُطو٤٤ْ ج٫هطٛحو١ ٍُٔٗٝػحش جُكلحظ ٝجُط٤ٍْٓ، ٝوٌجْس جُطٌ

جٌُٔٔ٘س ُِطؼٍف ػ٠ِ جُطٌح٤ُق جُلؼ٤ِس ٝجُلٞجتى جُٔطٍضرس ػ٢ِ ًٛٙ جُٔٗح٣ٌغ، ٣ٝططٍم جُٔوٌٍ ئ٠ُ وٌجْس ج٫ْطػٔحٌ جُٔٞؾٚ ك٢ 

 ٓ٘ح٠ن جُكلحظ ٤ًٝل٤س جُطؼٍف ػ٠ِ جُو٤ٔس ج٫هطٛحو٣س جُكو٤و٤س ٍُٔٗٝػحش جُكلحظ. 
 س م 3  4/711/6الحفائر األثرٌة 
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ًٛٙ جُر٤ثس ٖٓ أ٤ٔٛس ك٢ ٓؼح٣ٗطٜح ذٔح ضك٣ٞٚ ٖٓ لغحٌ ُِٔرح٢ٗ  ٣طؼِن ًٛج جُٔوٌٍ ذٔٞجهغ جُكلحتٍ جُٔهطِلس، ٝٓح ضٔػِٚ وٌجْس 

ٝجُطؼ٣ٍق ذؼِْ جُكلحتٍ ج٧غ٣ٍس ٝجُطؼٍف ػ٠ِ جُؼ٬هس ذ٤٘ٚ ٝذ٤ٖ ػِْ جُط٤ٍْٓ، ٝضٓؿ٤َ  جُوى٣ٔس، ٝظٍٝكٜح جُٔهطِلس جُٔك٤طس ذٜح،

 ٗلحش ج٫غ٣ٍس ٝجْح٤ُد ضٞغ٤وٜح ٝقلظٜح.جٌُٔط
 س م 3  5/711/6علوم التوثٌق والتسجٌل 

٣ططٍم جُٔوٌٍ ئ٠ُ ٤ًل٤س ئؾٍجء جُٔٓف  ج٤ُٔىج٢ٗ، ضٞغ٤ن جُٔرح٢ٗ ٝجُٔٞجهغ جُطح٣ٌه٤س، جُركع جٌُٔطر٢، ٝجنٍجؼ جٍُْٞٓحش 

وٌجْس جُْٞحتَ ٝجُطو٤٘حش جُطٌُ٘ٞٞؾ٤س جُٔهطِلس جُو٤ح٤ْس ُِٔرح٢ٗ جُطح٣ٌه٤س ذح٩ٞحكس ُِط٣ٍٞٛ جُلٞضٞؿٍجك٢،  ٣ٝط٘حٍٝ ج٣ٟح 

 ٝجُىٌجْحش ج٤ُٔىج٤ٗس ٝجْطهىجٜٓح ك٢ ضٞغ٤ن جُٔرح٢ٗ ٝجُٔٞجهغ جُطٍجغ٤س.
 س م  3 6/711/61صٌانة وترمٌم المواد العضوٌة 

٣ٟٞس، ٤ًٝل٤س ج٧ٍٚٞ جُؼ يجش ٝجُٔؼحوٕ ٓػَ ج٧نٗحخ جُؼ٣ٟٞس جُٔٓطهىٓس ك٢ جُٔرح٢ٗ جُٔٞجو ٤ٚٝحٗس ض٤ٍْٓ جُٔوٌٍ ًٛج ٣وىّ

 ػ٤ِٔحش ك٢ جُٔٓطهىٓس جُٔٞجو ٣وىّ ضرؼح ُط٤٘ٛق ج٬ٌُٗٔش ٝج٧ؾُٜز جُؼ٤ِٔس جُٔٓطهىٓس، ًٔح ٝج٤ُٛحٗس جُط٤ٍْٓ  ئؾٍجء ػ٤ِٔحش

 .جْطهىجٜٓح ُِٔٞجو جُؼ٣ٟٞس ٤ًٝل٤س ٝج٤ُٛحٗس جُط٤ٍْٓ
 س م  3   7/711/6إعادة تأهٌل المبانً األثرٌة والتارٌخٌة

ذحُٔرح٢ٗ ج٧غ٣ٍس ٝجُطح٣ٌه٤س ٝض٤٘ٛلٜح ـ  ٤ْحْحش جُطؼحَٓ ٓغ جُٔرح٢ٗ ج٧غ٣ٍس ٝجُطح٣ٌه٤س ـ  جُؿىٟٝ ٣ط٘حٍٝ جُٔوٌٍ جُطؼ٣ٍق 

ج٫هطٛحو٣س ٖٓ ئػحوز ج٫ْطهىجّ ـ ضأ٤َٛ جُٔرح٢ٗ ج٧غ٣ٍس ٝجُطح٣ٌه٤س ٩ػحوز ج٫ْطهىجّ ـ أٓػِس ٓك٤ِس ٝػح٤ُٔس ُططر٤ن ٤ْحْس ئػحوز 

 ٔك٢ِ .جُطأ٤َٛ ـ ٍٓٗٝػحش ضطر٤و٤س ٖٓ جُٞجهغ جُ

 س م  3   8/711/61تكنولوجٌا الترمٌم 
 أقىظ ٓح ِٝٚص ئ٤ُٚ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُكى٣ػس ك٢ ػ٬ؼ ٤ٚٝحٗس جُٔٞجو ٝجُهحٓحش جُط٢ ضىنَ ك٢ ػ٤ِٔس جُر٘حء، ٝجُٔٞجو جُٔوٌٍ ٣ط٘حٍٝ

ٗحًَ ك٢ جُٔرح٢ٗ جُٔٞجو جُؼ٣ٟٞس، ٣ٝططٍم جُٔوٌٍ ئ٠ُ ضو٤٘حش جُط٤ٍْٓ جُٔطؼِوس ذطٗه٤ٙ ٝٓؼحُؿس جُٔ ك٢ ض٤ٍْٓ جُٔٓطهىٓس

 .جُطح٣ٌه٤س ذح٩ٞحكس ئ٠ُ ٓؼحُؿس ٓٞجو جُر٘حء جُٔهطِلس
 س م 3   9/711/6 نظرٌات الترمٌم

٣ٝط٘حٍٝ ٍْو ضك٢ِ٤ِ ُطح٣ٌم ٝضطٌٞ ٗظ٣ٍحش جُط٤ٍْٓ ٝجضؿحٛحش جُكلحظ ػ٠ِ جُٔرح٢ٗ ٝجُٔٞجهغ جُطح٣ٌه٤س ٝجُطٍجغ٤س، ٝضطٌٞ كِٓلس 

س جُٔإ٣ىز ُِكلحظ، ٝػ٬هس جُكلحظ ذحُٔؿح٫ش ج٧نٍٟ، ٝض٤ٓ٘ن جُٔٞجهغ ٝئوجٌز جُكلحظ ػرٍ جُُٖٓ، ٝض٣ٌٖٞ جُؿى٤ُس جُلِٓل٤

 جُٔٛحوٌ جُطح٣ٌه٤س ٝجُطٍجغ٤س، ٝجُطٞغ٤ن ٝضو٤٘حش جُكلحظ ػ٠ِ جُٔرح٢ٗ جُطح٣ٌه٤س.
 س م 3  11/711/6مواد الترمٌم 

٩نطرحٌ ٓٞجو جُط٤ٍْٓ ـ ٓٞجو جُط٘ظ٤ق ـ  ٣ٓطؼٍٜ جُٔوٌٍ جنط٤حٌ ٓٞجو جُط٤ٍْٓ ـ ضؿٍذس ٓٞجو جُط٤ٍْٓ ـ  أْح٤ُد جُلكٙ ٝجُطك٤َِ

ٓٞجو جُطو٣ٞس ـ ٓٞجو ج٫ْطٌٔحٍ ـ وٌجْس ضأغ٤ٍ جُٔٞجو جُٔوطٍقس ػ٠ِ ٓحوز جُر٘حء ج٤ِٚ٧سـ ئؾٍجء جُطوحوّ ج٢ُُ٘ٓ ـ ٓٞجو جُط٤ٍْٓ 

 جُكى٣ػس جُٔٓطهىٓس ـ وٌجْس ضأغ٤ٍ جُر٤ثس جُٔك٤طس ػ٠ِ ضـ٤ٍ أوجء ٓٞجو جُط٤ٍْٓ.
 س م 3  11/711/6المبانً األثرثة   حجار وألعالج وصٌانة ا

 ٤ًٝل٤س ٝج٤ُٛحٗس ػ٤ِٔحش جُط٤ٍْٓ ك٢ جُٔٓطهىٓس جُٔٞجو ٣ؼٍٜ ػ٬ؼ ٤ٚٝحٗس ج٧قؿحٌ ٝجُٔرح٢ٗ ج٧غ٣ٍس، ًٔح جُٔوٌٍ ًٛج ٣وىّ

غحٌ ٝجُطؼٍف ػ٠ِ ج٧ٍٞجٌ جُط٢ ضطؼٍٜ ُٜح ج٥ ٢،جُٔرحٗ ٤ٚٝحٗس قٔح٣س ك٢ جُٔٓطهىٓس ج٧وٝجش ٝج٧ؾُٜز ٝٓؼٍكس جْطهىجٜٓح،

 جُكؿ٣ٍس ٓٓررحضٜح، ٠ٍٝم ٤ٚحٗطٜح ٝض٤ٍٜٓٔح.
 س م   2   12/711/6أسالٌب تدعٌم المبانً التارٌخٌة  

أْرحخ  ٣ط٘حٍٝ جُٔوٌٍ جُٔٗحًَ ج٩ٗٗحت٤س، ٣ٝططٍم ئ٠ُ ج٧ْرحخ جُط٢ ٣٘ؿْ ػٜ٘ح نَِ ك٢ ػ٘حٍٚ جُر٘حء ْٞجء ًحٗص ٗحؾٔس ػٖ

ذ٣ٍٗس ٓإو٣س  ح ج٧ذ٤٘س ذٌَٗ ػحّ، غْ ج٧ْرحخ جُؼحٓس جُ٘حؾٔس ػٖ أنطحءض٤ٔ٤ٔٛس ٝض٘ل٣ً٤س ٝئٗٗحت٤س ٝجُؼ٤ٞخ جُط٢ ضؼح٢ٗ ٜٓ٘

 ُكىٝظ ٬ٌٗٓش ئٗٗحت٤س ك٢ جُٔرح٢ٗ أٝ جُؼٞجَٓ جُر٤ث٤س جُطر٤ؼ٤س.
 

 2تخصص ترمٌم األثاث  -المواد األساسٌة
  س م 3  1/712/6أسالٌب الفحص والتحلٌل 

ِلس ْٞجء جُل٣ُ٤حت٤س أّ ج٤ٌُٔحت٤س ٓغ جْطهىجّ ٠ٍم جُلكٙ جُـ٤ٍ ٣كط١ٞ جُٔوٌٍ ػ٠ِ وٌجْس  ٧ْح٤ُد جُلكٙ ٝجُطك٤َِ جُٔهط

ٓطِق ٨ُغٍ ذحُؼ٤ٖ جُٔؿٍوز أٝ جُطك٤َِ ج٤ٌُٔحت٢ ذح٧ٚ٘حكس ئ٠ُ جُلكٙ ذح٤ٌٌٍُْٔٝٞخ  ج٧ٌُط٠ٍٗٝ جُٔحْف، ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ 

 ج٫ْح٤ُد جُط٢ هى ضٓطهىّ ك٢ ػ٤ِٔحش جُلكٙ ٝجُطك٤َِ.

 س م  3  2/712/6األثاث   التكنولوجٌة الحدٌثة فً ترمٌم
دراسة التقنٌات الحدٌثة فاً مجاال التارمٌم والقابماة علاى توظٌاؾ معطٌاات التكنولوجٌاا الرقمٌاة واالساتخدامات الحدٌثاة للٌازر 

عملٌات الصٌانة أو استخدام الماسح اللٌزري النقطً ثبلثً األبعاد وتطبٌقاتاه علاى الحاساب للبارامج ثبلثٌاة األبعااد وتوظٌفهاا و
 ستكمال والترمٌم لؤلجزاء الناقصة والمفقودةافً عملٌات اال
 س م  3  3/712/6مواد الترمٌم 

وٌجْس ٓؿح٫ش جْطهىجّ جُٔٞجو ك٢ قوَ ج٤ُٛحٗس ٝجُط٤ٍْٓ ٝجُهٛحتٙ جُٞجؾد ضٞجكٍٛح ك٢ جُهحٓحش ٝجُٓٞجتَ جُٔٓةطهىٓس ٝجٛةْ 

٤ٍجش ٓهِوةس ٝٞةٞجذ١ جْةطهىجٜٓح ٠روةح ُِٔؼةح٤٣ٍ جُٔٞجو جُٔٓطهىٓس ك٢ ٓؿحٍ جُؼ٬ؼ ٝجُطو٣ٞس ْٞجء ًحٗةص ٓةٞجو ٤ٔ٤ًحت٤ةس أٝ ذِةٞٓ

 جُى٤ُٝس.

 س م   3   4/712/6تكنولوجٌا األلوان واإلصباغ   
وٌجْس جٌُٔٞٗحش ج٧ْح٤ْس ٨ُُٞجٕ ٝج٧ٚةرحؽ ْةٞجء يجش جُٔ٘ٗةحء جُؼٟة١ٞ أٝ ج٤ٌُٔةحت٢ ٝجُطةٍم جُٛة٘حػ٤س ٝج٩ٗطحؾ٤ةس ٨ُُةٞجٕ 

س أٝجُط٣ِٖٞ ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ ْٝحتَ، ٝوٌجْس ْٝحتَ ضؿ٤ُٜ ج٧ُةٞجٕ ٝج٧ٚةرحؽ ٝج٧ٚرحؽ، ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ جُٔٞجو جُٔٓطهىٓس ك٢ جُٛرحؿ

 ذحُطٍم جُطٌُ٘ٞٞؾ٤س جُكى٣ػس.
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 س م  3   5/712/6علوم التوثٌق والتسجٌل 
جُطؼٍف ػ٠ِ ٗظْ جُطٓةؿ٤َ ٝجُطٞغ٤ةن جُكةى٣ع ٠ٝةٍم ضطر٤وٜةح ػِة٠ جُطةٍجظ جُػوةحك٠ ُِكلةحظ ػ٤ِةس، ٝقٔح٣طةٚ ْةٞجء أًحٗةص ضٞغ٤ةن 

جٝ ضٞغ٤ن ؾـٍجك٠ جٝ ٓٓحق٠ جٝ ضٞغ٤ن ٓؼٔحٌٟ غْ ضٞغ٤ن جٌُٔطٗلحش ج٫غ٣ٍةس  ٓةٖ نة٬ٍ ج٫ؾٜةُز ٝجُططر٤وةحش  ُٞغحتن ٝٓؼِٞٓحش

 جُؼ٤ِٔس جُكى٣ػس ٝجُطو٤٘س جٍُه٤ٔس ُِكحْد ج٠ُ٫ ك٠ قلع ٝضٞغ٤ن ٝضك٤َِ جُٔؼِٞٓحش.

 س م  3   6/712/6 نظرٌات الترمٌم
جقَ ضطٌٞٙ ػرٍ جُؼٌٛٞ ٝج٫ّْ جُٔطرؼس ٤ُِٛحٗس ٝجُط٤ٍْٓ ك٠ قوَ وٌجْس ػِْ ج٤ُٛحٗس ٝجُط٤ٍْٓ ٝجُطؼٍف ػ٠ِ ضح٣ٌهس ٍٝٓ

جُكلحتٍ ج٫غ٣ٍس ٝجُط٘و٤د ٝج٫ْح٤ُد جُٔطرؼس ك٠ ٓىجٌِ جُط٤ٍْٓ ك٠ جُؼحُْ، ٝنٛحتٙ ًَ ٜٓ٘ح ك٠ جُطؼحَٓ ٓغ ج٫غٍ ْٞجء ك٠ 

 ػ٤ِٔحش جُطوٞه٤س جٝ ج٫ْطٌٔحٍ ٝجُط٤ٍْٓ ٝجُؼٍُ. 

 م س  3   7/712/6صٌانة وترمٌم األثاث  
٣ٗطَٔ جُٔوٌٍ ػ٠ِ وٌجْس ٫ْح٤ُد جُط٤ٍْٓ ٝج٤ُٛحٗس جُط٢ هى ضٓطهىّ، ٝج٫ّْ جُط٢ ٣وّٞ ػ٤ِٜح جُط٤ٍْٓ جٝ جُٛحٗس، ٓغ جُطؼ٣ٍق 

 ذحُٔٞجو جُط٢ ضٓطهىّ ك٢ ٓؿحٍ جُط٤ٍْٓ، ٝٓح ٣ط٘حْد ٣ٝ٘حْد ٠ر٤ؼٜح ٓغ ٤ًل٤س جؾٍجء جْح٤ُد جُلكٙ ٝجُطك٤َِ ُىٌجْطٜح.

 س م 3  8/712/6   صٌانة وترمٌم المواد العضوٌة
وٌجْس جُٔٞجو جُؼ٣ٟٞس ٖٓ ق٤ع جُط٤ًٍد جُؼ١ٟٞ ٝجُط٤ًٍر٤س ٝجُػ٘ةحت٢ ج٤ٌُٔةحت٢ ُِٔةٞجو ٝجُؼٛةحٌجش ٝجٌضرح٠ٜةح ذؼٞجٓةَ جُطِةق 

ْٞجء ًحٗص ٠ر٤ؼ٤س أٝ ػٞجَٓ ذ٤ُٞٞؾ٤س ٖٓ قٍٗجش أٝ ًحت٘حش وه٤وس جٌضرح٠ح ٓٛحقد ج٤ٌٍُٔٝذ٤ُٞٞؾ٠ ٝٓظةحٍٛ جُطِةق ٠ٝةٍم 

 جُكٔح٣س ٝجُطو٣ٞس ٝجُطىػ٤ْ ُطِي جُٔٞجو جُؼ٣ٟٞس.جُٔؼحُؿس غْ أْح٤ُد 

 
 س م 2 9/712/6صٌانة وترمٌم المواد غٌر عضوٌة  

وٌجْس جُٔٞجو جُـ٤ٍ ػ٣ٟٞس ٖٓ ٓؼحوٕ أٝ جُٓرحتي جُٔؼى٤ٗس ٝج٫قؿحٌ ٖٓ ق٤ع جُط٤ًٍد جُٜٔؿٍٟ ٝوٌجْس جُهٞج٘ جُطر٤ؼ٤س 

 ػ٠ِ جُٔؼحوٕ ٝج٫قؿحٌ ٝجْرحذٚ  ٝج٤ٌُٔحت٤س غْ ُِطؼٍف ػ٠ِ ػٞجَٓ جُطِق جًُٟ ٣ٌٖٔ جٕ ٣طٍأ

 ٝٓظحٍٛٙ ٝج٫ْح٤ُد جُؼ٤ِٔس ُِٔؼحُؿس ْٞجء ذحُْٞحتَ جُرىجت٤س جٝ ذح٫ْح٤ُد ٝجُْٞحتَ جُكى٣ػس.

 س م   3  11/712/6تكنولوجٌا عالج وصٌانة المواد 
كة٠ ػ٤ِٔةحش جُلكةٙ جٝ وٌجْس جُٔٞجو جُٔٓطهىٓس ك٠ ػ٤ِٔةحش جُطة٤ٍْٓ ٝجُٛة٤حٗس ٝج٧ؾٜةُز جُٔٓةطهىٓس كة٢ ٓؿةحٍ جُؼة٬ؼ ْةٞجء 

جُر٘حء ٝجْح٤ُد جُؼٍٜ ٝجُطهة٣ُٖ جُكى٣ػةس ٝض٤ٜثةس  –جُطك٤َِ ٝجْح٤ُد جُط٤ٍْٓ جُٞهحت٠ ٝجْح٤ُد جُط٤ٍْٓ جُؼ٬ؾ٠ ٝجػحوز جُط٤ًٍد 

 جُظٍٝف جُٔ٘حْرس ُِكلع .

 س م   3  11/712/6ٌا المواد والخامات  تكنولوج
غحظ ك٢ جُؼٌٛٞ جُوى٣ٔس ٝجُكى٣ػةس، ٝجُطؼةٍف ػِة٠ نٞجٚةٜح جُطر٤ؼ٤ةس ٣كط١ٞ جُٔوٌٍ وٌجْس جُٔٞجو ٝجُهحٓحش جُٔٓطهىٓس ك٢ ج٧

٨ُغةحظ جُؼظةْ ٝجُؼةحؼ أٝ ج٧ٚةىجف  ٌٓٔة٬ش ٝجُط٤ًٍرس ٖٓ ق٤ع ج٬ُٛذس غْ جُطؼٍف ػ٠ِ جُٔٞجو ج٧نٍٟ جُط٢ ٣ٌٖٔ جْةطهىجٜٓح

 أٝ ج٤ُٓ٘ؽ أٝ ٓٞجو ؿ٤ٍ ػ٣ٟٞس ٖٓ ٓؼحوٕ ًحُرٍُٝٗ ٝجُكى٣ى ٝأقؿحٌ .

 
 3ص ترمٌم المخطوطات تخص -المواد األساسٌة

 س م  3  1/713/6أسالٌب الفحص والتحلٌل 
٣كط١ٞ جُٔوٌٍ ػ٠ِ وٌجْس  ٧ْح٤ُد جُلكٙ ٝجُطك٤َِ جُٔهطِلس ْٞجء جُل٣ُ٤حت٤س أّ ج٤ٌُٔحت٤س ٓغ جْطهىجّ ٠ٍم جُلكٙ جُـ٤ٍ 

ٌط٠ٍٗٝ جُٔحْف، ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ ٓطِق ٨ُغٍ ذحُؼ٤ٖ جُٔؿٍوز أٝ جُطك٤َِ ج٤ٌُٔحت٤س، ذح٧ٚ٘حكس ئ٠ُ جُلكٙ ذح٤ٌٌٍُْٔٝٞخ  ج٧ُ

 ج٫ْح٤ُد جُط٢ هى ضٓطهىّ ك٢ ػ٤ِٔحش جُلكٙ ٝجُطك٤َِ.

 س م  3 2/713/6 المخطوطات  ترمٌمتكنولوجٌا واسالٌب 
٣ؼطٔى جُٔوٌٍ ػ٠ِ جُطؼٍف ػ٠ِ ج٫ْح٤ُد جُٔطرؼس كة٢ ضة٤ٍْٓ جُٔهط٠ٞةحش، ٝجُططةٌٞ جُٔٓةطكىظ كة٢ جْةح٤ُد جُطة٤ٍْٓ جٝ جُؼة٬ؼ 

جُطٌُ٘ٞةٞؾ٢ ُِٔةٞجو جُطة٢ ضٓةطهىّ كة٢ جُطة٤ٍْٓ، ٛةًج جُة٠ ؾحٗةد جُكةح٫ش جُىٌجْة٤س جُطة٢ ضؼةٍٜ جْةح٤ُد  ٝج٤ُٛحٗس، ًروةح ُِططةٌٞ

 جُط٤ٍْٓ ٝج٫ّْ جُط٢ ٫ ذى جٕ ضطرغ ًٜٔ٘ؿ٤س ك٢ جُط٤ٍْٓ.

 س م 3  3/713/6تكنولوجٌا صناعه الورق  
ُطو٤ِى٣ةس ج٤ُى٣ٝةس هةى٣ٔح غةْ وٌجْةس ج٧ْةح٤ُد وٌجْس جُٔٞجو جُهحّ جُٔٓطكىغس ك٠ ٚ٘حػٚ جٌُٞم غْ جْح٤ُد ٚ٘حػٚ جُةٌٞم ذةحُطٍم ج

ٝجُطةةٍم جُكى٣ػةةس ُٛةة٘حػٚ جُةةٌٞم ٝجُؼٞجٓةةَ جُطةة٠ ضةةإغٍ ػِةة٠ قلةةع جُةةٌٞم ٠ٝةةٍم جُطهةة٣ُٖ ٝجُٞهح٣ةةٚ ٓةةٖ ج٧ٚةةحذس ذحُكٔٞٞةةس 

 ٝجُكٍٗجش.

 سم  3  4/713/6تكنولوجٌا عالج وصٌانة المواد 
جُٔٓةطهىٓس كة٢ ٓؿةحٍ جُؼة٬ؼ ْةٞجء كة٠ ػ٤ِٔةحش جُلكةٙ جٝ  وٌجْس جُٔٞجو جُٔٓطهىٓس ك٠ ػ٤ِٔةحش جُطة٤ٍْٓ ٝجُٛة٤حٗس ٝج٧ؾٜةُز

جُر٘حء ٝجْح٤ُد جُؼٍٜ ٝجُطهة٣ُٖ جُكى٣ػةس ٝض٤ٜثةس  –جُطك٤َِ ٝجْح٤ُد جُط٤ٍْٓ جُٞهحت٠ ٝجْح٤ُد جُط٤ٍْٓ جُؼ٬ؾ٠ ٝجػحوز جُط٤ًٍد 

 جُظٍٝف جُٔ٘حْرس ُِكلع .

 سم 3  5/713/6علوم التوثٌق والتسجٌل 
غ٤ةن جُكةى٣ع ٠ٝةٍم ضطر٤وٜةح ػِة٠ جُطةٍجظ جُػوةحك٠ ُِكلةحظ ػ٤ِةس، ٝقٔح٣طةٚ ْةٞجء أًحٗةص ضٞغ٤ةن جُطؼٍف ػ٠ِ ٗظْ جُطٓةؿ٤َ ٝجُطٞ

ذحٗٞجػٜةةح ٓةةٖ نةة٬ٍ ج٫ؾٜةةُز  –جُٔ٘وُٞةةس  –ُٞغةةحتن ٝٓؼِٞٓةةحش جٝ ضٞغ٤ةةن ؾـٍجكةة٠ جٝ ٓٓةةحق٠ غةةْ ضٞغ٤ةةن جٌُٔطٗةةلحش ج٫غ٣ٍةةس 

 ن ٝضك٤َِ جُٔؼِٞٓحش.ٝجُططر٤وحش جُؼ٤ِٔس جُكى٣ػس ٝجُطو٤٘س جٍُه٤ٔس ُِكحْد ج٠ُ٫ ك٠ قلع ٝضٞغ٤
 ص و  2  9/122/9خطوط ػزتَح  
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األسس  ، فن الكتابة " الخط " فى الحضارة األسبلمٌة باعتباره تعبٌرا عن روح تلك الحضارة بؤنماطه ومدارسه وأسالٌبه
فة ودراٌة معر، األنماط المختلفة وتفرٌعاتها –الموجب والسالب  –عبلقمة األحرؾ بعضها ببعض  –الجمالٌة لبناء الحرؾ 

 بالخط العربى بصفه عامة كقٌمة جمالٌة تراثٌة ٌستلهم منه الفنان فكرة التشكٌلى ا
 س م  3  7/713/6تكنولوجٌا االلوان واالصباغ   

وٌجْس جٌُٔٞٗحش ج٧ْح٤ْس ٨ُُٞجٕ ٝج٧ٚةرحؽ ْةٞجء يجش جُٔ٘ٗةحء جُؼٟة١ٞ أٝ ج٤ٌُٔةحت٢ ٝجُطةٍم جُٛة٘حػ٤س ٝج٩ٗطحؾ٤ةس ٨ُُةٞجٕ 

قرحٌ ٝؿ٤ٍٛةح ٓةٖ جُٔةٞجو جُٔٓةطهىٓس كة٢ ٓؿةحٍ جُٔهط٠ٞةحش أٝ جُٛةرحؿس ٝجُطِة٣ٖٞ ٝؿ٤ٍٛةح ٓةٖ ْٝةحتَ جٌُطحذةس ٝج٧ٚرحؽ ٝج٧

 ْٞجء وٌجْس ْٝحتَ ضؿ٤ُٜ ج٧ُٞجٕ ٝج٧ٚرحؽ ذحُطٍم جُطٌُ٘ٞٞؾ٤س جُكى٣ػس.

 س م  3   8/713/6 نظرٌات الترمٌم
ٍ جُؼٌٛٞ ٝج٫ّْ جُٔطرؼس ٤ُِٛحٗس ٝجُط٤ٍْٓ ك٠ قوَ وٌجْس ػِْ ج٤ُٛحٗس ٝجُط٤ٍْٓ ٝجُطؼٍف ػ٠ِ ضح٣ٌهس ٍٝٓجقَ ضطٌٞٙ ػر

جُكلحتٍ ج٫غ٣ٍس ٝجُط٘و٤د ٝج٫ْح٤ُد جُٔطرؼس ك٠ ٓىجٌِ جُط٤ٍْٓ جُٔهطِلس ك٠ جُؼحُْ، ٝنٛحتٙ ًَ ٜٓ٘ح ك٠ جُطؼحَٓ ٓغ ج٫غٍ 

 ْٞجء ك٠ ػ٤ِٔحش جُطوٞه٤س جٝ ج٫ْطٌٔحٍ ٝجُط٤ٍْٓ ٝجُؼٍُ. 

 س م 3  9/713/6مواد الترمٌم 
ٌٍ وٌجْس ٓٞجو جُط٤ٍْٓ جُط٢ ضٓطهىّ ٝجُطؼٍف ػ٠ِ ٌٓٞٗحضٜح ٝػ٘حٍٚٛح ج٤ٌُٔحت٤ةس، ٝجْةح٤ُد جُطك٤ِةَ جُٔهطِلةس جُطة٢ ٣كط١ٞ جُٔو

ضٓةطهىّ كةة٢ ككٛةٜح ُٔؼٍكةةس ٓةى١ ٓةةح ٣٘حْةرٜح ٣ٝط٘حْةةد ٓةغ ٠ر٤ؼةةس جُٔةٞجو ج٫ٚةة٤ِس، جُة٠ ؾحٗةةد جُطؼةٍف ػِةة٠ جْةح٤ُد جُططر٤ةةن 

 ٤ْٓ ج٫ن١ٍ ٓػَ ٓٞجو جُطو٣ٞس جٝ جُط٘ظ٤ق. ُؼ٤ِٔحش ج٤ُٛحٗس ٝجُط٤ٍْٓ، ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ ٓٞجو جُطٍ

  س م 3 11/713/6تكنولوجٌا المواد والصناعات القدٌمة  
ضؼ٤ٔن وٌجْس ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٔٞجو ٝجُٛ٘حػحش جُٔٓطهىٓس ك٢ ػَٔ جُٔهط٠ٞحش ٝجُٞغحتن، ٝوٌجْس جُِٔٞٗحش ٝنٞجٚةٜح ج٤ٌُٔحت٤ةس، 

طه٬٘ ج٫قرةةحٌ ٝجٗٞجػٜةةح جُٔهطِلةةس، ذح٫ٞةةحكس جُةة٠ ج٫ْةةطف جُطةة٢ ْٝٝةةحت١ جُٔةةٞجو جُؼٟةة٣ٞس جُٔٓةةطهىٓس كةة٢ جُطِةة٣ٖٞ ٤ًٝل٤ةةس جْةة

 جْطهىٓص هى٣ٔح.

 س م   3  12/713/6مشروعات تخصصٌة  
٣طٟٖٔ ًٛج جُٔوٌٍ جُطى٣ٌرحش جُؼ٤ِٔس جُٔطهٛٛس ك٢ ػ٤ِٔحش ج٤ُٛحٗس ٝجُط٤ٍْٓ ٖٓ ن٬ٍ جُىٌجْحش جُطؿ٣ٍر٤س جٝ جُططر٤وحش 

جُٔطرؼس ُٔىجٌِ جُط٤ٍْٓ جُٔهطِلس، ٝٓح ٣ط٘حْد ٠ٝر٤ؼس جُٔٞٞٞع جُركػ٢ جٝ جٍُٔجو جُؼ٤ِٔس ٤ُِٛحٗس ٝجُط٤ٍْٓ ٝكن ج٧ْح٤ُد 

 ض٤ٍٓٔس.
 

 4تخصص ترمٌم التصوٌر  -المواد األساسٌة
 

 س م  3  1/714/6اسالٌب الفحص والتحلٌل 
ّ ٠ٍم جُلكٙ جُـ٤ٍ ٣كط١ٞ جُٔوٌٍ ػ٠ِ وٌجْس  ٧ْح٤ُد جُلكٙ ٝجُطك٤َِ جُٔهطِلس ْٞجء جُل٣ُ٤حت٤س أّ ج٤ٌُٔحت٤س ٓغ جْطهىج

ٓطِق ٨ُغٍ ذحُؼ٤ٖ جُٔؿٍوز أٝ جُطك٤َِ ج٤ٌُٔحت٤س، ذح٧ٚ٘حكس ئ٠ُ جُلكٙ ذح٤ٌٌٍُْٔٝٞخ  ج٧ٌُط٠ٍٗٝ جُٔحْف، ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ 

 ج٫ْح٤ُد جُط٢ هى ضٓطهىّ ك٢ ػ٤ِٔحش جُلكٙ ٝجُطك٤َِ.

 س م 3  1/714/6التكنولوجٌا الحدٌثة فً ترمٌم التصوٌر 
لى االسالٌب الحدٌثة فً ترمٌم التصوٌر ساواء المساتخدمة فاً تلارمٌم التصاوٌر الزٌتاً، تارمٌم ٌحتوي المقرر على التعرؾ ع

التصوٌر بااللوان المابٌة، الباستٌل ، وؼٌرها من انواع التصوٌر االخري، ودراسة تطبٌ  األساالٌب الحدٌثاة فاً التارمٌم، الاً 
 لمختلفةاجانب دراسة المواد الحدٌثة المستخدمة، والتعرؾ على خواصها ا

 س م 3  3/714/6المواد الملونة 
ٌحتوي المقرر على دراسة المواد الملونة المستخدمة فً التصوٌر على اختبلؾ انواعه، باالضافة الً دراسة المصادر االولٌة 

التصاوٌر  للمواد الملونة والتعرؾ علاى مكوناتهاا الكمٌابٌاة، والتؽٌارات التاً تحادث للماواد الملوناة، والوساابط المساتخدمة فاً
 ومدي تؤثٌرها على المواد الملونة سواء اكانت طبٌعٌة أو مصنعةا

 س م 3  4/714/6مواد الترمٌم  
وٌجْس ٓؿح٫ش جْطهىجّ جُٔٞجو ك٢ قوَ ج٤ُٛحٗس ٝجُط٤ٍْٓ ٝجُهٛحتٙ جُٞجؾد ضٞجكٍٛح ك٢ جُهحٓحش ٝجُٓٞجتَ جُٔٓةطهىٓس ٝجٛةْ 

حٗةص ٓةٞجو ٤ٔ٤ًحت٤ةس أٝ ذِة٤ٍٓٞجش ٓهِوةس ٝٞةٞجذ١ جْةطهىجٜٓح ضطرؼةح ُِٔؼةح٤٣ٍ جُٔٞجو جُٔٓطهىٓس ك٢ ٓؿحٍ جُؼ٬ؼ ٝجُطو٣ٞس ْٞجء ً

 جُى٤ُٝس ك٢ ٬ٚق٤طٜح ٬ُْطهىجّ ك٢ ٓؿحٍ جُط٤ٍْٓ.

 س م  3  5/714/6 عالج وصٌانة المواد العضوٌه
ؼٞجٓةَ جُطِةق يجش وٌجْس جُٔٞجو جُؼ٣ٟٞس ٖٓ ق٤ع جُط٤ًٍد جُؼ١ٟٞ ٝجُط٤ًٍر٤س ٝجُػ٘حت٢ ج٤ٌُٔحت٢ ُِٔٞجو ٝجُؼٛحٌجش جٌضرح٠ح ذ

ج٫ٌضرةح٠ ْةةٞجء ًحٗةص ٠ر٤ؼ٤ةةس ٓةةٖ قةٍجٌز ٠ٌٝٞذةةس أٝ ػٞجٓةةَ ذ٤ُٞٞؾ٤ةس، ٝٓظةةحٍٛ جُطِةق ٠ٝةةٍم جُٔؼحُؿةةس غةْ أْةةح٤ُد جُكٔح٣ةةس 

 ٝجُطو٣ٞس ٝجُطىػ٤ْ ُطِي جُٔٞجو جُؼ٣ٟٞس. 

 س م  3 6/714/3صٌانه وترمٌم التصوٌر الزٌتى 
طٛة٣ٍٞ ج٣ُُطة٠ ٝضٓةؿ٤َ ٍٓجقةَ جُؼة٬ؼ، ٓةغ وٌجْةس ُؼٞجٓةَ جُطِةق ٣كط١ٞ جُٔوٌٍ ػ٠ِ وٌجْس ػ٤ِٔٚ ٤ُٛحٗٚ ٝضة٤ٍْٓ أػٔةحٍ جُ

جٌُحٗلّ جٝ ج٠٫حٌ جٝ ٠روٚ جُِٕٞ، ضٗون ٠روس جُِٕٞ جٝ ج٤ٌُٕٗٞ ٝوٌجْس ض٤ًٍد ٠روةحش جُِةٕٞ  –جٍُٔجو ض٤ٍٜٓٔح، ْٞجء ُِكحَٓ 

 ٝضػر٤ص جُوٌٗٞ، ٝجػحوز ضػر٤طٜح ٝجْطٌٔحٍ ج٫ؾُجء جُ٘حهٛٚ ٝٓؼحُؿس ٠روس ج٤ٌُٕٗٞ. 

 س م  3  7/714/6ترمٌم المنمنمات واإلٌقونات  صٌانة و
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ضهطٙ جُىٌجْٚ ذؼ٤ِٔحش ٠ٍم ٤ٚحٗس ٝض٤ٍْٓ ج٣٫وٞٗحش ٝجُٔ٘ٔ٘ٔحش، ٝج٫ْةطف جُكحِٓةس ْةٞجء ج٫نٗةحخ جٝ جُٔؼةحوٕ ٝجُطةى٣ٌد  

٤ًل٤ةس ػ٬ؾٜةح جٝ جُؼ٢ِٔ ػ٠ِ ػ٤ِٔس جنط٤حٌ جُٔٞجو ج٬ُٚوٚ ُطىػ٤ْ جُرطحٗحش جُطك٣ٍ٤ٟٚ، ٧نط٤ةحٌ جُٔةٞجو جُٔ٘حْةرس كة٠ جُطة٤ٍْٓ ٝ

 ٤ٚحٗطٜح.
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 س م  3  8/714/6نظرٌات الترمٌم  
وٌجْس ػِْ ج٤ُٛحٗس ٝجُط٤ٍْٓ ٝجُطؼٍف ػ٠ِ ضح٣ٌهس ٍٝٓجقَ ضطٌٞٙ ػرٍ جُؼٌٛٞ ٝج٫ّْ جُٔطرؼةس ُِٛة٤حٗس ٝجُطة٤ٍْٓ كة٠ قوةَ 

ٜٓ٘ةح كة٠ جُطؼحٓةَ ٓةغ ج٫غةٍ  جُكلحتٍ ج٫غ٣ٍس ٝجُط٘و٤د ٝج٫ْح٤ُد جُٔطرؼس ك٠ ٓىجٌِ جُطة٤ٍْٓ جُهطِلةس كة٠ جُؼةحُْ، ٝنٛةحتٙ  ًةَ

 ْٞجء ك٠ ػ٤ِٔحش جُطوٞه٤س جٝ ج٫ْطٌٔحٍ ٝجُط٤ٍْٓ ٝجُؼٍُ. 

 س م  3  9/714/6علوم التوثٌق والتسجٌل  
جُطؼٍف ػ٠ِ ٗظْ جُطٓؿ٤َ ٝجُطٞغ٤ةن جُكةى٣ع ٠ٝةٍم ضطر٤وٜةح ػِة٠ وٌجْةس ج٫ػٔةحٍ جُل٤٘ةس، ُكٔح٣طةٚ ْةٞجء أًحٗةص ضٞغ٤ةن ُٞغةحتن 

غْ ضٞغ٤ن ج٫ػٔحٍ جُل٤٘س ذحٗٞجػٜح جُٔهطِلس ٖٓ ن٬ٍ ج٫ؾُٜز ٝجُططر٤وةحش جُؼ٤ِٔةس جُكى٣ػةس ٝجُطو٤٘ةس ٝٓؼِٞٓحش جٝ ضٞغ٤ن ؾـٍجك٠، 

 جٍُه٤ٔس ُِكحْد ج٠ُ٫ ك٠ قلع ٝضٞغ٤ن ٝضك٤َِ جُٔؼِٞٓحش.
 س م  3  11/714/6مستنسخات  

ُطةُجّ ذحُٔؼةح٤٣ٍ ٝجُٟةٞجذ١ جُٔطؼةحٌف وٌجْس ػ٤ِٔحش جُ٘وَ جُٔطٔحغَ ٦ُػٔةحٍ جُل٤٘ةس جُٔطهل٤ةس ٓةٖ نة٬ٍ جُطةى٣ٌرحش جُؼ٤ِٔةس، ٝج٫

ػ٤ِٜح و٤ُٝح ٤ُكون جُىجٌِ ػ٤ِٔح جُ٘طحتؽ جُٔٓةطٜىكس ػةٖ كٜةْ جُؿٞجٗةد جُطو٤٘ةس ٝجُؿٔح٤ُةس، ٝكٜةْ ج٫ْةح٤ُد جُٔٓةطهىٓس ٝضٌُ٘ٞٞؾ٤ةح 

 جُط٣ٍٞٛ ْٞجء ٖٓ ق٤ع ج٫ُٞجٕ، ٝج٫ْطف، ٝج٫وٝجش ٝؿ٤ٍٛح.

  س م 3  11/714/6تكنولوجٌا اسالٌب الترمٌم 

جُططر٤وحش جُكى٣ػةٚ كة٠ ضٌُ٘ٞٞؾ٤ةح ضة٤ٍْٓ ٝٚة٤حٗس جُطٛة٣ٍٞ ج٣ُُطة٠ ْةٞجء ضو٤٘ةحش جُلكةٙ ذح٫ٖةؼٚ ضكةص جُكٔةٍجء ٝكةٞم وٌجْس 

جُر٘لٓةةؿ٤ٚ جٝ جُطٛةة٣ٍٞ ذح٤ٌٍُْٔٝةةٌٞخ ج٤ُ٫ٌطٍٝٗةة٠ جٝ ضٞظ٤ةةق جٖةةؼس ج٤ُِةةٌُ كةة٠ ػ٤ِٔةةحش جُط٘ظ٤ةةق ٫ضٓةةحنحش ج٫ُةةٞجٕ ػِةة٠ 

 جٌُحٗلّ ٝؿ٤ٍٛح . 

 مس  3  12/714/6مشروعات تخصصٌه  
ضٍضر١ جُىٌجْس ذحُطى٣ٌد جُؼ٢ِٔ جُٔطهٛٙ ك٢ ػ٤ِٔحش ج٤ُٛحٗس ٝض٤ٍْٓ جُط٣ٍٞٛ، ٖٓ ن٬ٍ جُٔٔحٌْس ْٞجء جُىٌجْحش 

 جُطؿ٣ٍر٤س جٝ جُططر٤ن جُؼ٢ِٔ ٝكن ج٧ْح٤ُد جُٔطرؼس ُٔىجٌِ جُط٤ٍْٓ جُٔهطِلس ٝٓح ٣ط٘حْد ضطر٤وس، ٠روح ُطو٤٘حش جُط٘ل٤ً ج٤ِٚ٫س.
 

 5التصوٌر الجداري تخصص ترمٌم  -المواد األساسٌة
 

 س م 3  1/715/6أسالٌب الفحص والترمٌم 
٣كط١ٞ جُٔوٌٍ ػ٠ِ وٌجْس  ٧ْح٤ُد جُلكٙ ٝجُطك٤َِ جُٔهطِلس ْٞجء جُل٣ُ٤حت٤س أّ ج٤ٌُٔحت٤س ٓغ جْطهىجّ ٠ٍم جُلكٙ جُـ٤ٍ 

٠ٍٗٝ جُٔحْف، ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ ٓطِق ٨ُغٍ ذحُؼ٤ٖ جُٔؿٍوز أٝ جُطك٤َِ ج٤ٌُٔحت٤س، ذح٧ٚ٘حكس ئ٠ُ جُلكٙ ذح٤ٌٌٍُْٔٝٞخ  ج٧ٌُط

 ج٫ْح٤ُد جُط٢ هى ضٓطهىّ ك٢ ػ٤ِٔحش جُلكٙ ٝجُطك٤َِ.

 س م  3 2/715/6 التصوٌر الجداري الحدٌثة فً ترمٌم االتكنولوجٌ
ٌحتوي المقرر دراسة والتعرؾ على تكنولوجٌا االسالٌب الحدٌثة فً مجال تارمٌم التصاوٌر الجاداري، الفرساك، الفسٌفسااء او 

، والساس التاً تتباع فاً عملٌاات التارمٌم، مان خابلل حااالت دراساٌة مختلفاة توضاح التطاور التكنولاوجً فاً الزجاج المعش 
 اسالٌب الترمٌم وما استحدث فً االونة االخٌرة بالنسبة للمواد او االسالٌب المستخدمةا

 س م  2  3/715/6  المواد الملونةتكنولوجٌا 
ْةٞجء يجش جُٔ٘ٗةحء جُؼٟة١ٞ أٝ ج٤ٌُٔةحت٢ ٝجُطةٍم جُٛة٘حػ٤س ٝج٩ٗطحؾ٤ةس ٨ُُةٞجٕ وٌجْس جٌُٔٞٗحش ج٧ْح٤ْس ٨ُُٞجٕ ٝج٧ٚةرحؽ 

ٝج٧ٚرحؽ، ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ جُٔٞجو جُٔٓطهىٓس كة٢ ٓؿةحٍ ٝجُطِة٣ٖٞ ٝؿ٤ٍٛةح ٓةٖ ْٝةحتَ جٌُطحذةس ْةٞجء وٌجْةس ْٝةحتَ ضؿ٤ٜةُ ج٧ُةٞجٕ 

 ٝج٧ٚرحؽ ذحُطٍم جُطٌُ٘ٞٞؾ٤س جُكى٣ػس.

 س م  3  4/715/6تخطٌط وتهٌئة المواقع االثرٌه  
ٌستعرض المقرر كٌفٌة ادراة المواقع االثرٌة ألعمال الترمٌم منذ البداٌاة وحتاً االنتهااء مان اعماال التارمٌم، والخطاوات التاً 

، ئػةىجو وٌجْةحش ضك٤ِ٤ِةس ٝٗوى٣ةس تتبع لتهٌبة الموقع لهذا العمل، ومواصفات المادة العلمٌة التً ٌاتم اعبلنهاا فاً المواقاع االثرٌاة

 س ٝجُؼٍذ٤س ك٢ جْطكىجظ ٗظْ ؾى٣ىز ٩وجٌز ٓٞجهغ جُطٍجظ جُػوحك٢.ُِطؿحٌخ جُى٤ُٝ

 س م  3  5/715/6مواد الترمٌم  
ضَٗٔ جُىٌجْٚ جُطؼٍف ذحُٔٞجو جُٔٓطهىٓٚ ك٠ جُط٤ٍْٓ هى٣ٔح ٝقةى٣ػح، ْةٞجء أًحٗةص ٓةٞجو ػٟة٣ٞٚ جٝ ٓةٞجو ٓةٖ ٓؼط٤ةحش ج٤ٔ٤ٌُةحء 

د ضٞك٤ٍٛةح كة٠ ضِةي جُهحٓةحش ٓةغ جُْٞة١٤ جُٔٓةطهىّ ًٔة٣ًد ٓةٖ جُؼ٣ٟٞٚ ٓػَ جُِىجتٖ جُٛ٘حػ٤ٚ ٓةغ كٜةْ جٛةْ جُهٛةحتٙ جُٞجؾة

 ن٬ٍ كْٜ نٞج٘ ضِي ج٣ًُٔرحش ٓغ ٓٞجو جُطو٣ٞٚ ٝٓ٘حْرطٜح ُهحٓس جُٔٓطهىٓس.

 س م  3  6/715/6ترمٌم وصٌانة الفرسك 
ِةة٠ جٛةةْ ٣كطةة١ٞ جُٔوةةٌٍ ػِةة٠ وٌجْةةس جٗةةٞجع جُلٍْةةي جُٔهطِلةةس كةة٢ جُؼٛةةٌٞ جُوى٣ٔةةس ٝج٬ٌُْةة٤ٌ٤س ٝػٛةةٍ جُٜٟ٘ةةس، ٝجُطؼةةٍف ػ

٤ُٔٓجضٚ ٠ٝةٍم جػةىجو جُٓةطف ، ٝجُٔةٞجو جُِٔٞٗةس ٝجُْٞةحت١ جُٔٓةطهىٓس، ٝػٞجٓةَ جُطِةق جُٔةإغٍز ػِة٠ جُلٍْةي، ْةٞجء ُطروةحش 

 ج٠٬ُٔ جٝ ج٧ُٞجٕ، ٝجْح٤ُد جُؼ٬ؼ جٝ جُطو٣ٞٚ ٝج٫ْطٌٔحٍ ٝ ج٤ُٛحٗس ٝجُط٤ٍْٓ.



 

225 

 

 

 س م 3  7/715/6ترمٌم وصٌانة الفسٌسفاء 
ُل٤ٓلٓةحء كة٠ جُكٟةحٌجش جُوى٣ٔةس جُكى٣ػةس، ٓةٖ ق٤ةع جُهحٓحجُٔٓةطهىٓس ٝجْةح٤ُد جُط٘ل٤ةً، ٝجْةرحخ ٣َٗٔ جُٔوٌٍ وٌجْةس ضو٤٘ةحش ج

ٝػٞجَٓ ٝٓظحٍٛ جُطِق جُٔهطِلس جُطة٢ ضةإغٍ ػِة٠ جُل٤ٓلٓةحء ْةٞجء ٨ٌُٞة٤حش جٝ جُكةٞجت١، ٝج٫ْةّ جُطة٢ ٣وةّٞ ػ٤ِٜةح ػ٤ِِٔةص 

 جُط٤ٍْٓ، ج٠ُ ؾحٗد جُطؼٍف ػ٠ِ ٓىجٌِ ض٤ٍْٓ جُل٤ٓلٓحء جُٔهطِلس.

 س م 3  8/715/6رمٌم وصٌانة الزجاج الملون ت
٣ط٘حٍٝ جُٔوٌٍ وٌجْس جُُؾحؼ جُِٕٔٞ ذأٗٞجػس جُٔهطِلس، جُُؾحؼ جُٔؼٗةن ذةحُؿرّ جٝ جُٔإُةق ذحٍُٚةح٘ ٝجُٞهةٞف ػِة٠ أْةرحخ 

٤ةن ٍٓجقةَ ٝػٞجَٓ جُطِق ٝٓظحٍٛٙ غْ جُطؼٍف ػ٠ِ ج٧ْح٤ُد جُؼ٤ِٔس جُٔطرؼس جُٜٔ٘ؿ٤س جُط٤ٍْٓ ٖٓ ئؾٍجء ُؼ٤ِٔةحش جُطك٤ِةَ ٝضٞغ

 ج٤ُٛحٗس ٝجُط٤ٍْٓ غْ ج٧ْح٤ُد جُٔطرؼس ُِؼ٬ؼ ٝج٤ُٛحٗس ٖٓ ضو٣ٞٚ ٝجْطٌٔحٍ.

 س م 3  9/715/6نظرٌات الترمٌم 
٣ط٘حٍٝ جُٔوٌٍ جُطؼ٣ٍق ذؼِْ جُط٤ٍْٓ ٍٝٓجقَ ضطٌٞٙ ػرٍ جُؼٌٛٞ غْ ج٫ّْ جُٔطرؼٚ ٤ُِٛحٗٚ ٝجُط٤ٍْٓ، ذح٫ٞحكٚ جُة٠ جُطؼ٣ٍةق 

جُٔىٌْةةٚ ج٣٫طح٤ُةةٚ جٝ ج٫ُٔح٤ٗةةٚ جٝ ج٤ٌ٣ٍٓ٫ةةٚ كةة٠ جُطؼحٓةةَ ٓةةغ ج٫غةةٍ غةةْ جُوةةٞج٤ٖٗ ٝجُطٗةة٣ٍؼحش ذٔةةىجٌِ جُطةة٤ٍْٓ كةة٠ جُؼةةحُْ ْةةٞجء 

 جُى٤ُٝٚ ٝجُٔك٤ِٚ ك٠ ٓؿحٍ ج٤ُٛحٗٚ ٝجُط٤ٍْٓ .

 س م  3  11/715/6علوم التوثٌق والتسجٌل 
جٌُٔطرةة٢، ٝجنةةٍجؼ جٍُْةةٞٓحش ٣ططةةٍم جُٔوةةٌٍ ئُةة٠ ٤ًل٤ةةس ئؾةةٍجء جُٔٓةةف  ج٤ُٔةةىج٢ٗ، ضٞغ٤ةةن جُٔرةةح٢ٗ ٝجُٔٞجهةةغ جُطح٣ٌه٤ةةس، جُركةةع 

جُو٤ح٤ْس ذح٩ٞحكس ُِط٣ٍٞٛ جُلٞضٞؿٍجك٢، جُؿةُء جُػةح٢ٗ ٓةٖ جُٔوةٌٍ ٣ط٘ةحٍٝ وٌجْةس جُْٞةحتَ ٝجُطو٤٘ةحش جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ةس ٝجُىٌجْةحش 

 ج٤ُٔىج٤ٗس ٝجْطهىجٜٓح ك٢ جُطٞغ٤ن ٝضك٤ٍٟ جُطوح٣ٌٍ جُل٤٘س.

 س م  3  12/715/6ترمٌم وصٌانة المواد الغٌر العضوٌه  
ٔٞجو جُـ٤ٍ ػ٣ٟٞس ٖٓ ٓؼحوٕ أٝ جُٓرحتي جُٔؼى٤ٗس ٝج٫قؿحٌ ٖٓ ق٤ع جُط٤ًٍد جُٜٔؿٍٟ ٝوٌجْس جُهٞج٘ جُطر٤ؼ٤س وٌجْس جُ

ٝج٤ٌُٔحت٤س غْ ُِطؼٍف ػ٠ِ ػٞجَٓ جُطِق جًُٟ ٣ٌٖٔ جٕ ٣طٍأ ػ٠ِ ج٫قؿحٌ ٝجْرحذٚ ٝٓظحٍٛٙ ٝج٫ْح٤ُد جُؼ٤ِٔس ُِٔؼحُؿس ْٞجء 

 جُكى٣ػس.ذحُْٞحتَ جُرىجت٤س جٝ ذح٫ْح٤ُد ٝجُْٞحتَ 

 
 6تخصص ترمٌم النحت  -المواد األساسٌة

 
 س م  3 1/716/6اسالٌب الفحص والتحلٌل  

٣كط١ٞ جُٔوٌٍ ػ٠ِ وٌجْس  ٧ْح٤ُد جُلكٙ ٝجُطك٤َِ جُٔهطِلس ْٞجء جُل٣ُ٤حت٤س أّ ج٤ٌُٔحت٤س ٓغ جْطهىجّ ٠ٍم جُلكٙ جُـ٤ٍ 

٠ُ جُلكٙ ذح٤ٌٌٍُْٔٝٞخ  ج٧ٌُط٠ٍٗٝ جُٔحْف، ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ ٓطِق ٨ُغٍ ذحُؼ٤ٖ جُٔؿٍوز أٝ جُطك٤َِ ج٤ٌُٔحت٤س، ذح٧ٚ٘حكس ئ

 ج٫ْح٤ُد جُط٢ هى ضٓطهىّ ك٢ ػ٤ِٔحش جُلكٙ ٝجُطك٤َِ.

 س م  3 2/716/6 النحت الحدٌثه فى ترمٌم التكنولوجٌة
ة دراسة التقنٌات الحدٌثة فً مجال الترمٌم والقابمة على توظٌؾ معطٌات التكنولوجٌا الرقمٌة واالستخدامات الحدٌث

عملٌات الصٌانة من خبلل التنظٌؾ باللٌزر أو استخدام الماسح اللٌزري النقطً ثبلثً األبعاد وتوظٌفها فً عملٌات ،للٌزر
 ، عرض لتجارت دراسٌة متنوعة ومختلفةااالستكمال والترمٌم لؤلجزاء الناقصة والمفقودة

 س م 3  3/716/6صٌانة وترمٌم المواد العضوٌه 
جُؼٟة٣ٞٚ ْةٞجء ٬ُنٗةحخ جٝ جُؿِةٞو جٝ جُ٘ٓة٤ؽ ٝنٛحتٛةٜح ٤ًٝل٤ةس ض٤ٜثةس جُظةٍٝف ج٬ُٔتٔةٚ ُكلةع ضِةي ضط٘حٍٝ ض٤ًٍةد جُه٤ِةٚ 

جٝ ػٞجٓةةَ ذ٤ُٞٞؾ٤ةةٚ غةةْ ٓظةةحٍٛ جُطِةةق  –قةةٍجٌز ٠ٌٝٞذةةٚ ٗٓةةر٤ٚ  –جُٔةةٞجو ٝجُؼٞجٓةةَ جُٔٓةةررٚ ُِطِةةق ْةةٞجء جُؼٞجٓةةَ جُطر٤ؼ٤ةةٚ 

 ٝجْح٤ُد ٠ٍٝم جُؼ٬ؼ ٖٓ ضو٣ٞٚ ٝضىػ٤ْ ٝجْطٌٔحٍ .

 س م 3 4/716/6المواد الغٌر عضوٌه صٌانة وترمٌم 
ٝضَٗٔ وٌجْس جُهٞج٘ جُل٣ُ٤و٤ٚ ٝج٤ٔ٤ٌُحتٚ ُِٔٞجو جُـ٤ٍ ػ٣ٟٞٚ ٖٓ ٓؼةحوٕ ْٝةرحتي ٓؼى٤ٗةٚ ٝجقؿةحٌ ٝػٞجٓةَ جُطِةق ٝضؼ٣ٍةق 

جُٜٞجء جًُٟ ٣طٍأ ػ٠ِ جُٔؼحوٕ ٝجْرحذٚ ٝٓظةحٍٛٙ ٝجضٓةحنحش ج٫قؿةحٌ ٠ٝةٍم جْةطه٬٘ ج٫ٓة٬ـ ٝجْةح٤ُد جُٛة٤حٗٚ جُٔهطِلةٚ 

 جُطو٣ٞٚ ٝج٫ْطٌٔحٍ ٝجُط٤ٍْٓ ٝجُؼٍُ ٤ًٝل٤س جُطكٌْ ك٠ جُظٍٝف جُٔك٤طٚ .ٝضَٗٔ 

 س م  3 5/716/6   نماذجاستنساخ 
وٌجْس جْح٤ُد ٠ٍٝم ػَٔ جُوٞجُد جُٔؼ٤٘س ْٞجء جُٜحٌُس جٝ جُٔٓةطى٣ٔس ذح٧ٞةحكس جُة٠ جُوٞجُةد جٍُجض٘ؿ٤ةس ْةٞء جُٔطةح٠ جٝ ُةىجتٖ 

 ٘ٓحل ٝجُط٤ٌَٗ جُٔرحٍٖ ذٔؼٍكس جُوحتْ ػ٠ِ جُط٤ٍْٓ ذأْطهىجّ نحٓس جُهٗد ٝجُِىجتٖ.جُر٠ُٞ أْطٍ غْ جُهحٓحش جُٔٓطهىٓس ك٠ ج٧ْط

 س م 3  6/716/6تكنولوجٌا عالج وصٌانة المواد  
 ك٢ جُٔٓطهىٓس ج٧وٝجش ٝج٧ؾُٜز ٝٓؼٍكس جْطهىجٜٓح، ٤ًٝل٤س ٝج٤ُٛحٗس ػ٤ِٔحش جُط٤ٍْٓ ك٢ جُٔٓطهىٓس جُٔوٌٍ جُٔٞجو ٣ؼٍٜ

ًٔح ٣طٟٖٔ ًٛج جُٔوٌٍ جُطؼٍف ػ٠ِ ج٧ٍٞجٌ جُط٢ ضطؼٍٜ ُٜح ج٥غحٌ  ُ٘كط٤س ٝق٤ِحش جُٔرح٤ٚٝ،٢ٗحٗس ج٫ػٔحٍ ج قٔح٣س

 جُكؿ٣ٍس ٝٓٓررحضٜح، ٠ٍٝم ٤ٚحٗطٜح ٝض٤ٍٜٓٔح، ٝضو٤٘حش جُكلحظ ٝجُٔؼحُؿس جُٔهطِلس.



 

226 

 

 

 س م  3 7/716/6عالج وصٌانة الفخار  
 جْطهىجٜٓح، ٤ًٝل٤س ٝج٤ُٛحٗس ػ٤ِٔحش جُؼ٬ؼ ك٢ طهىٓسجُٔٓ جُٔٞجو ٣ؼٍٜ ًٔح ُؼ٬ؼ ٤ٚٝحٗس جُلهحٌ جُٔوٌٍ وٌجْس ٣وىّ

ًٔح ٣طٟٖٔ ًٛج جُٔوٌٍ جُطؼٍف ػ٠ِ ج٧ٍٞجٌ جُط٢ ٣طؼٍٜ  .،٤ٚٝحٗس جُلهح قٔح٣س ك٢ جُٔٓطهىٓس ج٧وٝجش ٝج٧ؾُٜز ٝٓؼٍكس

 ُٜح جُلهحٌ ٠ٍٝم ٤ٚحٗطٜح ٝض٤ٍٜٓٔح. 
 س م  3  8/716/6نظرٌات الترمٌم 

ؼٍف ػ٠ِ ضح٣ٌهس ٍٝٓجقَ ضطٌٞٙ ػرٍ جُؼٌٛٞ ٝج٫ّْ جُٔطرؼةس ُِٛة٤حٗس ٝجُطة٤ٍْٓ كة٠ قوةَ وٌجْس ػِْ ج٤ُٛحٗس ٝجُط٤ٍْٓ ٝجُط

جُكلحتٍ ج٫غ٣ٍس ٝجُط٘و٤د ٝج٫ْح٤ُد جُٔطرؼس ك٠ ٓىجٌِ جُط٤ٍْٓ جُٔهطِلةس كة٠ جُؼِةْ، ٝنٛةحتٙ  ًةَ ٜٓ٘ةح كة٠ جُطؼحٓةَ ٓةغ ج٫غةٍ 

 ْٞجء ك٠ ػ٤ِٔحش جُطوٞه٤س جٝ ج٫ْطٌٔحٍ ٝجُط٤ٍْٓ ٝجُؼٍُ. 

 س م 3  9/716/6وثٌق والتسجٌل علوم الت
جُطؼٍف ػ٠ِ ٗظْ جُطٓؿ٤َ ٝجُطٞغ٤ةن جُكةى٣ع ٠ٝةٍم ضطر٤وٜةح ػِة٠ وٌجْةس ج٫ػٔةحٍ جُل٤٘ةس، ُكٔح٣طةٚ ْةٞجء أًحٗةص ضٞغ٤ةن ُٞغةحتن 

٤ةس ٝٓؼِٞٓحش جٝ ضٞغ٤ن ؾـٍجك٠، غْ ضٞغ٤ن ج٫ػٔحٍ جُل٤٘س ذحٗٞجػٜح جُٔهطِلس ٖٓ ن٬ٍ ج٫ؾُٜز ٝجُططر٤وةحش جُؼ٤ِٔةس جُكى٣ػةس ٝجُطو٘

 جٍُه٤ٔس ُِكحْد ج٠ُ٫ ك٠ قلع ٝضٞغ٤ن ٝضك٤َِ جُٔؼِٞٓحش.
 س م  3  11/716/6مواد الترمٌم  

ٝكٜةةْ جٛةةْ جُهٛةةحتٙ جػطرةةحٌجش جنط٤ةةحٌ ٓةةٞجو جُطةة٤ٍْٓ، ضٗةةَٔ جُىٌجْةةٚ جُطؼةةٍف ذةةحُٔٞجو جُٔٓةةطهىٓٚ كةة٠ جُطةة٤ٍْٓ هةةى٣ٔح ٝقةةى٣ػح، 

جُطك٤ِةَ ٩نطرةحٌ ٓةٞجو جُطة٤ٍْٓ ٝٓطحذؼةس جُؼٔةَ جُل٘ة٢ ذؼةى أْةح٤ُد جُلكةٙ ٝجُٞجؾد ضٞجكٍٛح كة٠ ضِةي جُٔةٞجو،  ٣ٝطٟةٖٔ جُٔوةٌٍ 

 جْطهىجّ جُٔٞجو ـ وٌجْس ضأغ٤ٍ جُر٤ثس جُٔك٤طس ػ٠ِ ضـ٤ٍ أوجء ٓٞجو جُط٤ٍْٓ.

 س م 3  11/716/6أسالٌب الترمٌم تكنولوجٌا 
 جُٔٞجو ٣ؼٍٜ س، ًٔحأقىظ ٓح ِٝٚص ئ٤ُٚ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُكى٣ػس ك٢ ػ٬ؼ ٤ٚٝحٗس جُٔٞجو ٝجُهحٓحش جُٔهطِل جُٔوٌٍ ٣ط٘حٍٝ

 أٝج٤ُٛحٗس جُكٔح٣س ك٢ جُٔٓطهىٓس ج٧وٝجش ٝج٧ؾُٜز جْطهىجٜٓح، ٝٓؼٍكس ٤ًٝل٤س ٝج٤ُٛحٗس ػ٤ِٔحش جُط٤ٍْٓ ك٢ جُٔٓطهىٓس

 ج٫ْح٤ُد جُٔ٘حْرس ك٢ جُط٤ٍْٓ. ,ٝضو٤٘حش جُط٤ٍْٓ جُٔطؼِوس ذطٗه٤ٙ ٝٓؼحُؿس جُٔٗحًَ جُٔهطِلس

  س م 3  12/716/6تشرٌعات وأنظمة التراث الثقافً  

 ٝجُٔؼ٣ٞ٘س ٍٝٓجقَ ج٫ٛطٔحّ وٌجْس جُططٌٞ جُطح٣ٌه٢ ُكٔح٣س جُٔرح٢ٗ ج٧غ٣ٍس ٝجُطح٣ٌه٤س ٝجُٔٔطٌِحش جُل٤٘س، ٝأ٤ٔٛطٜح جُٔحو٣س

هٌٍٛح جُوحٕٗٞ ُكٔح٣س ج٥غحٌ ٝجُٔٔطٌِحش  ذح٥غحٌ ٝجُٔٔطٌِحش جُل٤٘س ٝجُطٍجغ٤س ك٢ جُؼٌٛٞ جُٔطؼحهرس ٝقط٠ جُؼٍٛ، ٝجُوٞجػى جُط٢

 جُطٍجغ٤س، ٠ٍٝم جُكٔح٣س جُوح٤ٗٞٗس ٝجُٔؼحٛىجش ٝجُٔٞجغ٤ن جُى٤ُٝس.جُل٤٘س ٝ
 

 لتأهٌلً دكتوراةالمقررات الدراسٌة توصٌف 

 
 س م  3  1/811/6( 1دراسات فً مجاالت التخصص )

تنوع  للتعبٌر عن السمات المإكدة لكٌان عناصرالترمٌم المختلفة معوالبحثٌة ٌهدؾ المقرر إلى تعمٌ  المفاهٌم األكادٌمٌه 
  البعد الوقتى ومفاهٌم بناء العمل الفنى والنواحى التعبٌرٌه ٌتعملأسالٌب األداء بوسابط متعدده بحٌث تتعدد الحلول التشكٌلٌه 

 الذاتٌه فى وحدة متكامله وتتعم  الخبره النظرٌها
  1/811/6س م  متطلب مسبق   3  2/811/6(  2دراسات فً مجاالت التخصص )

ستكمال تعمٌ  المفاهٌم األكادٌمٌه للتعبٌر عن السمات المإكدة لكٌان عناصرالترمٌم  المختلفة  مع تنوع ٌهدؾ المقرر إلى ا
  البعد الوقتى ومفاهٌم بناء العمل الفنى والنواحى التعبٌرٌه ٌتعملأسالٌب األداء بوسابط متعدده بحٌث تتعدد الحلول التشكٌلٌه 

 لنظرٌهاالذاتٌه فى وحدة متكامله وتتعم  الخبره ا
 س م  3  3/811/6( 1األسالٌب المختلفة فً تحلٌل األعمال الفنٌة )

ٌتضمن المقرر تعمٌ  الدراسات البحثٌة والعلمٌة السالٌب الفحص والتحلٌل المختلفة والمتطورة ودورهاا واهمٌتهاا فاً دراساة 
تحلٌال، واٌضاا عابلج وتارمٌم االعماال الفنٌاة االعمال الفنٌة، وٌتناول المقرر التعرٌؾ بؤحدث االسالٌب العلمٌة فً الفحاص وال

 فً المواقع االثرٌة او المتخفٌة دون االضرار بهاا
 3/811/6س م  متطلب مسبق   3  4/811/6(   2األسالٌب المختلفة فً تحلٌل األعمال الفنٌة )

ب ودورهاا فاً عملٌاات استكمال المقارر فاً تحدٌاد االساالٌب التاً تساتخدم فاً دراساة مجاال التخصاص واهمٌاة هاذه االساالٌ
الكشؾ عن المشاكل التً تعرضت لها االعمال الفنٌة وكٌفٌة تشخٌصها، مع عرض لحاالت دراسٌة مختلفاة ودراساتها لتعمٌا  

 وتدرٌب الدارس على كٌفٌة تفسٌر نتابج التحالٌل المختلفةا
 س م  3  5/811/6المواد  وطبٌعة خواص 

ٌعة المواد المستخدمة فً االعمال الفنٌة، فكل مادة لهاا خواصاها الممٌازة، فهاً وطبخواص ب المختلفة ٌنالدارستعمٌ  خبرات 
وٌمكن ؼالبا وصفها كمٌا، مان خابلل وحادات للقٌااس تمكنناا مان المقارناة باٌن  ؼٌر مقدارٌة )ال تختلؾ باختبلؾ مقدار المادة(

 مما ٌساعد فً اختٌار المادة حسب المواصفات المطلوبةا، المواد وترتٌبها
 س م  3  6/811/6ولوجٌا اللدائن تكن
)السابله والصلبه( او عجابن عملٌات الوصول والتدعٌم لبلعماال المنفاذه بهاذه  تقنٌات التشكٌل باللدابن المتنوعة المقرر ناولٌت

  والتعرؾ على مكونات المواد وخصابصها المختلفةاالمواد 
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 ص و 2    1/120/29  انركُونوخَا انسذٍثح نهًواد يانخاياخ

، ٓةٖ نة٬ٍ وٌجْةس أٗةٞجع ضِةي جُهحٓةحش ْةٞجء ًحٗةص ٓةٞجو ػٟة٣ٞس جٝ ٓةٞجو جُكى٣ػس جُهحٓحش ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح  ٣طٟٖٔ جُٔوٌٍ وٌجْس

 ؿ٤ٍ ػ٣ٟٞس ٓغ وٌجْس نٞج٘ ضِي جُهحٓحش جُِٞض٤س ٝجُط٤ًٍر٤س ٝجُورحء جُرٌِٟٞ ُطِي جُٔٞجو.
 س م  3  8/811/6تطبٌقات الحاسب فً إدارة التراث 

ر التعرٌؾ بموارد التراث ومجاالت وأساالٌب إدارة التاراث المختلفاة والتوجهاات الدولٌاة والعربٌاة والمحلٌاة بهاذا ٌتناول المقر
 ، واالسس التً ٌقوم علٌها ادراة التراث باستخدام الحاسب االلىا الخصوص

 س م  3  811/6/ 9تارٌخ ونظرٌات الترمٌم الحدٌثة   
ئ٠ُ ئ٣وحف ٝٓؼحُؿس جٌٍُٟ ج١ًُ ٤ٛ٣رٜح ٓةٖ ؾةٍجء ضؼٍٞةٜح ذٔةٌٍٝ جُةُٖٓ ئُة٠ ضٗة٣ٞٚ  ٣ٜىف ض٤ٍْٓ ج٧ػٔحٍ جُل٤٘س ٝجُطح٣ٌه٤س

ك٢ ذ٤٘طٜح جًُجض٤س ذٓرد جُر٤ثس جُطر٤ؼ٤س أٝذٓرد ج٫يٟ جُ٘ةحضؽ ػةٖ ج٩ٗٓةحٕ ٝجُوةٞجٌٜ ٝجُكٗةٍجش ٝجُطل٤ِ٤ةحش، أٝ جُطِةٞظ جُر٤ثة٢ 

 ٖٝىز جُٟٞء ٝجُظِٔس ٝجٌضلحع وٌؾحش جُكٍجٌز ٝج٠ٍُٞذس ٝجٗهلحٜٞٔح،

 س م  3   11/811/6أثرٌة تارٌخٌة وسات درا
، افترات زمنٌة والتنقٌب األثريأاألثرٌة بؤعمال المسح البحثٌة للدراسات التارٌخٌة و خبراتال تعمٌ  ٌتناول المقرر

  مختلفة، طبقا الهتمام الدارسٌنا
 سم 2  11/811/6مواد مختارة من التخصص الدقٌق 

ٙ ُؼ٤ِٔةةحش جُٛةة٤حٗس ٝجُطةة٤ٍْٓ جُطهٛٛةة٤س ٝجُىٌجْةةحش جُطؿ٣ٍر٤ةةس ٓةةٖ نةة٬ٍ أؾةةٍجء ٣ط٘ةةحٍٝ جُٔوةةٌٍ جُططر٤ةةن جُؼِٔةة٢ جُٔطهٛةة

 ػ٤ِٔحش جُطوحوّ ج٢ُُ٘ٓ ٝج٢ُِٗٞ ٝئؾٍجء جُلكٞ٘ ٝجُططر٤و٤حش جُؼ٤ِٔس ػ٠ِ ػ٤ِٔحش ج٤ُٛحٗس ٝجُط٤ٍْٓ .

 س م  2  12/811/6مشروعات تخصصٌة 
ك٢ ػ٤ِٔحش ج٤ُٛحٗس ٝجُطة٤ٍْٓ ُٔٗةٌٞع ذكػة٢ ٓةٖ  ٣ٍضر١ جُٔوٌٍ ذٔؿحٍ ضهٛٙ جُىجٌِ ٖٓ ق٤ع جُطى٣ٌد جُؼ٢ِٔ جُٔطهٛٙ

نةة٬ٍ جُٔٔحٌْةةس ْةةٞجء جُىٌجْةةحش جُطؿ٣ٍر٤ةةس جٝ جُططر٤ةةن جُؼِٔةة٢ ُِٛةة٤حٗس ٝجُطةة٤ٍْٓ ٝكةةن ج٧ْةةح٤ُد جُٔطرؼةةس كةة٢ ٓةةىجٌِ جُطةة٤ٍْٓ 

 جُٔهطِلس.

 

 المواد االختٌارٌة 

 س م  2    61/6تكنولوجٌا المعلومات   
 ٤ٔس جُكى٣ػس ُطو٤٘حش ٝجٗظٔٚ جُكحْد ج٠ُ٥ ك٠ ض٤ٍْٓ جُؼٔحٌز.  ٣ؼطٔى جُٔوٌٍ ػ٠ِ ضطر٤ن جُْٞحتَ جُؼِ

 س م  2   61/6   تارٌخ العمارة المقارن
 ك٢ ُِؼٔحٌز ٝجُٔٓط٠ٞ٘حش ج٩ٗٗحت٤س جُطو٤٘س ضطٌٞ ئ٠ُ ذح٩ٞحكس ٝجُكٟح٣ٌس ج٫ؾطٔحػ٤س جُطر٤ؼ٤س جُر٤ثس ُطأغ٤ٍ وٌجْس ٓوحٌٗس

 ، جٍُٝٓح٤ٗس ، ٝج٤ُٞٗحٕ أ٣ؿس ذكٍ أٌنر٤َ ج٣ٍُٜٖ٘، ذ٤ٖ ٓح جُوى٣ْ، ذ٬و ج١ٍُٛٔ جُطح٣ٌم، هرَ ٓح جُطح٣ٌه٤س  جُكٟحٌجش

 جُؿى٣ىز. ج٤ٌ٤ْ٬ٌُس جُرحٌٝى، ٝج٤ٓ٬ْ٩س، ػٍٛ جُٜٟ٘س، جُْٞط٠ جُؼٌٛٞ جُر٤ُٗط٤س،

     س م  2  62/6    )مصري قدٌم( تارٌخٌةدراسات 
والخصااابص  المختلفااة،تشااكٌلٌة للماادارس الفنٌااة دراسااة التااارٌخ المصااري القاادٌم ماان خاابلل دراسااة المقومااات والخصااابص ال

أو التارمٌم ألسالوب األساتكمال  طبقااحتى ٌتمكن القابم بعملٌة الترمٌم من إرجاع القطعة إلى العصر الاذي تنتماً إلٌاه ، الممٌزة
 ومدى ارتباطه بالطرز الفنٌة السابدةا

 س م  2  63/6تصوٌر فوتوغرافً   
وسابل التسجٌل والتوثٌ  للعمل األثرى أو الفنى  مع دراسة انواع وتركٌب الكامٌرات دراسة التصوٌر الفوتوؼرافً كؤحد 

الضوبٌة وكٌفٌة عملها وانواع العدسات المستخدمة سواء للتكبٌر او التصؽٌر والمرشحات المناسبة وكشافات األضاءه وزوٌا 
 االحاسب األلىبسقوطها ثم التقنٌة الرقمٌة فى التصوٌر الضوبى وارتباطها 

 س م  2   64/6   المشكالت اإلنشائٌة للمبانً
٣ط٘حٍٝ جُٔوٌٍ جُٔٗحًَ ج٩ٗٗحت٤س ٤ًٝل٤س جٗطوحٍ جُوٟٞ ك٢ ج٤ٌَُٜ ج٩ٗٗحت٢ ُِٔر٠٘ ٝ ضطٍم ئ٠ُ ج٧ْرحخ جُط٢ ٣٘ؿْ ػٜ٘ح نَِ ك٢ 

٤٘س ذٌَٗ ػحّ،  ٝٓٞجو أْرحخ ض٤ٔ٤ٔٛس ٝض٘ل٣ً٤س ٝئٗٗحت٤س ٝجُؼ٤ٞخ جُط٢ ضؼح٢ٗ ٜٓ٘ح ج٧ذ ػ٘حٍٚ جُر٘حء ْٞجء ًحٗص ٗحؾٔس ػٖ

 ٝػ٘حٍٚ جُر٘حء.
 س م  2   65/6لغات قدٌمة   

ٓةةٖ ق٤ةةع أٖةةٌحٍ جٍُٓةةَٞ ج٤ٍُٜٝؿ٤ِل٤ةةس جٝ  –جُِـةةس جُطٛةة٣ٍ٣ٞس  –جُطؼ٣ٍةةق ذحُِـةةحش جُوى٣ٔةةس ْةةٞجء جُِـةةس جُٔٛةة٣ٍس جُوى٣ٔةةس 

ُطؼةٍف ػِة٠ أٖةٌحٍ ضِةي جُكةٍٝف ج٤ٍُٜج٤٠و٤س جٝ جُى٤٠ٞٔ٣و٤س ًًُٝي جُِـس جُورط٤ةس ٝجُِـةس ج٬ُض٤٘٤ةس، قطة٠ ٣ةطٌٖٔ جُةىجٌِ ٓةٖ ج

 ُلٜٔٚ ًُُي جُؼٍٛ ٝجُطٍجَ . ٝكوحٝكٜٜٔح ٌٝوٛح ئ٠ُ جُؼٍٛ ج١ًُ ض٘ط٢ٔ أ٤ُٚ ٤ُطٌٖٔ ٖٓ جْطٌٔحُٜح 

 س م  2   66/6) أغرٌقى ورومانً (    تارٌخٌةدراسات 
٢ ٓى٣٘ةس ج٩ْةٌ٘ى٣ٌس ٓةٖ ق٤ةع وٌجْس جُٔوٞٓحش ٝجُهٛحتٙ جُل٤٘س ٝجُط٤ِ٤ٌٗس ك٢ جُلٖ ج٧ؿ٣ٍو٠ ٝجٍُٝٓح٢ٗ غْ جُلٖ ج٤ُِٜ٘ٓط٠ كة

جُهٛةةحتٙ ٝجُهحٓةةحش جُٔٓةةطهىٓس ٝجُطةةٍَ جُٔؼٔح٣ٌةةس ٝجُل٤٘ةةس جُٓةةحتىز كةة٢ ًةةَ ػٛةةٍ ٝكٜةةْ جُهٛةةحتٙ جُل٤٘ةةس ٌُةةَ قورةةس ُط٘ل٤ةةً 

 ػ٤ِٔحش ج٧ْطٌٔحٍ ٝئٌؾحع جُوطؼس ج٧غ٣ٍس ئ٠ُ جُؼٍٛ ج١ًُ ض٘ط٢ٔ ئ٤ُٚ. 

 س م 2   67/6تصمٌم األثاث    
عن ، تؤهٌل الدارس للبحث فً االتجاهات والمذاهب الفنٌة والتصمٌمٌة، مجال تصمٌم األثاثتكوٌن خلفٌة ثقافٌة عرٌضة فً 

المختلفة، وصوال إلى  ةدراسة تارٌخٌة مقارنة ٌتم من خبللها اإلعمال بطرز األثاث التارٌخٌة الكبلسٌكٌة ومدارسطرٌ  
 العصر الحدٌث واتجاهاته وأفكاره التقدمٌة والمستقبلٌةا
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 س ع  2 68/6والمتاحف علم الحفائر 
وٌجْس ضو٤٘حش جُكلحتٍ ٤ًٝل٤س جُكلحظ ػ٠ِ ج٧غحٌ ق جٍُٔكٞػس ضكص جُٔحء ( ٝأْح٤ُد جُطؼحٓةَ ٓؼٜةح ٝٚة٤حٗطٜح كة٠ جُٔٞجهةغ ٤ًٝل٤ةس 

قلظٜح ٝضؿ٤ُٜٛح ُِ٘وَ ج٠ُ ٓؼحَٓ جُط٤ٍْٓ ذؼى ضٞغ٤ن ٝضٓؿ٤َ أػٔحٍ جُكلةحتٍ ٝجُطؼ٣ٍةق ذحُٔطةحقق ٝضح٣ٌهٜةح ٍٝٓجقةَ ضطٌٞٛةح 

 ح ٝٞٞجذ١ ض٤ْٔٛ جُٔطحقق ٝج٧ّْ جُط٘ظ٤ٔ٤س ُؼ٤ِٔحش جُؼٍٜ جُٔطكل٢ .ٝٝظحتلٜ

 س م    2  69/6تكنولوجٌا الخامات    
وٌجْس نطٞجش ض٤٘ٛغ جُٔ٘طؽ جُٔؼٔح١ٌ غْ ػٞجَٓ جُطِق ُِلهحٌ ٝجُهُف ج٧غ١ٍ ٠ٝةٍم جُؼة٬ؼ ٝجُٛة٤حٗس ْةٞجء كة٢ جُط٘ظ٤ةق 

غ جُلهح٣ٌةةس ٝئػةةحوز كةةي ٝض٤ًٍةةد جُوطةةغ جُلهح٣ٌةةس جُطةة٢ ْةةرن ض٤ٍٜٓٔةةح جٝ جْةةطه٬٘ جُٔةة٬ـ ٝجُطو٣ٞةةس ٝج٧ْةةطٌٔحٍ ٝضؿ٤ٔةةغ جُوطةة

 ذٌٛٞز نح٠ثس .

 س م 2 71/6المعدنٌان والصخور 
٣ط٘ةحٍٝ جُٔوةةٌٍ جُطؼ٣ٍةق ذحُهحٓةةحش ج٤ُٝ٧ةس ْةةٞجء جُٔؼةحوٕ جٝ ج٧قؿةةحٌ ٓةةٖ نة٬ٍ كٜةةْ نةٞج٘ جُٔةةٞجو ْةٞجء أْةةح٤ُد جُطؼةةى٣ٖ جٝ 

طر٤ؼ٤س ٝج٤ٌُٔحت٤س ُِهحٓحش ْٞجء جُط٤ًٍةد ج٤ٌُٔةحت٠ جٝ جُط٤ًٍةد جُرِة١ٌٞ ُِهحٓةس جُطؿ٤ُٜ جُٛ٘حػ٢ ُِهحٓس ج٤ُٝ٧س غْ جُهٞج٘ جُ

 ٖٓ ن٬ٍ ػ٤ِٔحش جُلكٙ ج٤ٌٌٍُْٔٞذ٠ .

 س م 2   71/6دراسات بٌئٌة 
ٓوىٓس ك٢ ػِْ جُىٌجْحش جُر٤ث٤س ُِطؼ٣ٍق ذؼِْ جُر٤ثس، ٌٝٓٞٗحش جُ٘ظحّ جُر٤ث٢، ٝجُوٞج٤ٖٗ جُر٤ث٤س جُط٢ ضكٌْ ٗٗٞء ٝضطٌٞ 

ش، ٝجُؼ٬هحش ذ٤ٜ٘ح، جُطؼٍف ػ٠ِ أٗٞجع ج٧ْٝح٠ جُر٤ث٤س جُٔهطِلس ٝػ٬هطٜح ذحُطِٞظ، ٝجُٔٗحًَ جُر٤ث٤س جُؼح٤ُٔس جُٔؿطٔؼح

 ٝجُٔك٤ِس. 

 س م  2  72/6تشرٌعات وأنظمة التراث الثقافً 
 ؼ٣ٞ٘س ٍٝٓجقَ ج٫ٛطٔحّٝجُٔ وٌجْس جُططٌٞ جُطح٣ٌه٢ ُكٔح٣س جُٔرح٢ٗ ج٧غ٣ٍس ٝجُطح٣ٌه٤س ٝجُٔٔطٌِحش جُل٤٘س، ٝأ٤ٔٛطٜح جُٔحو٣س

هٌٍٛح جُوحٕٗٞ ُكٔح٣س ج٥غحٌ  ذح٥غحٌ ٝجُٔٔطٌِحش جُل٤٘س ٝجُطٍجغ٤س ك٢ جُؼٌٛٞ جُٔطؼحهرس ٝقط٠ جُؼٍٛ جُكى٣ع، ٝجُوٞجػى جُط٢

 ٝجُٔٔطٌِحش جُل٤٘س ٝجُطٍجغ٤س، ٠ٍٝم جُكٔح٣س جُوح٤ٗٞٗس ٝجُٔؼحٛىجش ٝجُٔٞجغ٤ن جُى٤ُٝس.
 س م 2  73/6تطبٌقات الحاسب فً إدارة التراث 

٘س ُ٘ظْ ئوجٌز هٞجػى جُر٤حٗحش،  ِّٔ ٣ط٘حٍٝ ًٛج جُٔوٌٍ وٌجْس جُ٘ظ٣ٍ حش ٝجُٔرحوب ُٔهطِق أٗٞجع ٗظْ جُٔؼِٞٓحش جُكى٣ػس، ٝجُٔطٟ

ُ ًٛج جُٔوٌٍ ػ٠ِ ضطر٤وحش ًٛٙ جُطو٤٘ حش ك٢  ًِّ ٝٗظْ جُٔؼِٞٓحش جُؿـٍجك٤ س، ٝجُط٣ٍٞٛ جُػ٬غ٢ ج٧ذؼحو، ٝجُٔٓف ذح٤ٌُُِ، ٣ٍٝ

.ضٞغ٤ن، ٝقل  ع، ٝئوجٌز جُطٍجظ جُكٟح١ٌِّ
 س م 2   74/6الترمٌم الحضري  

، أٛىجف جُط٤ٍْٓ جُك١ٍٟ ـ ٤ًل٤س جْطؼحوز  ٣ط٘حٍٝ جُْٞحتَ ٝجُطٍم جُٔط رؼس ك٢ ضهط١٤ ٝضط٣ٍٞ ٓٞجهغ جُطٍجظ جُكٟح١ٌِّ

ػ٠ِ ٌٓحٖٓ جُؿٔحٍ ك٢ جُػٍٝز جٍُٔجًُ جُطح٣ٌه٤س ُِٔىٕ أٝ ٞٞجق٤ٜح ـ ضٞظ٤ق جٍُٔجًُ جُطح٣ٌه٤س ُهىٓس ج٩ٗٓحٕ ـ أ٤ٔٛس جُؼػٌٞ 

 جُٔؼٔح٣ٌس ٝجُر٤ث٤س ٝئػحوز ضٞظ٤لٜح ٝوٓؿٜح ك٢ ج٤ُٓ٘ؽ جُك١ٍٟ .

 س م  2  75/6عالج وصٌانة النسٌج  
ق٤ٞجض٤ةس جٝ ٗرحض٤ةس  –وٌجْس ج٤ُٓ٘ؽ ًٔحوز ػ٣ٟٞس ٠ٍٝم ٚ٘حػطٚ ٌٝٓٞٗحش ج٤ُٓ٘ؽ، ٝض٤٘ٛق ج٫ٗٓؿس جُٔٓطؼِٔس ْٞجء ٠ر٤ؼ٤ةس 

٠ جٝ ج٫ٗٓؿس جُٛ٘حػ٤س ٝضؼ٤٤ٖ ٗةٞع جُ٘ٓة٤ؽ ْةٞجء ذةحُلكٙ جُٔؿٜةٍٟ جٝ جُكةٍم جٝ ذحٞةحكس ذؼةٝ جٝ ٓؼى٤ٗس ًح٤ُٓ٘ؽ جُٔؼىٗ –

 جُٔٞجو ج٤ٔ٤ٌُحت٤س جٝ ذحْطؼٔحٍ جُٛرؾ ٝجُٔوحٌٗس، ٤ًٝل٤س ه٤حِ جُٓٔي ٝجٌُػحكس ٤ُِٓ٘ؽ.

 س م  2  76/6عالج وصٌانة المواد المعدنٌة 
المعدنٌة، والمواد التً تستخدم وفهم طبٌعتها ومكوناتها، باالضافة  التعرؾ على االسالٌب المختلفة فً عبلج وصٌانة المواد

الى دراسة اسالٌب التطبٌ  المختلفة فً مجال الترمٌم وطر  الحفظ والوقاٌة من الصدأ، والتعلرؾ على عوامل التلؾ واختٌار 
 المناسب من المواد فً العبلج والترمٌما

 س ع  2  77/6التقنٌة الرقمٌة فً مجال العالج والصٌانة  
 ٌدرس الطالب خبلل ذلك المقرر كٌفٌة وضع التصور إلنتاج وسابل العبلج والصٌانة بتقنٌة عالٌة ا 

 س م 2 78/6 لترمٌمتطبٌقات اللٌزر فً مجال ا
مجال ترمٌم االعمال الفنٌة، مع عرض جاالت دراسٌة مختلفة طبقا لمجال التخصص، والتعرؾ اللٌزر فً  دراسة تقنٌات

 سالٌب التكنولوجٌة المختلفة فً التطبٌ ا على اال
 س م 2    79/6دراسات فً النقد الفنً 

أساالٌب التعبٌار ، والمشكبلت الفنٌة واألدابٌة فى التعبٌار الفناى علاى المساتوى الحضاارى األجتمااعى وعلاى المساتوى الفاردى
، او لمجموعاه مادارس فنٌاة أو اساالٌب فنٌاة وتطورها فى ابتكار الصورة المربٌاة وفاى اٌجااد اساالٌب فاى البحاث لفتارة معٌناة

 باستخدام المنهج المقارن امختلفة 
 س م  2  81/6مستنسخات 

ضهطٙ جُىٌجْس ذحُطةى٣ٌد جُؼِٔة٢ ُِىجٌْة٤ٖ ػِة٠ ػ٤ِٔةحش جُ٘وةَ جُٔطٔحغةَ ٬ُػٔةحٍ جُل٤٘ةس جُٔطكل٤ةس ٝج٧غ٣ٍةس ٓةٖ نة٬ٍ ج٧ُطةُجّ 

قطةة٠ ٣طكوةةن ُِةةىجٌِ ػ٤ِٔةةح جُ٘طةةحتؽ جُٔٓةةطٜىكس كةة٢ ضو٤٘ةةحش ٠ٝةةٍم جُط٘ل٤ةةً ذحُٟةةٞجذ١ ٝجُٔؼةةح٤٣ٍ جُى٤ُٝةةس جُٔطؼةةحٌف ػ٤ِٜةةح و٤ُٝةةح 

 جُٔطٞجكوس ٓغ ج٧ْح٤ُد جُٔٓطهىٓس ك٢ ض٘ل٤ً جُٔهط٠ٞحش ذحْطهىجّ جُْٞحت١ جُٔهطِلس .

 س م  2 81/6علم المتاحف  
ٔؿطٔةغ ُِكلةحظ ػِة٠ ضٗطَٔ جُىٌجْس ػِة٠ جُطؼ٣ٍةق ذحُٔطةحقق ٝأٗٞجػٜةح، ٓةٖ ق٤ةع ضح٣ٌهٜةح ٍٝٓجقةَ ضطٌٞٛةح ٝٝظ٤لطٜةح كة٢ جُ

جُطٍجظ جُكٟح١ٌ ٝجُطٍجغ٢ ٝضوى٣ْ جُهةىٓحش جُطؼ٤ٔ٤ِةس ٝجُه٤ةٍجش جُل٤٘ةس، ٝوٌجْةس ٞةٞجذ١ ضٛة٤ْٔ جُٔطةحقق ٝج٧ْةّ جُط٘ظ٤ٔ٤ةس 

 ُؼ٤ِٔس جُؼٍٜ جُٔطكل٢ ٖٓ ق٤ع ٓٓط٣ٞحش جُؼٍٜ ٝج٩ٞحءز ٝج٧ُٞجٕ ٝج٤ٌٞ٧حش. 
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 س م  2  82/6 حشرات وكائنات دقٌقة 
أناواع الكابناات التعارؾ علاى ومساببة مظااهر مختلفاة لعوامال التلاؾ، ة التً تهاجم الماواد العضاوٌة دراسة العوامل البٌولوجٌ

 والوقاٌةا جبلالعوالمواد التً تستخدم فً سالٌب والتعرؾ على االالدقٌقة من فطرٌات وبكترٌا تسبب العفن الرطب أو الجاؾ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تارٌخ الفن قسم   -7
 

 دكتوراه ( –ماجستٌر  –قسم تارٌخ الفن ) دبلوم  –لدراسٌة لبرامج الدراسات العلٌا المقررات  والمجاالت ا
 

 
  
 

القرنان  - جُٜٟ٘س ٝجُرحٌٝى –جُؼٌٛٞ جُْٞط٢  –جُٔوٌٍجش جُىٌج٤ْس ضرؼح ُِطو٤ْٓ ج٫ًحو٢ٔ٣ ُِكود جُطح٣ٌه٤س ق جُؼٍٛ جُوى٣ْ 
 العصر الحدٌث ا  – الثامن عشر والتاسع عشر

 

 

 

 رقم المقرر

 

 سم المقررأ
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0/510/11   2 - 2 تارٌخ فنون الحضارات القدٌمة 

1/510/11   2 - 2 تارٌخ عمارة الحضارات القدٌمة 

2/510/11   2 - 2 تارٌخ فنون العصور الوسطى 

3/510/11   2 1 2 تارٌخ عمارة العصور الوسطى 

4/510/11   2 - 2 تارٌخ فنون النهضة والباروك 

5/510/11   2 - 2 تارٌخ عمارة النهضة والباروك 

1/510/11   2 - 2 فنون القرن التاسع عشر والقرن العشرٌن 

1/510/11   2 2 2 عمارة القرن التاسع عشر والقرن العشرٌن 

2/510/11   2 - 2 الفنون اإلسبلمٌة فى مصر 

01/510/11   2 - 2 إلسبلمٌة فى مصر العمارة ا 

00/510/11   2 - 2 مناهج بحث 

01/510/11   2 - 2 تكنولوجٌا إتصاالت 

 1/510/11 2 - 2 العمارة فى مصر القدٌمة 0/110/11

 1/510/11 2 - 2 العمارة الٌونانٌة 1/110/11
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 تارٌخ العمارة الرومانٌة 2/110/11

2 

- 

2 

0/510/11 

أو 

1/510/11 

 3/510/11 2 - 2 تارٌخ العمارة اإلسبلمٌة 3/110/11

 5/510/11 2 - 2 تارٌخ عمارة عصر النهضة 4/110/11

 5/510/11 2 - 2 تارٌخ عمارة عصر الباروك 5/110/11

 1/510/11 2 - 2 عمارة القرن التاسع عشر 1/110/11

 1/510/11 2 - 2 عمارة القرن العشرٌن 1/110/11
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تارٌخ عمارة اإلسكندرٌة فى القرن التاساع  2/110/11
 عشر وبداٌة القرن العشرٌن

2 - 2 1/510/11 

 1/510/11 2 - 2 الرواد األوابل للعمارة الحدٌثة 01/110/11

0/111/11  0/510/11 2 - 2 النحت والتصوٌر فى مصر القدٌمة 

1/111/11  0/510/11 2 - 2 الفن الٌونانى 

2/111/11  0/510/11 2 - 2 تارٌخ التصوٌر الرومانى 

3/111/11  فنون اإلسكندرٌة فى العصر البطلمى 

2 

- 

2 

0/510/11 

أو  

1/510/11 

4/111/11 فنااااون الفسٌفسااااااء اإلؼرٌقٌااااة الرومانٌاااااة  

 والبٌزنطٌة

2 - 2 2/510/11 

 4/510/11 2 - 2 تصوٌر عصر النهضة 5/111/11

 4/510/11 2 - 2 التصوٌر والنحت فى عصر الباروك 1/111/11

 1/510/11 2 - 2 فنون القرن التاسع عشر 1/111/11

 1/510/11 2 - 2 فنون القرن العشرٌن 2/111/11

 1/510/11 2 - 2 تارٌخ االستشرا  01/111/11

 4/510/11 2 - 2 لؽربىالكبلسٌكٌة فى الفن ا 00/111/11
أو 

5/510/11 

  4/510/11 2 - 2 فن النحت فى عصر النهضة والباروك  01/111/11

 1/510/11 2 - 2 الرومانتٌكٌة والنٌوكبلسٌكٌة 02/111/11

 1/510/11 2 - 2 الواقعٌة والتؤثٌرٌة 03/111/11

الفاان منااذ مااا بعااد التؤثٌرٌااة وبداٌااة الحاارب  04/111/11
 ألولىالعامٌة ا

2 
- 

2 
1/510/11 
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  2 - 2 تارٌخ الفوتوؼرافٌا الفنٌة 05/111/11

 1/510/11 2 - 2 النحت فى القرن التاسع عشر والقرن العشرٌن 01/111/11

 موضوعات فى الفن المصرى القدٌم 0/110/11

2 

- 

2 

ا0/510/11
و 

1/510/11 
 

 موضوعات فى الفن اإلؼرٌقى 1/110/11

2 

- 

2 

1/110/11 

أو 

1/111/11 

 دراسات فى الفن البطلمى باإلسكندرٌة 2/110/11
 

أ1/111/11 2 - 2

و 

0/510/11 

 موضوعات فى الفنون والعمارة الرومانٌة 3/110/11
2 

- 
2 

0/510/11 
و ا

3/111/11 

موضااوعات فااى فنااون العصااور الوسااطى  4/110/11
 فى أوروبا

2 
- 

2 
2/510/11 

موضاااوعات فاااى فناااون عصااار النهضاااة  5/110/11
 والباروك 

2 - 2 4/510/11 
أو 

5/510/11 

موضاااوعات فاااى فناااون القااارنٌٌن الثاااامن  1/110/11
 عشر والتاسع عشر

2 
- 

2 
1/510/11 

ون اإلسابلمٌة فاى العصار دراسات فى الفن 1/110/11
 الفاطمى واألٌوبى

2 
- 

2 
01/510/11 

دراسات فى الفنون اإلسابلمٌة فاى العصار  2/110/11
 المملوكى

 

2 - 2 01/510/11 

دراسااات فااى الفنااون اإلساابلمٌة فااى فتاارة  01/110/11
 الحكم العثمانى

2 
- 

2 
01/510/11 

 01/510/11 2 - 2 دراسات فى العمارة اإلسبلمٌة الجدٌدة 00/110/11

 العمارة والفنون والمدٌنة 01/110/11
2 

- 
2 

1/510/11 
أو  
1/510/11 
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 2 - 2 0211إلى  0231الفن الحدٌث من  02/110/11
1/510/11 

 1/510/11 2 1 2 وحتى العصر الحاضر 0211الفن من  03/110/11
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 1/510/11 2 - 2 فنون ما بعد الحداثة  04/110/11

 دراسات خاصة 05/110/11

2 

- 

2 

إذن خاااااااص 

مااااان أساااااتاذ 

 المادة

  2 - 2 حلقة بحث فى فنون عصر النهضة 01/110/11
4/510/11 
و ا
5/510/11 

 حلقة بحث فى الباروك األٌطالى 01/110/11
2 

1 
2 

ا4/510/11
و ا
5/510/11 

حلقة بحث فى فناون القارنٌن الساابع عشار  02/110/11
 2 والثامن عشر

- 

2 

 
5/510/11 
و ا
1/510/11 

  2 - 2 حلقة بحث فى فنون القرن التاسع عشر 11/110/11
1/510/11 
و  أ
1/510/11 

 2 - 2 حلقة بحث فى الفنون اإلسبلمٌة 10/110/11
أو  2/510/11
01/510/11 

 2 - 2 التطور النحت الحدٌث 11/110/11
01/111/11 

  2 - 2 نظرٌات الفن األنثوى 12/110/11

 حلقة بحث فى الفن الٌونانى المبكر 13/110/11

2 

- 

2 

1/111/111   

 او

 1/110/11 

الصااابلت الحضاااارٌة باااٌن مصااار واساااٌا  14/110/11

 الصؽري فً العصر السلجوتً 
2 

- 
2 

2/510/11  

 او

01/510/11  

 العناصر الزخرفٌة فً لبفن االسبلمً 15/110/11
2 

- 
2 

2/510/11  

 او

01/510/11  

تؤثٌر الحضارات البٌزنطٌة علً السبلجفة  11/110/11

 االتراك فً آسٌا الصؽري 
 

 
 

2/510/11  

 او

01/510/11  

2/510/11 2 - 2التاااااؤثٌرات الفنٌاااااة ةالثقافٌاااااة باااااٌن آساااااٌا  11/110/11  

 او
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قارن الصؽري ومصر فً الفترة ماا باٌن ال

الحااااادي عشاااار والقاااارن الخااااامس عشاااار 

 المٌبلدٌٌن 

01/510/11 
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 2 - 2 تماثٌل التناجرا فً العصر الهلٌنستً 12/110/11
1/110/11 
1/111/11 

 االوانً الفخارٌة االؼرٌقٌة التصوٌر علً  21/110/11
2 

- 
2 

1/110/11 
 او 
1/111/11 

 1/110/11 2 1 2 التصوٌر الحابطً فً الحضارة االؼرٌقٌة  20/110/11
 او 
1/111/11 

 دراسات فً العمارة االؼرٌقٌة  21/110/11
2 

- 
2 

1/110/11 
 او 
2/110/11 

 دراسات فً العمارة الرومانٌة 22/110/11

2 

- 

2 

0/510/11 

 او

1/510/11 

 1/510/11 2 - 2 دراسات فً التصوٌر الرومانً  23/110/11

 2 1 2 دراسات فً النحت الرومانً  24/110/11
1/510/11 

 2 - 2 دراسات فً تصوٌر القرن الثامن عشر  25/110/11
1/510/11 

 1/510/11 2 - 2 دراسات فً نحت القرن الثامن عشر  21/110/11

 2 - 2 اسات فً عمارة القرن الثامن عشر در 21/110/11
5/510/11 

 1/510/11 2 - 2 دراسات فً تصوٌر القرن التاسع عشر  22/110/11

 1/510/11 2 - 2 دراسات فً نحت القرن التاسع عشر 31/110/11

 1/510/11 2 - 2 دراسات فً عمارة القرن التاسع عشر 30/110/11

1/510/11 2 - 2 رن العشرٌندراسات فً تصوٌرالق 31/110/11  

1/510/11 2 - 2 دراسات فً نحت القرن العشرٌن 32/110/11  

1/510/11 2 - 2 دراسات فً عمارة القرن العشرٌن 33/110/11  

1/510/11 2 - 2 دراسات فً التصوٌر المعاصر 34/110/11  

1/510/11 2 - 2 دراسات فً النحت المعاصر 35/110/11  

1/510/11 2 - 2 اسات فً العمارة المعاصردر 31/110/11  

  2 - 2 دراسات مختارة من التخصص الدقٌ   31/110/11

  2 - 2 دراسات خاصة لموضوعات فً تارٌخ الفن  32/110/11
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 ذارٍ  انفٍ يصف  يقزراخ ييداالخ قظى 

 دكتوراه( –ماجستٌر  –)دبلوم  
 
 

 س م  إجباري   3إجباري     ب ع711أصول ومناهج البحث العلمً 
ٌهدؾ المقرر الى الدراسة المنهجٌة  والتدرٌب العملً على أدوات البحث ومناهجه وعلى أسالٌب استخدام المكتبة ومصادر   

المعلومات المتعددة، فضبلً عن اإلحاطة بالمنهج العلمً وخطواته فً التفكٌر والدراسة والبحث وذلك من خبلل المام الدارس 
ات المنهج العلمً فً البحث، بما فً ذلك من معالجة لطبٌعة المعرفة والبحث العلمً ومفاهٌمه وأنواعه ومناهجه بساسٌ

وأدواته، ثم الطر  المتبعة فً تحصٌل المعرفة وتطورها فً مراحلها المتتالٌةا باإلضافة إلى بٌان خطوات المنهج العلمً 
حث العلمً فً العصور المختلفة ا كذلك التعرٌؾ بكٌفٌة اختٌار مشكلة البحث ومراحل العملٌة البحثٌة، وتارٌخ التفكٌر والب

 ا وكٌفٌة وضع الفروض 
 
 

 مس  2   0/510/1  تارٌخ فنون الحضارات القدٌمة
ٌقدم هذا المقرر نظرة عامة لفنون النحت والتصوٌر والفنون التطبٌقٌة فى حضارات العالم القدٌمة وتشمل الحضارة المصرٌة 

ما بٌن النهرٌن وحضارات شر  البحر األبٌض المتوسط ثم حضارات الٌونان والرومان ، هذه النظرة العامة تبحث حضارة 
فى خصابص األعمال الفنٌة الممٌزة لكل حضارة من هذه الحضارات إلبراز عناصر التشابه واالختبلؾ والتؤثٌرات المتبادلة 

 نظراً للهجرات والتبادالت التجارٌة والثقافٌة ا
       مس  2  1/510/1  تارٌخ عمارة الحضارات القدٌمة

ٌهتم هذا المقرر بشكل إجمالى بالبداٌات األولى لنشؤة العمارة والمدٌنة فى الحضارات ما بٌن النهرٌن ومصر القدٌمة 
سالٌب والحضارات فى بحر إٌجة وأسٌا الصؽرى ثم العمارة والمدٌنة فى الحضارة الهٌللٌنستٌة ومن خبلل دراسة األ

ابدة والتى سادت فى المعمارٌة وتخطٌط المدٌنة بما ٌعكس األفكار والفلسفات فى هذه الفترة والظروؾ البٌبٌة والطبٌعٌة الس
  كل الحضارات 

  مس  3  3/611/7 فنون العصور الوسطىتارٌخ  
  الؽرب ا دراسة عامة لفنون العصور الوسطى بدءاً من الفن البٌزنطى والرومانسك والفن القوطى فى

  مس 3 4/611/7  عمارة العصور الوسطى تارٌخ
تتناول الدارسة فى هذا المقرر تحلٌبلً ألسس العمارة البٌزنطٌة والرومانسكٌة والقوطٌة باإلضافة إلى العمارة اإلسبلمٌة من 

ارة وبٌن هذه المتؽٌرات خبلل السٌا  التارٌخى واالجتماعى والتؽٌرات الدٌنٌة فى هذه الحقبة مع إبراز التواف  بٌن العم
 الفكرٌة ا

  مس  3  5/611/7  والباروكتارٌخ فنون النهضة 
فى إٌطالٌا بشكل أساسى ثم فى أسبانٌا وفرنسا  0141وبٌن  0301تشمل الدارسة فى هذا المقرر الفترة الزمنٌة الواقعة بٌن 

 ٌة وفى عصر المانٌرزم ثم فى عصر الباروكوهولندا وإنجلترا وتعنى بدراسة فنون النحت والتصوٌر فى النهضة اإلٌطال
  مس 3  6/611/7 والباروكالنهضة  تارٌخ عمارة
المقرر بالدراسة والتحلٌل أهم المعمارٌٌن فى عصر النهضة والمانٌرٌزم والباروك فى أوروبا بدءا من البداٌات  ٌتناول هذا 

فى أوروبا فٌنسٌا وظهور أسلوب المانٌرٌزم فى أعمال األولى لعصر النهضة فى عمارة برونالسكى ثم عصر النهضة المتقدم 
ماٌكل أنجلو وجولٌو رومانو ثم التٌارات الربٌسٌة المحافظة والتقدمٌة فى الباروك فى أعمال برنٌنى وبور ومٌنى وجوارٌنو 

 جوارٌنى ا  
  مس  3 7/611/7  العشرٌنفنون القرن التاسع عشر والقرن 

وٌر فى القرنٌن التاسع عشر والعشرٌن وذلك بإجراء مقارنة بٌن التٌارات الكبلسٌكٌة دراسة مجملة لفنون النحت والتص
والرومانتٌكٌة مع ما تبعها من مدارس مثل الواقعٌة والتؤثٌرٌة ثم ٌتناول بالدراسة نظرٌات الفن الحدٌث فى القرن العشرٌن 

 بدءاً من التكعٌبٌة مروراً بالتجرٌبٌة وحتى ما بعد الحداثة ا
  مس 2  1/510/1  القرن التاسع عشر والقرن العشرٌن عمارة

دراسة مجملة ألهم النظرٌات واألسالٌب المعمارٌة التى ظهرت فى القرن التاسع عشر والقرن العشرٌن حٌث كانت الحاجة 
ة ما بٌن ملحة لظهور عمارة حدٌثة تعبر عن التؽٌرات االقتصادٌة والتكنولوجٌة فى المجتمعات األوروبٌة وحٌث كانت فتر
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الحربٌن العالمٌتٌن فترة ازدهرت فٌها النظرٌات المعمارٌة الحدٌثة بما أثر تؤثٌراً مباشراً فى المناخ المعمارى العام للعالم 
 اوحتى التسعٌنات من هذا القرن

  مس  3     9/611/7  اإلسالمٌة فى مصر الفنون
ى وحتى العصر العثمانى مبٌننا تطور األسالٌب والطرز فى ٌتناول هذا المقرر دراسة الفنون فى مصر منذ الفتح اإلسبلم

 أعمال الزجاج واألعمال الخشبٌة والمنسوجات وؼٌرها من فنون تطبٌقٌة ارتبطت بالحٌاة الٌومٌة والثقافٌة فى هذه العصورا
 مس  3  11/611/7 مصرالعمارة اإلسالمٌة فى 

بلمٌة لمدٌنة القاهرة منذ الفتح اإلسبلمى وحتى العصر العثمانى مبٌناً ٌتناول هذا المقرر دراسة أهم األعمال المعمارٌة اإلس
تطور األسلوب المعمارى للعمارة اإلسبلمٌة بالمدٌنة على امتداد حقبها المختلفة وذلك عن طرٌ  مقارنة الخصابص الممٌزة 

ى والثقافى واالجتماعى لكل حقبه تارٌخٌة ألنواع المبانى من حٌث القٌم التشكٌلٌة والتخطٌطٌة والرمزٌة من خبلل السٌا  الدٌن
 عاشتها القاهرة ا
  مس  3   11/611/7مناهج البحث  

 
  مس 3   12/611/7  اتصاالتتكنولوجٌا 

 
 2/611/7متطلب سابق  مس  3  7/ 1/711العمارة فى مصر القدٌمة  

ٌة باإلضافة إلى تخطٌط المدٌنة فى الدول القدٌمة ٌدرس هذا المقرر العمارة المصرٌة القدٌمة بؤنواعها الدٌنٌة والمدٌنة والحرب
 ، والدولة الوسطى والدولة الحدٌثة ا

 
 2/611/7 سابق متطلب     مس  3  2/711العمارة الٌونانٌة  

ٌدرس هذا المقرر العمارة الٌونانٌة وتخطٌط المدٌنة من وجهة النظر التارٌخٌة بداء من العصر البرونزى الحضارات المٌنوٌة 
ٌسنٌة ثم الحضارة الهٌلٌنٌة فى شبة الجزٌرة الٌونانٌة بصورها المختلفة وحتى العصر الكبلسٌكى فى اثٌنا ثم منهٌاً والم

 االختبلفات األسلوبٌة بٌن كل حقبة من هذه الحقب والتؤثٌرات الثقافٌة المتبادلة ابالعصر الٌهٌللنستى ، مبرزاً 
 2/611/7أو  1/611/7طلب مت  مس  3  3/711/7 تارٌخ العمارة الرومانٌة

ٌدرس هذا المقرر العمارة الرومانٌة بالدرس والتحلٌل منذ بداٌاتها األولى ومروراً بالعصر األمبراطورى ومشتمبلً على أنواع 
العمارة المدنٌة والدٌنٌة والمبانى العامة والحربٌة باإلضافة إلى تخطٌط المدن مظهراً مساهمة الرومان فى تطور تارٌخ 

ة باستخدام عناصر معمارٌة وخامات لم تكن مستخدمة من قبل وأتاحت للعمارة الرومانٌة مرونة تتواكب مع العمار
 حدثة لئلمبراطورٌة الرومانٌة ا  االحتٌاجات المست

 14/611/7 سابق  متطلب   م  س 3  4/711/7تارٌخ العمارة اإلسالمٌة  
فهم أهم األعمال المعمارٌة فى الفترة الزمنٌة الممتدة من القرن السابع  ٌدرس هذا المقرر العمارة اإلسبلمٌة عن طرٌ  تحلٌل  

وحتى القرن الثامن عشر فى مناط  جؽرافٌة مختلفة من العالم اإلسبلمى وذلك بؽرض فهم التطور الذى تم فى أنواع األبنٌة 
األعمال المعمارٌة مع وظابفها  الدٌنٌة كالمساجد واألبنٌة الخاصة كالقصور والمنازل والوكاالت ولتفهم تواف  هذه

 واالحتٌاجات الدٌنٌة واالجتماعٌة والبٌبٌة لهذه المجتمعات اإلسبلمٌة ا
  6/611/7متطلب سابق   مس  3  5/711/7تارٌخ عمارة عصر النهضة  

خامس ٌدرس هذا المقرر عمارة عصر النهضة بداٌة فى أعمال برونلسكى وكتابات البرتى فى النصؾ األول من القرن ال
عشر فى فلورنسا ثم أعمال بارامانتى وماٌكل انجلوا فى روما وباالدٌو وسان سوفٌنو وسان مٌكلى فى فٌنسٌا ، فى القرن 
السادس عشر ثم انتقال عمارة عصر النهضة إلى أسبانٌا والبرتؽال وفرنسا وامتزاج خصابصها باألسالٌب المحلٌة لكل من 

 اهذه الدول
 6/611/7متطلب مسبق   مس  3   6/711/7  تارٌخ عمارة عصر الباروك

ٌتناول هذا المقرر بالتحلٌل أعمال المعمارٌٌن اإلٌطالٌٌن فى روما كارلومادرنو ، السندرو الجاردى ، برنٌنى وبورومٌنى ثم 
ة ، هذا جوارٌنو جوارٌنى لدراسة تطور الباروك من بداٌاته األولى ووصوالً إلى المرحلة الكبلسٌكٌة ثم المرحلة المتؤخر

 باإلضافة إلى دراسة عمارة الباروك فى أسبانٌا وفرنسا وإنجلترا ا
 8/611/7 سابق  متطلب مس  3  7/711/7عمارة القرن التاسع عشر 

ٌتناول هذا المقرر دراسة األسالٌب المعمارٌة فى القرن التاسع عشر فى فرنسا وإنجلترا من خبلل سٌا  التؽٌرات االجتماعٌة 
لتكنولوجٌا التى تمت فى أوروبا وانعكست على تقنٌات البناء واألسالٌب المعمارٌة وعلى تخطٌط المدٌنة واالقتصادٌة وا

 لتتناسب مع المستجدات فى المجتمعات األوروبٌة واألمرٌكٌة ا  
 8/611/7متطلب مسبق  مس  3  8/711/7العشرٌن عمارة القرن 

فى العمارة وفى التخطٌط الحضرى خبلل المابة عام األخٌرة من خبلل ٌدرس هذا المقرر بالنقد والتحلٌل التؽٌر الذى حدث 
السٌا  االجتماعى واالقتصادى للمجتمعات األوروبٌة واألمرٌكٌة والتى من خبللها تم صٌاؼة العمارة الحدٌثة سواء بظهور 

ال راٌت ومٌس ، فن دٌر المإسسات األكادٌمٌة التى ساهمت على إٌجاد وتصور جدٌد للعمارة أو ظهور معمارٌٌن من أمث
رووه و لوكوربوزٌبه وألفار ألتو الذٌن ساعدوا بؤفكارهم وتطبٌقاتهم على إٌجاد لؽة معمارٌة تتواكب مع احتٌاجات المجتمع 

 ٌنات والثبلثٌنات من هذا القرن االحدٌث منذ العشر
 8/611/7متطلب ساٌق  س م  3   9/711/7تارٌخ عمارة اإلسكندرٌة فى القرن التاسع عشر وبداٌة القرن العشرٌن 
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ٌتناول هذا المقرر دراسة عمارة مدٌنة اإلسكندرٌة والتطورات التى شملت التخطٌط الحضرى للمدٌنة منذ تحدٌثها فى عهد 
مٌزت المدٌنة فى  محمد على وحتى الثبلثٌنات من هذا القرن وذلك فى سٌا  األوضاع االجتماعٌة والثقافٌة واالقتصادٌة التى

 ترة ا  تلك الف
 8/611/7متطلب    م  س 3  11/711/7الرواد األوائل للعمارة الحدٌثة 

ٌتناول هذا المقرر دراسة نظرٌات العمارة الحدٌثة التى ظهرت فى بداٌات القرن العشرٌن فى المدرسة المستقبلٌة وعمارة 
 العمارة وتخطٌط المدنربوزبٌه عن سانت ألٌا وفى المدرسة الهولندٌة )دى ستٌل( ونظرٌات جروبٌوس ولوكو

 1/611/7 متطلب مسبق   م س  3   1/712/7   النحت والتصوٌر فى مصر القدٌمة
 ٌدرس هذا المقرر فنون النحت والتصوٌر فى مصر القدٌمة فى عصر ما قبل األسرة وحتى نهاٌة الدولة الحدٌثة .

     1/611/7 م  متطلب سابق س  3 2/712/7 الفن الٌونانى
قرر فنون النحت والعمارة واألوانى الفخارٌة فى الٌونان منذ البداٌات األولى للحضارة اإلؼرٌقٌة فى القرن ٌدرس هذا الم

 اما من حٌث المدارس المختلفة وأسالٌبها والموضوعات المتناولة  212العاشر قبل المٌبلد حتى نهاٌة العصر الكبلسٌكى من 
 لبحر المتوسط اٌونان وببلد شر  اوالتؤثٌرات المتبادلة بٌن ال
 1/611/7 متطلب سابق   م س  3 3/712/7تارٌخ التصوٌر الرومانى

ٌدرس هذا المقرر أنواع التصوٌر فى اإلمبراطورٌة الرومانٌة خاصة أعمال التصوٌر فى مدٌنتى هٌركلٌنٌوم وبومباى وذلك 
 عن تحلٌل الجوانب التكنٌكٌة والرمزٌة للموضوعات المصورة ا

 
 

 2/611/7 أو  1/611/7س ع   مسبق   3  4/712/7 فى العصر البطلمىفنون اإلسكندرٌة 
ٌدرس هذا المقرر فنون اإلسكندرٌة فى العصر البطلمى كؤحد المراكز الثقافٌة فى العصر الهللٌنستى بهدؾ معرفة الخصابص 

ة أخرى فى شر  البحر المتوسط مراكز ثقافٌالتى مٌزت األعمال الفنٌة السكندرٌة من ؼٌرها عن األعمال الفنٌة التى أنتجتها 
 وتابعة للحضارة الهٌللٌنسنٌة

 3/611/7 متطلب سابق س ع   3 5/712/7فنون الفسٌفساء اإلغرٌقٌة والرومانٌة والبٌزنطٌة  
الرومانٌة والحضارة  ٌدرس هذا المقرر الصفات والخصابص الممٌزة لمدارس الفسٌفساء فى الحضارة اإلؼرٌقٌة والحضارة

 البٌزنطٌة ا
  5/611/7    متطلب سابق    مس  3 6/712/7تصوٌر عصر النهضة 

ٌادرس هااذا المقارر بالنقااد والتحلٌاال أهام فنااانى عصاار النهضاة المتقاادم فاى رومااا مثاال لٌونااردو دافنشااى،ورفابٌل،ماٌكل أنجلااو 

 عصر النهضة والفترة التالٌة لها باعتبارهم مإثرٌن فى تصوٌر

  5/611/7متطـلب سـابـق        مس  3  7/712/7  التصوٌر والنحت فى عصر الباروك

ٌدرس هذا المقرر من حٌث األسلوب والموضوعات أهم النحاتٌن والمصورٌن فى عصر الباروك فاى إٌطالٌاا أمثاال برنٌناى ، 

رن الثاامن السابع عشر والق وكارا فاجٌو وأنٌبال كاراتشى واآلثار الفنٌة ألعمالهم على التصوٌر والنحت فى فترة ما بٌن القرن

 عشر ا

 7/611/7متطلب سابق  م س 3  8/712/7فنون القرن التاسع عشر 

ٌاادرس هااذا المقاارر التؽٌاار فااى المفهااوم العااام وفااى أسااالٌب وموضااوعات فنااون التصااوٌر والنحاات ماان خاابلل سااٌا  التؽٌاارات 

 وأمرٌكا فى القرن التاسع عشر ا  االجتماعٌة والثقافٌة واالقتصادٌة فى أوروبا 

 7/611/7متطلب سابق   مس  3  9/712/7قرن العشرٌن  فنون ال

الحركاة الفنٌاة المصارٌة ٌتناول هذا المقرر نظرٌات الفن فى القرن العشرٌن ودراسة أهم اتجاهاته وأثار هذه االتجاهاات علاى 

 المعاصرةا

  7/611/7متطلب سابق   مس  3  11/712/7تارٌخ االستشراق  

ستشرا  فى التصوٌر والعمارة خبلل القرن التاسع عشر وجهود المستشرقٌن فى تفسٌر ٌتناول هذا المقرر أهم مدارس اال
متداد األوروبى نحو بلدان التراث الفنى الشرقى واستلهامه باإلضافة إلى إبراز دوافع هذا االتجاه اإلكادٌمٌى والذى صاحب اال

 الشر ا
 

 16/611/7 أو  5/611/7متطلب سابق   مس  3   11/712/7 الكالسٌكٌة فى الفن الغربى
ٌدرس هذا القرن أثر الكبلسٌكٌة اإلؼرٌقٌة والرومانٌة من حٌث الجواناب التشاكٌلٌة واألساطورٌة والموضاوعات التاى تناولتهاا 

 الرابع وحتى القرن التاسع عشر ا الفنون الؽربٌة منذ القرن
 5/611/7متطلب سابق      مس  3 12/712/7فن النحت فى عصر النهضة والباروك  
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٣ىٌِ ًٛج جُٔوٌٍ ضطٌٞ جُ٘كص ك٠ جُلطٍز ٓح ذ٤ٖ جُوٍٕ جُهحّٓ ػٍٗ ٝجُوٍٕ جُػحٖٓ ػٍٗ ٝيُي ذطك٤َِ أػٔحٍ ٗكحض٠ ضِي جُلطٍز 

 أٓػحٍ وٝٗحضِِٞ ، ؾ٤ٞكح٠ٗ ، وجذ٤ُٗٞٞح ، ٝذ٠٘٤ٍٗ .
 7/611/7متطلب سابق   مس  3  13/712/7الرومانتٌكٌة والنٌوكالسكٌة  
وانجر وكونستابل ووٌلٌام  للتصوٌر فى القرن التاسع فى فرنسا وإنجلترا فى أعمال دٌبلكورادراسة ألهم تٌارٌن أساسٌٌن 

 ترنر ا
 7/712/7متطلب سابق   مس  3 14/712/7الواقعٌة والتأثٌرٌة 

رن ٌدرس هذا المقرر االتجاه الواقعى والمدرسة التؤثٌرٌة كنموذج لبلتجاه نحو الطبٌعة فى التصوٌر األوروبى فى منتصؾ الق
انت سابدة فى التاسع عشر واعتبارها مصدراً للموضوعات الفنٌة بعٌداً عن المصادر الكبلسٌكٌة واألكادٌمٌة التقلٌدٌة التى ك

 التصوٌر األوروبى ا
  7/611/7متطلب   مس  3  15/712/7الفن منذ ما بعد التأثٌرٌة وبداٌة الحرب العالمٌة األولى 

الفنٌة الجدٌدة مثل التكعٌبٌة والمستقبلٌة والتجرٌدٌة التى ساهمت فى تشكٌل التٌارات  ٌتناول هذا المقرر دراسة التٌارات
 األساسٌة فى تصوٌر القرن العشرٌن ا

   مس  3  16/712تارٌخ الفوتوغرافٌا الفنٌة  
كٌلٌة وتؤثٌرها على ٌتناول هذا المقرر تارٌخ الفوتوؼرافٌا فى القرن التاسع عشر فى فرنسا وإنجلترا وعبلقاتها بالفنون التش

 الفنون الحدٌثة ا
 
 
 
 
 

   7/611/7متطلب سابق    مس  3  17/712/7النحت فى القرن التاسع عشر والقرن العشرٌن  
ٌدرس هذا المقرر النحت فى القرنٌن التاسع عشر والعشرٌن فى سٌا  التؽٌرات االجتماعٌة والثقافٌة للمجتمعات فى أوروبا 

ٌكٌة فى هذه الفترة كٌؾ أثرت هذه المتؽٌرات فى مفاهٌم فن النحت من حٌث األسلوب والموضوعات والوالٌات المتحدة األمر
 والخامات المستخدمة بما ٌشكل تطور ؼٌر مسبو  لما هو متعارؾ علٌه من وجهة النظر األكادٌمٌة ا

 
 1/611/7 أو  2/611/7متطلب سابق  مس  3 1/811 موضوعات فى الفن المصرى القدٌم

 هذا المقرر دراسة متعمقة ألحد الموضات المتعلقة بالفن المصرى القدٌم ٌتناول
 2/711/7أو  2/712/7متطلب سابق     مس  3    2/811/7 موضوعات فى الفن اإلغرٌقى

 وضوعات المتعلقة بالفن اإلؼرٌقىاٌتناول هذا المقرر دراسة متعمقة ألحد الم
 1/611/7أو   2/712/7متطلب سابق   مس  3  3/811/7 دراسات فى الفن البطلمى باإلسكندرٌة

ضارة الهللٌنستٌة ٌتناول هذا المقرر دراسة متعمقة ألحد مظاهر الثقافة والفن البطلمى بمدٌنة اإلسكندرٌة فى سٌا  انتشار الح
 فى تلك الفترةا

ة  4/712/7او       1/611/7سابق  متطلب    مس  3   4/811/7  موضوعات فى الفنون والعمارة الروماٌن
ٌتناول هذا المقرر دراسة موضوعات متعلقة بالعمارة الرومانٌة ، وما صاحبها من أشكال فنون التصوٌر والنحت خبلل 

 العصرٌن الجمهورى واإلمبراطورىا
 

 2/611/7 أو  1/611/7س ع   مسبق   3  5/712/7 فنون اإلسكندرٌة فى العصر البطلمى
لعصر البطلمى كؤحد المراكز الثقافٌة فى العصر الهللٌنستى بهدؾ معرفة الخصابص ٌدرس هذا المقرر فنون اإلسكندرٌة فى ا

مراكز ثقافٌة أخرى فى شر  البحر المتوسط التى مٌزت األعمال الفنٌة السكندرٌة من ؼٌرها عن األعمال الفنٌة التى أنتجتها 
 وتابعة للحضارة الهٌللٌنسنٌة

 3/611/7س ع   متطلب سابق   3  6/812/7  ٌزنطٌةفنون الفسٌفساء اإلغرٌقٌة والرومانٌة والب

٣ىٌِ ًٛج جُٔوٌٍ جُٛلحش ٝجُهٛحتٙ ج٤ُُٔٔز ُٔىجٌِ جُل٤ٓلٓحء ك٠ جُكٟحٌز ج٩ؿ٣ٍو٤س ٝجُكٟحٌز جٍُٝٓح٤ٗس ٝجُكٟحٌز 

 جُر٤ُٗط٤س .

 5/611/7س ع  متطلب سابق  3 7/712/7   تصوٌر عصر النهضة

ى عصاار النهضاة المتقاادم فاى رومااا مثاال لٌونااردو دافنشااى،ورفابٌل،ماٌكل أنجلااو ٌادرس هااذا المقارر بالنقااد والتحلٌاال أهام فنااان

 باعتبارهم مإثرٌن فى تصوٌر عصر النهضة والفترة التالٌة لها

  5/611/7س ع    متطلب سابق  3    8/712/7  التصوٌر والنحت فى عصر الباروك

صورٌن فى عصر الباروك فاى إٌطالٌاا أمثاال برنٌناى ، ٌدرس هذا المقرر من حٌث األسلوب والموضوعات أهم النحاتٌن والم

وكارا فاجٌو وأنٌبال كاراتشى واآلثار الفنٌة ألعمالهم على التصوٌر والنحت فى فترة ما بٌن القرن السابع عشر والقرن الثاامن 

 عشر ا
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 7/611/7س ع    متطلب سابق   3    7/ 9/712  فنون القرن التاسع عشر

فااى المفهااوم العااام وفااى أسااالٌب وموضااوعات فنااون التصااوٌر والنحاات ماان خاابلل سااٌا  التؽٌاارات  ٌاادرس هااذا المقاارر التؽٌاار

 االجتماعٌة والثقافٌة واالقتصادٌة فى أوروبا وأمرٌكا فى القرن التاسع عشر ا  

   7/611/7س ع    متطلب سابق   3   11/712/7  فنون القرن العشرٌن

العشرٌن ودراسة أهم اتجاهاته وأثار هذه االتجاهاات علاى الحركاة الفنٌاة المصارٌة ٌتناول هذا المقرر نظرٌات الفن فى القرن 

 المعاصرةا

  7/611/7س ع  متطلب سابق  3  11/712/7 تارٌخ االستشراق

ٌتناول هذا المقرر أهم مدارس االستشرا  فى التصوٌر والعمارة خبلل القرن التاسع عشر وجهود المستشرقٌن فى تفسٌر 
الشرقى واستلهامه باإلضافة إلى إبراز دوافع هذا االتجاه اإلكادٌمٌى والذى صاحب االمتداد األوروبى نحو بلدان التراث الفنى 

 الشر ا
 

  6/611/7أو  5/611/7متطلب سابق     مس  3  12/712/7  الكالسٌكٌة فى الفن الغربى
 

التشكٌلٌة واألسطورٌة والموضوعات التى تناولتها ٌدرس هذا القرن أثر الكبلسٌكٌة اإلؼرٌقٌة والرومانٌة من حٌث الجوانب 
 الفنون الؽربٌة منذ القرن الرابع وحتى القرن التاسع عشر ا

 
 5/611/7متطلب سابق     مس  3     13/712/7  فن النحت فى عصر النهضة والباروك

وذلك بتحلٌل أعمال نحاتى تلك ٌدرس هذا المقرر تطور النحت فى الفترة ما بٌن القرن الخامس عشر والقرن الثامن عشر 
 الفترة أمثال دوناتللو ، جٌوفانى ، دابولونٌا ، وبرنٌنى ا

 
   7/611/7متطلب سابق       مس  3     7/ 14/712    الرومانتٌكٌة والنٌوكالسكٌة

نستابل ووٌلٌام دراسة ألهم تٌارٌن أساسٌٌن للتصوٌر فى القرن التاسع فى فرنسا وإنجلترا فى أعمال دٌبلكورا وانجر وكو
 ترنر ا

 
   7/611/7متطلب سابق   مس  3   15/712/7   الواقعٌة والتأثٌرٌة

ٌدرس هذا المقرر االتجاه الواقعى والمدرسة التؤثٌرٌة كنموذج لبلتجاه نحو الطبٌعة فى التصوٌر األوروبى فى منتصؾ القرن 
ادر الكبلسٌكٌة واألكادٌمٌة التقلٌدٌة التى كانت سابدة فى التاسع عشر واعتبارها مصدراً للموضوعات الفنٌة بعٌداً عن المص

 التصوٌر األوروبى ا
 

  7/611/7متطلب سابق      مس  3  16/712/7  الفن منذ ما بعد التأثٌرٌة وبداٌة الحرب العالمٌة األولى
التى ساهمت فى تشكٌل التٌارات  ٌتناول هذا المقرر دراسة التٌارات الفنٌة الجدٌدة مثل التكعٌبٌة والمستقبلٌة والتجرٌدٌة

 األساسٌة فى تصوٌر القرن العشرٌن
 

    مس  3    17/712/7  تارٌخ الفوتوغرافٌا الفنٌة
 

ٌتناول هذا المقرر تارٌخ الفوتوؼرافٌا فى القرن التاسع عشر فى فرنسا وإنجلترا وعبلقاتها بالفنون التشكٌلٌة وتؤثٌرها على 
 الفنون الحدٌثة ا

 
  7/611/7  مس  3    18/712/7  لقرن التاسع عشر والقرن العشرٌنالنحت فى ا

ٌدرس هذا المقرر النحت فى القرنٌن التاسع عشر والعشرٌن فى سٌا  التؽٌرات االجتماعٌة والثقافٌة للمجتمعات فى أوروبا 
ن حٌث األسلوب والموضوعات والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فى هذه الفترة كٌؾ أثرت هذه المتؽٌرات فى مفاهٌم فن النحت م

 والخامات المستخدمة بما ٌشكل تطور ؼٌر مسبو  لما هو متعارؾ علٌه من وجهة النظر األكادٌمٌة ا
 2/611/7متطلب سابق      مس  3   1/711/7   العمارة فى مصر القدٌمة

ضافة إلى تخطٌط المدٌنة فى الدول القدٌمة ٌدرس هذا المقرر العمارة المصرٌة القدٌمة بؤنواعها الدٌنٌة والمدٌنة والحربٌة باإل
 ، والدولة الوسطى والدولة الحدٌثة ا

  2/611/7متطلب سابق     مس  3   2/711/7  العمارة الٌونانٌة
ٌدرس هذا المقرر العمارة الٌونانٌة وتخطٌط المدٌنة من وجهة النظر التارٌخٌة بداء من العصر البرونزى الحضارات المٌنوٌة 

ة ثم الحضارة الهٌلٌنٌة فى شبة الجزٌرة الٌونانٌة بصورها المختلفة وحتى العصر الكبلسٌكى فى اثٌنا ثم منهٌاً والمٌسنٌ
  االختبلفات األسلوبٌة بٌن كل حقبة من هذه الحقب والتؤثٌرات الثقافٌة المتبادلة ابالعصر الٌهٌللنستى ، مبرزاً 
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  611/7/ 2تطلب سابق   م   مس  3   3/711/7  تارٌخ العمارة الرومانٌة
ٌدرس هذا المقرر العمارة الرومانٌة بالدرس والتحلٌل منذ بداٌاتها األولى ومروراً بالعصر األمبراطورى ومشتمبلً على أنواع 
العمارة المدنٌة والدٌنٌة والمبانى العامة والحربٌة باإلضافة إلى تخطٌط المدن مظهراً مساهمة الرومان فى تطور تارٌخ 

باستخدام عناصر معمارٌة وخامات لم تكن مستخدمة من قبل وأتاحت للعمارة الرومانٌة مرونة تتواكب مع  العمارة
 االحتٌاجات المستحدثة لئلمبراطورٌة الرومانٌة ا  

  4/611/7متطلب سابق       مس  3   4/711/7  تارٌخ العمارة اإلسالمٌة
فهم أهم األعمال المعمارٌة فى الفترة الزمنٌة الممتدة من القرن السابع ٌدرس هذا المقرر العمارة اإلسبلمٌة عن طرٌ  تحلٌل 

وحتى القرن الثامن عشر فى مناط  جؽرافٌة مختلفة من العالم اإلسبلمى وذلك بؽرض فهم التطور الذى تم فى أنواع األبنٌة 
األعمال المعمارٌة مع وظابفها الدٌنٌة كالمساجد واألبنٌة الخاصة كالقصور والمنازل والوكاالت ولتفهم تواف  هذه 

 واالحتٌاجات الدٌنٌة واالجتماعٌة والبٌبٌة لهذه المجتمعات اإلسبلمٌة ا
  6/611/7متطلب سابق     مس  3   5/711/7  تارٌخ عمارة عصر النهضة

الخامس ٌدرس هذا المقرر عمارة عصر النهضة بداٌة فى أعمال برونلسكى وكتابات البرتى فى النصؾ األول من القرن 
عشر فى فلورنسا ثم أعمال بارامانتى وماٌكل انجلوا فى روما وباالدٌو وسان سوفٌنو وسان مٌكلى فى فٌنسٌا ، فى القرن 
السادس عشر ثم انتقال عمارة عصر النهضة إلى أسبانٌا والبرتؽال وفرنسا وامتزاج خصابصها باألسالٌب المحلٌة لكل من 

 اهذه الدول
 

   6/611/7متطلب سابق      مس  3    6/711/7   روكتارٌخ عمارة عصر البا
ٌتناول هذا المقرر بالتحلٌل أعمال المعمارٌٌن اإلٌطالٌٌن فى روما كارلومادرنو ، السندرو الجاردى ، برنٌنى وبورومٌنى ثم 

لة المتؤخرة ، هذا جوارٌنو جوارٌنى لدراسة تطور الباروك من بداٌاته األولى ووصوالً إلى المرحلة الكبلسٌكٌة ثم المرح
 باإلضافة إلى دراسة عمارة الباروك فى أسبانٌا وفرنسا وإنجلترا ا

  8/611/7متطلب سابق      مس 3   7/711/7  عمارة القرن التاسع عشر
 ٌتناول هذا المقرر دراسة األسالٌب المعمارٌة فى القرن التاسع عشر فى فرنسا وإنجلترا من خبلل سٌا  التؽٌرات االجتماعٌة
واالقتصادٌة والتكنولوجٌا التى تمت فى أوروبا وانعكست على تقنٌات البناء واألسالٌب المعمارٌة وعلى تخطٌط المدٌنة 

 لتتناسب مع المستجدات فى المجتمعات األوروبٌة واألمرٌكٌة ا  
  8/711/7متطلب سابق      مس  3   7/ 8/711  العشرٌنعمارة القرن 

لتحلٌل التؽٌر الذى حدث فى العمارة وفى التخطٌط الحضرى خبلل المابة عام األخٌرة من خبلل ٌدرس هذا المقرر بالنقد وا
السٌا  االجتماعى واالقتصادى للمجتمعات األوروبٌة واألمرٌكٌة والتى من خبللها تم صٌاؼة العمارة الحدٌثة سواء بظهور 

أو ظهور معمارٌٌن من أمثال راٌت ومٌس ، فن دٌر المإسسات األكادٌمٌة التى ساهمت على إٌجاد وتصور جدٌد للعمارة 
رووه و لوكوربوزٌبه وألفار ألتو الذٌن ساعدوا بؤفكارهم وتطبٌقاتهم على إٌجاد لؽة معمارٌة تتواكب مع احتٌاجات المجتمع 

 الحدٌث منذ العشرٌنات والثبلثٌنات من هذا القرن ا
  8/611/7متطلب      مس  3  9/711/7   القرن العشرٌنتارٌخ عمارة اإلسكندرٌة فى القرن التاسع عشر وبداٌة 

ٌتناول هذا المقرر دراسة عمارة مدٌنة اإلسكندرٌة والتطورات التى شملت التخطٌط الحضرى للمدٌنة منذ تحدٌثها فى عهد  
مٌزت المدٌنة فى  محمد على وحتى الثبلثٌنات من هذا القرن وذلك فى سٌا  األوضاع االجتماعٌة والثقافٌة واالقتصادٌة التى

 تلك الفترة ا  
  8/611/7متطلب سابق    مس  3    11/711/7  الرواد األوائل للعمارة الحدٌثة

ٌتناول هذا المقرر دراسة نظرٌات العمارة الحدٌثة التى ظهرت فى بداٌات القرن العشرٌن فى المدرسة المستقبلٌة وعمارة 
 ونظرٌات جروبٌوس ولوكوربوزبٌه عن العمارة وتخطٌط المدن اسانت ألٌا وفى المدرسة الهولندٌة )دى ستٌل( 

 
 
 

 1/611/7أو  2/611/7متطلب سابق    مس  3  1/811/7  موضوعات فى الفن المصرى القدٌم
 

 ٌتناول هذا المقرر دراسة متعمقة ألحد الموضات المتعلقة بالفن المصرى القدٌما
 

 2/711/7أو  2/712/7تطلب سابق م  مس  3   2/811/7  موضوعات فى الفن اإلغرٌقى
 ٌتناول هذا المقرر دراسة متعمقة ألحد الموضوعات المتعلقة بالفن اإلؼرٌقىا

 1/611/7أو  2/712/7متطلب سابق   مس  3   3/811/7  دراسات فى الفن البطلمى باإلسكندرٌة
سكندرٌة فى سٌا  انتشار الحضارة الهللٌنستٌة ٌتناول هذا المقرر دراسة متعمقة ألحد مظاهر الثقافة والفن البطلمى بمدٌنة اإل

 فى تلك الفترةا
ة  4/712/7أو  1/611/7متطلب    مس  3  4/811/7  موضوعات فى الفنون والعمارة الروماٌن

ٌتناول هذا المقرر دراسة موضوعات متعلقة بالعمارة الرومانٌة ، وما صاحبها من أشكال فنون التصوٌر والنحت خبلل 
 هورى واإلمبراطورىاالعصرٌن الجم

 3/611/7متطلب  سابق   س م 3  5/811/7  موضوعات تتعلق بفن العصور الوسطى فى أوروبا
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 ٌتناول هذا المقرر دراسة موضوعات متعلقة بفنون وعمارة العصور الوسطى فى أوروباا
  6/611/7أو  5/611/7متطلب   مس  3  6/811/7   موضوعات فى فنون عصر النهضة وفنون عصر الباروك

 
 ٌتناول هذا المقرر دراسة متعمقة لموضوعات محددة تتعل  بفنون عصر النهضة وعصر الباروكا

 7/611/7متطلب    مس  3  7/811/7  موضوعات فى فنون القرنٌن الثامن عشر والتاسع عشر
ممكن أن ٌتم اختٌار هذه ٌركز هذا المقرر على موضوعات متعلقة بالفنون فى القرنٌن الثامن عشر والتاسع عشر ، ومن ال

تصوٌر المنظر  –الموضوعات من خارج السٌا  التقلٌدى لفنون تلك الفترة )وجود التؤثٌرات الشرقٌة فى الفن األوروبى 
 االستشرا ااا وؼٌرها(ا –الطبٌعى 

  11/611/7متطلب سابق    مس  3  8/811/7 دراسات فى الفنون اإلسالمٌة فى العصرٌن الفاطمى واألٌوبى
تناول هذا المقرر دراسة متعمقة للفنون والعمارة فى العصرٌن الفاطمى واألٌوبى فى سٌاقها الحضارى ، وما ٌرتبط بذلك من ٌ

 قٌام العبلقات والتؤثٌرات الثقافٌة والفنٌة المتبادلة بٌن مصر واألقالٌم المجاورة فى تلك الفترةا
 11/611/7متطلب سابق      مس  3  9/811/7  دراسات فى الفنون اإلسالمٌة فى العصر المملوكى

 ٌتناول هذا المقرر دراسة متعمقة للفنون والعمارة فى عصر الممالٌك البحرٌة والجركسٌة فى سٌاقها الحضارى ا
 

  11/611/7متطلب سابق    مس  3   11/811/7  دراسات فى الفنون اإلسالمٌة فى فترة الحكم العثمانى
قة للفنون والعمارة اإلسبلمٌة فى مصر أثناء فترة الحكم العثمانى وحتى انتهاء حكم محمد على ٌتناول هذا المقرر دراسة متعم

 ا
 11/611/7متطلب سابق    مس  3    11/811/7  دراسات فى العمارة اإلسالمٌة الجدٌدة

مدارس اإلسبلمٌة التارٌخٌة ٌتناول هذا المقرر دراسة العمارة اإلسبلمٌة فى القرنٌن التاسع عشر والعشرٌن، والمستوحاة من ال
 المختلفة فى القاهرة واإلسكندرٌة ، وذلك فى إطار البحث عن هوٌة ثقافٌةافى العصور 

ٌنة   8/611/7أو  7/611/7متطلب سابق     مس  3   12/811/7  العمارة والفنون والمد
 لمدٌنة ، وذلك بدراسة أمثلة محددةاٌتناول هذا المقرر دراسة تحلٌلٌة حول وظٌفة وتطور الفنون والعمارة فى تارٌخ ا

ث من    7/611/7متطلب سابق     مس  3    13/811/7  1971وحتى  1941الفن الحٌد
ٌتناول هذا المقرر دراسة الحركات الفنٌة فى فترة الحرب العالمٌة الثانٌة وحتى سبعٌنٌات القرن العشرٌن مع التركٌز على 

 فى كل من أوروبا وأمرٌكا ، وأثر ذلك على الحركة الفنٌة فى مصرا أمثلة من أعمال الفنانٌن فى تلك الفترة
  7/611/7متطلب سابق     مس   3     14/811/7  وحتى العصر الحاضر 1971الفن منذ 

 هدؾ هذا المقرر ، ومن خبلل أسلوب نقدى ، مناقشة أطروحات التعددٌة الثقافٌة والعولمة وأثرها على الفن ا
 7/611/7متطلب سابق   مس  Postmodernism 15/811/7   3 فنون ما بعد الحداثة

وحتى العصر  0234ٌدرس هذا المقرر مفهوم فن ما بعد الحداثة ، والجوانب الثقافٌة المتعلقة به ، وذلك فى الفترة من عام 
 الحالىا

  11/611/7أو  9/611/7متطلب سابق     مس  3   16/811/7  موضوعات من الفنون اإلسالمٌة
 س هذا المقرر بعم  موضوعات متصلة بالعمارة والفنون اإلسبلمٌةاٌدر

 إذن خاص من أستاذ المادةمتطلب سابق    مس  3   17/811/7   دراسات خاصة
 هى دراسة ٌقوم بها الدارس ، أو مجموعة من الدارسٌن ، فى طار موضوع محدد تحت اإلشراؾ األكادٌمى ا

 
 6/611/7أو  5/611/7متطلب سابق    مس  3  18/811/7  حلقة بحث فى فنون عصر النهضة

ٌناقش هذا المقرر بالدراسة والتحلٌل موضوعات محددة تتصل بعصر النهضة مع إمكانٌة دراسة نماذج من أعمال أحد 
 الفنانٌن ، أو دراسة لمدرسة فنٌة معٌنة فى عصر النهضة ا

 6/611/7أو  5/611/7سابق   متطلب   مس  3   19/811/7  حلقة بحث فى فن الباروك اإلٌطالى
ٌتناول هذا المقرر دراسة وتحلٌل أعمال شخصٌة أو مدرسة فنٌة محددة ، والبحث فى الكتابات والموضوعات المتصلة بفن 

 هذه الشخصٌة أو المدرسة ا
ن السابع عشر والثامن عشر   7/611/7أو   6/611/7متطلب سابق     مس  3    21/811/7  حلقة بحث فى فن القرٌن

ٌركز هذا المقرر على دراسة أحد الشخصٌات الفنٌة الممٌزة، أو أحد الموضوعات أو األسالٌب الفنٌة للقرن السابع عشر أو 
 القرن الثامن عشرا

 8/611/7أو  7/611/7متطلب سابق    مس  3    21/811/7 حلقة بحث فى فن القرن التاسع عشر
 أو حركة فنٌة ، أو موضوعات أساسٌة تتصل بفن القرن التاسع عشراٌعنى هذا المقرر بدراسة أعمال لشخصٌة فنٌة ، 

 
  11/611/7أو  9/611/7متطلب سابق   م س  3   22/811/7  حلقة بحث فى الفنون اإلسالمٌة

 هااٌدرس هذا المقرر أحد الموضوعات الفنٌة المتعلقة بإحدى المناط  أو األقالٌم فى فترة ازدهار الفنون والعمارة اإلسبلمٌة ب
ث   11/712/7متطلب سابق   مس  3  23/811/7  التطور فى النحت الحٌد

ٌدرس هذا المقرر األشكال الحدٌثة فى النحت ، بعٌداً عن المفاهٌم األوروبٌة التقلٌدٌة ، منذ القرن التاسع عشر ، وذلك كما 
 تبدو فى االتجاهات الفنٌة المعاصرة

ٌات الفن األنثوى    مس  3  24/811/7  نظر



 

232 

 

 

 ٌتناول نظرٌات الحركة األنثوٌة فى الفن ، وتطبٌقاتها على الفنون والثقافات منذ ستٌنٌات القرن العشرٌن وحتى اآلن او
ونانى المبكر   2/711/7أو  2/712/7متطلب سابق   مس  3   25/811/7  حلقة بحث فى الفن اٌل

ٌر الخزفى ، أو النحت ، أو العمارة ، فى الفترة ما بٌن ٌتناول هذا المقرر دراسة تفصٌلٌة ألحد الفنون اإلؼرٌقٌة مثل التصو
 العصر البرونزى والعصر العتٌ  ا

س م  متطلب  3 26/811/7الصالت الحضارٌة بٌن مصر واسٌا الصغري فً العصر السلجوتً 
 11/611/7او9/611/7سابق

 فً العصر السلجوقً ٌتناول هذا المقرر الصالت الحضارٌة والثقافٌة والفنٌة بٌن مصر وآسٌا الصغري 
 11/611/7او9/611/7س م  متطلب سابق  3 27/811/7 العناصر الزخرفٌة فً لبفن االسالمً

ٌتناول هذا المقرر اصول العناصر الزخرفٌة فً الفن االسالمً والتاثٌرات الفنٌة فً الحضارات المختلفة التً ساهمت فً 
 ه المختلفة ر صٌاغة بعض الجوانب الفنٌة فً الفن االسالمً فً عصو

 9 س م  متطلب 3 28/811/7تأثٌر الحضارات البٌزنطٌة علً السالجفة االتراك فً آسٌا الصغري 
 11/611/7او611/7/

 ٌدرس هذا المقرر التأثٌرات الفنٌة للحضارة البٌزنطٌة علً فنون السالجقة االتراك فً اسٌا الصغري 
   فً الفترة ما بٌن القرن الحادي عشر والقرن الخامس عشر المٌالدٌٌن التأثٌرات الفنٌة ةالثقافٌة بٌن آسٌا الصغري ومصر

  11/611/7او9/611/7س م  متطلب  3  29/811/7
ٌدرس هذا المقرر التأثٌرات الفنٌة والثقافٌة بٌن اسٌا الصغري فً الفترة ما بٌن القرن الحادي عشر والقرن الخامس  

 عشر المٌالدٌٌن 
            

 2/711/7او 2/712/7س م  متطلب  3 31/811/7  جرا فً العصر الهلٌنستًتماثٌل التنا
 ٌدرس هذا المقرر منشأ تماثٌل التناجرا وتطورها وانماطها ومدارسها فً العصر الهلسنسً

 2/711/7او 2/712/7س م  متطلب  3 31/811/7التصوٌر علً االوانً الفخارٌة االغرٌقٌة 
 المختلفة الخاصة بالتصوٌر علً االوانً الفخارٌة فً العصرالٌونانً ٌدرس هذا المقرر مدارس والتقنٌات 

 2/711/7او 2/712/7س م  متطلب  3 32/811/7التصوٌر الحائطً فً الحضارة االغرٌقٌة 
 ٌتناول هذا المقرر التقنٌات والمدارس المختلفةللتصوٌر الحائطً الٌونانً 

 3/711/7او 2/712/7متطلب س م   3 33/811/7 دراسات فً العمارة االغرٌقٌة 
 ٌدرس هذا المقرر بعمق احد النقاط المتخصصة فً تارٌخ العمارة االغرٌقٌة 

 2/611/7او 2/611/7س م  متطلب  3 34/811/7 دراسات فً العمارة الرومانٌة
  الرومانٌة ٌدرس هذا المقرر بعمق احد النقاط المتخصصة فً تارٌخ العمارة 

 2/611/7او 2/611/7س م  متطلب  3 35/811/7ً دراسات فً التصوٌر الرومان
 التصوٌر الرومانً تارٌخ ب المتصلة ٌدرس هذا المقرر بعمق احد النقاط المتخصصة

 2/611/7س م  متطلب  3 36/811/7دراسات فً النحت الرومانً 
 النحت  الرومانًتارٌخ ب المتصلة ٌدرس هذا المقرر بعمق احد النقاط المتخصصة

 7/611/7س م  متطلب  3 37/811/7ٌر القرن الثامن عشر دراسات فً تصو
 تصوٌر القرن الثامن عشر تارٌخ فً   ٌدرس هذا المقرر بعمق احد النقاط المتخصصة

 6/611/7س م  متطلب  3 38/811/7دراسات فً نحت القرن الثامن عشر 
 امن عشر فن النحت  القرن الثتارٌخ فً   ٌدرس هذا المقرر بعمق احد النقاط المتخصصة

 6/611/7س م  متطلب  3  39/811/7دراسات فً عمارة القرن الثامن عشر 
 عمارة   القرن الثامن عشر تارٌخ فً   ٌدرس هذا المقرر بعمق احد النقاط المتخصصة

 7/611/7س م  متطلب  3 41/811/7دراسات فً تصوٌر القرن التاسع عشر 
 تصوٌر   القرن التاسع  عشر تارٌخ ً ف  ٌدرس هذا المقرر بعمق احد النقاط المتخصصة

 7/611/7س م  متطلب  3 41/811/7 دراسات فً نحت القرن التاسع عشر
 نحت  القرن التاسع  عشر  تارٌخالمتصله  ب ٌدرس هذا المقرر بعمق احد النقاط المتخصصة

 8/611/7س م  متطلب  3 42/811/7 دراسات فً عمارة القرن التاسع عشر
 عمارة   القرن التاسع  عشر  تارٌخالمتصله  ب بعمق احد النقاط المتخصصةٌدرس هذا المقرر 

 7/611/7س م  متطلب  3 43/811/7  دراسات فً تصوٌرالقرن العشرٌن
 تصوٌر   القرن التاسع  عشر  تارٌخالمتصله  ب ٌدرس هذا المقرر بعمق احد النقاط المتخصصة

 7/611/7متطلب س م   3 44/811/7 دراسات فً نحت القرن العشرٌن
 نحت  القرن العشرٌن   تارٌخالمتصله  ب ٌدرس هذا المقرر بعمق احد النقاط المتخصصة

 8/611/7س م  متطلب  3  45/811/7 دراسات فً عمارة القرن العشرٌن
 عمارة   القرن العشرٌن   تارٌخالمتصله  ب ٌدرس هذا المقرر بعمق احد النقاط المتخصصة

 7/611/7س م  متطلب  3  46/811/7اصردراسات فً التصوٌر المع
 التصوٌر المعاصر    تارٌخفً   ٌدرس هذا المقرر بعمق احد النقاط المتخصصة

 7/611/7س م  متطلب  3 47/811/7 دراسات فً النحت المعاصر



 

232 

 

 

 النحت  المعاصر    تارٌخفً   ٌدرس هذا المقرر بعمق احد النقاط المتخصصة
 8/611/7س م  متطلب  3 48/811/7 دراسات فً العمارة المعاصر

 العمارة  المعاصر  تارٌخفً   ٌدرس هذا المقرر بعمق احد النقاط المتخصصة
  49/811/7دراسات مختارة من التخصص الدقٌق 

 دراسة احد الموضوعات المتصلة الدقٌق فً تارٌخ الفن 
 51/811/7دراسات خاصة لموضوعات فً تارٌخ الفن 

 فة ٌكلف بها الطالب ومتصلة بموضوعات ابحاثهم فً تارٌخ الفن دراسات خاصة لموضوعات مختل
 
 
 
 

 وحدة التعلٌم األلكترونى
 اوال: اؼراض الوحدة

 جامعة االسكندرٌة واتاحة الفرصة لتعلم اكبر عدد من الدارسٌن ا –تخفٌؾ العبءعلى االقسام بكلٌة الفنون الجمٌلة  ا0
 بة الوافدٌن ااٌجاد مصدر للعملة الصعبة بؤستٌعاب عدد من الطل ا1
تدرٌب العاملٌن بوزارة الصحة و وزارة البٌبة و باقى الاوزارات و القطااع الخااص فاى المجااالت الصاحة العاماة و  ا2

 صحة البٌبة بنظام التعلم فى ؼٌر االقات الرسمٌة ا
 ثانٌاً : نظام الدراسة

جامعااة  –ونااى بكلٌااة الفنااون الجمٌلااة ( تنشااؤ وحاادة التاادرٌس مقااررات الدراسااات العلٌااا بنظااام التعلااٌم االلكتر0مااادة )
 االسكندرٌة ا

 (  تشمل الدراسة بالوحدة تدرٌس المواد المقررة فى البلبحة الداخلٌة بالكلٌة ا1مادة )
( تختص مجالس االقسام بتحدٌد المحتوى العلمى للمواد التى تدخل فى اختصاصها وف  البلبحة الداخلٌة بالكلٌاة ، 2مادة )

 و القابمٌن بالتدرٌس او المراجع المقررة 
( ٌقبل عدد من الطبلب سنوٌاً  و ٌتم تحدٌد هذا العدد بقرار من مجلاس الكلٌاة بنااء علاى اقتاراح مان مجلاس ادارة 3مادة )

 الوحدة من بٌن الطلبة المستجدٌن المقبولٌن بالكلٌة 
لكلٌاة باالضاافة الاى اجتٌااز امتحاان ( ٌشترط لقبول الطالب فى وحدة التعلاٌم االلكتروناى نفاس شاروط االلتحاا  با4مادة )

 خاص بقدرات التعامل مع الحاسب االلى و نظام التعلٌم االلكترونى ا
 ( تتحدد اولوٌة الطبلب المقبولٌن بالوحدة حسب قرارات مجلس الكلٌة بتوصٌة من مجلس االدارة ا5مادة )
 و تعرض على مجلس الكلٌة القراره ا( ٌصدر بإجراءات و مواعٌد القبول قرار من مجلس ادارة الوحدة 1مادة )
 ( ٌتم وضع البرنامج الدراسى بمقترح من مجلس االدارة و تعرض على مجلس الكلٌة القراره ا1مادة )
 ( ٌتحمل الطالب تكلفة الكتب المقررة و المذكرات الدراسٌة و الوسابط االلكترونٌة 2مادة )
حدٌد لجان وضاع اسابلة االمتحاناات و التصاحٌح ، و إخطاار مجلاس ( تختص مجالس االقسام المختلفة بالكلٌة بت01مادة )

  ادارة الوحدة بها تمهٌداً لعرضها على مجلس الكلٌة ا
          

 ثالثا ً :ادراة الوحدة 
 ( ٌتكون الهٌكل التنظٌمى الدارة الوحدة من :00مادة )
 مجلس ادارة الوحدة ا0
 ربٌس مجلس ادارة الوحدة  ا1
 ة و المدٌر التنفٌذى للوحد ا2
 ( مجلس ادارة الوحدة و تشكٌل مجلس االدارة :01مادة )

( اعضاء  بما فٌهم ربٌس مجلس االدراة و أحد وكبلء 1ٌتم تشكٌل مجلس ادراة الوحدة من سبع ) - أ
 الكلٌة و المدٌر التنفٌذى للوحدة  ومن اربعة اعضاء من بٌن اعضاء هٌبة التدرٌس بالكلٌة 

قابل للتجدٌد لمرة واحدة و ذلك بناء على اقتراح من عمٌد تكون عضوٌة مجلس االدارة لمدة عام  - ب
الكلٌة و موافقة المجلس االعلى للوحدات ذات الطابع الخااص ، و ٌصادر بتشاكٌل المجلاس قارار 

 سنوى من السٌد أاد/ ربٌس الجامعة ا
 تكون رباسة المجلس للسٌد أاد/ عمٌد الكلٌة  - ت
ارة عاان ساابعة اعضاااء و ذلااك فااى ضااوء فااى حالااة الضاارورة قااد ٌزٌااد عاادد اعضاااء مجلااس االد - ث

المبررات من السٌد أاد/ عمٌد الكلٌة و ٌصدر بذلك قرار من السٌد أاد/ ربٌس الجامعاة بنااء علاى 
 اقتراح من السٌد االستاذ الدكتور / عمٌد الكلٌة ا

 ( ٌختص مجلس ادارة الوحدة بما ٌلى :02مادة )
 بنظام التعلٌم االلكرونى لعرضها على مجلس الكلٌة ا النظر فى كل ما ٌتعل  بالشبون التعلٌمٌمة الخاص 

 و ٌكون لها بصفة خاصة :
 رسم السٌاسة العامة للتعاٌم االلكترونى ا ا0
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 اعداد خطط الوحدة و تقرٌر امور االٌفاد و البعثات و قبول و تخصٌص المنح التعلٌمٌة ا ا1
 ى الوقت المبلبم ااعداد السٌاسات البلومه لتٌسٌر حصول الطبلب على المادة العلمٌة ف ا2
 اقرار المحتوى العلمى لقرارات الدراسة و التنسٌ  بٌنها فى التخصصات المختلفة ا ا3
 النظر فى الموازنة التقدٌرٌة للوحدة و الموافقة على نخصٌص اعتماداتها  ا4
 اعتماد الحسابات الختامٌة ، و تقرٌر المكافؤت السنوٌة ا ا5

 
 ( اجتماعات مجلس االدارة :03مادة ) 

ربٌس المجلس الى االحتماع شهرٌا كلما ٌتطلب االمر ذلك على ان تصرؾ مكافؤة حضاور الجلساات  ٌدعو ا0
بحد اقصى مرة واحدة شهرٌا بعد عقد االحتماع االول ، كما ٌجوز دعوة المجلس لآلنعقااد بنااء علاى طلاب 

 اؼلبٌة االعضاء عند الضروة ا
بة و تصدر القرارت بؤؼلبٌة االصوات ، فاؤذا ال تكون مداوالت المجلس صحٌحة اال بحضور اؼلبٌة اعضا ا1

 تساوت رجح الجانب الذى فٌه ربٌس المجلس ا
 ( ربٌس مجلس االدارة :04مادة )

ٌختص ربٌس مجلس االدارة بؤدارة شبونها ، و اقتراح السٌاسات االدارٌاة و المالٌاة و متابعاة تنفٌاذها و ٌخاتص 
 بصفة خاصة بما ٌلى :

 د دورٌا او عند الضرورة ادعوة مجلس االدارة لبلنعقا ا0
 رباسة الجلسات و بلورة المناقشات و اعتماد محاضر االحتماعات  ا1
رفع قرارات مجلس االدارة الى السٌد أاد/ نابب رباٌس الجامعاة لشابون خدماة المجتماع و تنمٌاة البٌباة  ا2

الجامعاة  لؤلعتماد خبلل ثمانٌة اٌاام علاى االكثار مان تاارٌخ صادورها و تعتبار معتمادة اذا لام ٌارد مان
 خبلل اسبوعٌن من تارٌخ و صولها الٌها ا

 عرض الموضوعات الخاصة باألهداؾ و السٌاسات الربٌسٌة للوحدة على مجلس االدارة ا ا3
 متابعة تنفٌذ القرارات التى ٌصدرها مجلس ادارة الوحدة ا ا4
تاى تصادر مانهم الموافقة على تعٌٌن و انتداب العاملٌن بالوحادة وو توقٌاع العقوباات علاى المخالفاات ال ا5

 فى ضوء قوانٌن الجامعة و قانون العمل و ذلك بناء على اقتراح المدٌر التنفٌذى للوحدة ا
 اعتماد الصرؾ من حسابات الوحدة وفقاً لقواعد البلبحة المالٌة للوحدة ا ا1
 جنٌة ا 1111اعتماد بصرؾ السلفة المستدٌمة فى حدود  ا1
جنٌاه  011جاود مباررات تساتدعى ذلاك فاى حادود الترخٌص بتسوٌة مبالػ بدون مستندات فى حالاة و ا2

جنٌاه فاى السانة ) فاى حادود سالطات  411فى كال مارة و الٌجاوز ان ٌزٌاد مجماوع هاذه المباالػ عان 
 العمٌد المالٌة (ا

اقتراح توزٌع صافى فابض الوحدة السنوى وفقا ً لنصاوص البلبحاة المالٌاة للوحادة الموحادة للوحادات  ا01
 ذات الطابع الخاص ا

 لى اعداد موازنات الوحدة فى بداٌة كل عام و عرضها على مجلس ادارة الوحدة  ااالشراؾ ع ا00
 ا  تفوٌض االختصاصات الى المدٌر التنفٌذى للوحدة ا 01

( ٌعٌن نابب المادٌر التنفٌاذى مان باٌن االسااتذة العااملٌن بالكلٌاة مان اعضااء مجلاس ادارة الوحادة بقارار مان رباٌس 05مادة  )
 راح ربٌس وحدة التعلٌم االلكترونى بالكلٌة الجامعة بناء على اقت

 
 ( النظام االدارى للوحدة :01مادة )
 ٌراعى مرونة االجراءات االدارٌة و اختصار خطوات العمل ا ا0
 ٌراعى تحق  مبدأ البلمركزٌة فى االدارة بما ٌحق  اهدافها ا ا1
 تخضع الوحدة ألشراؾ المجلس االعلى للوحدات ذات الطابع الخاص  ا2

 

 

 

 ذ هللاذى تسً
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 ضواتظ ػايح :
 

  اا ٌحدد القسم العلمً إستراتٌجٌة الدراسات العلٌا اا من خبلل تعمٌ  المحتوٌات العلمٌة للمقررات الدراساٌة
 العمارة ا تحقٌ  التنمٌة الواجبة لفلسفة البحث العلمً بما ٌتناسب مع دراسة الفنون الجمٌلة و و

 ادة األساتذة أمام المقررات قبل بداٌة الفصل الدراسً ) فترة التسجٌل ( وٌختار ٌحدد القسم العلمً أسماء الس
 الطبلب من هذه المقررات ، وال ٌقل عدد الطبلب فً كل مجموعة عن خمس طبلب ا 

  ًالادكتوراه تتفا  و طبٌعاة الكلٌاة  موضوعات تتناسب ماع درجاة الماجساتٌر  ومجاالت و ٌحدد القسم العلم
كانٌة و جود موضوعات تعتمد علً الجانب النظري فً مجاالت التقنٌاة و التحلٌال علاى أن مع إماا العملٌة 

 المعتمدة فً البحة الكلٌةا للمجاالت ال ٌتجاوز هذا الجانب النسبة الموجودة 

  فاً جلساة اا  مناقشاة الموضاوع الاذي ساٌتقدم باه للحصاول علاى الدرجاةاا لٌتقدم الدارس إلً مجلس القسم
 مصاحب لعناصر المشروع انظري بروتوكول  ومشروع البحث ا على النحو التالً :اتحدد مسبقاً 

 
 22مادة        

 البرامج المشتركة مع جامعات أخري :

أو  Dual Degreeٌجوزمنح شهادات أودرجات علمٌة مشتركة مع جامعات أخري بنظام البرامج الثنابٌة                   
     بنظام 

  وفقا للضوابط التً ٌحددها مجلس الجامعة ا  eerge  JniJJجة المشتركة الدر              
 

 

 الموضوعات النظرٌة .         
 

مناقشاة أماام جلساة  S.Pأو O.H.Pأو  D.S خابلل ٌتقدم الباحث ) فً جمٌع األقسام ( بعارض الماادة العلمٌاة مان            
التخصااص  فااً ٌقااوم بااإدارة الجلسااة أقاادم أسااتاذا كماااا بتقاادٌم البحااث ٌقااوم المرشااد األكااادٌمً و ٌحااددها مجلااس القساام العلمااً 

 عند تحدٌد جلسة المناقشة ا هٌتم تسمٌت اا وأو من ٌنوب عنه المرتبط بالبحث 
 
 

) بعاد تقادٌم تقرٌار الصابلحٌة للمناقشاة اا مان لجناة ٌشتمل البحث المقدم للحصول علً درجة الماجساتٌرأو الادكتوراه          
 ا على ما ٌلً :ا األشراؾ (
 الماجستٌر : 

 211صافحة و ال تزٌاد عان  111عن اا مشروع البحاث ( اا و رساالة ال تقال عان  عرض بالكمبٌوتر ) قسم العمارة - ب
صفحة تشتمل على تقدٌم الموضوع اا و التنظٌر لجمٌع مراحلاه بالصاور اإلٌضااحٌة و ؼٌرهاا اا إلاى جاناب الخلفٌاة 

 الفكرٌة المرتبطة بالبحث ا
صافحة و ال تزٌاد عان  111عان اا مشاروع البحاث ( اا و رساالة ال تقال عان  عرض بالكمبٌوتر ) الدٌكور قسم  - ت

صفحة تشتمل على تقادٌم الموضاوع اا و التنظٌار لجمٌاع مراحلاه بالصاور اإلٌضااحٌة و ؼٌرهاا اا إلاى جاناب  211
 الخلفٌة الفكرٌة المرتبطة بالبحث ا

صافحة  111عن اا مشروع البحث ( اا و رسالة ال تقال عان  تر عرض بالكمبٌو) قسم التصمٌمات المطبوعة  - ج
صفحة تشتمل على تقدٌم الموضوع و التنظٌر لجمٌع مراحله بالصور اإلٌضاحٌة و ؼٌرها  211و ال تزٌد عن 

 إلى جانب الخلفٌة الفكرٌة المرتبطة بالبحث ا
 
 
 
 211صاافحة و ال تزٌااد عاان  111ال تقاال عاان  عاان اا مشااروع البحااث ( اا و رسااالة عاارض بااالكمبٌوتر ) قساام التصااوٌر -د

صفحة تشتمل على تقدٌم الموضوع اا و التنظٌر لجمٌع مراحله بالصور اإلٌضاحٌة و ؼٌرها إلى جاناب الخلفٌاة الفكرٌاة 
 المرتبطة بالبحث ا

أو النحات  أو ماا ٌعادلهاا بالتشاكٌل 1م2أو مجسام ال ٌقال عان ن اا مشاروع البحاث ( عا عارض باالكمبٌوتر ) قسم النحات  -هـ
صاافحة و ال تزٌاد عاان  111متار اا و رسااالة ال تقال عان  5و مجموعاة إرتفاعااات أو مجسامات ال تقال عاان المجسام اا أ
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خلفٌاة صفحة تشتمل على تقدٌم الموضوع اا و التنظٌر لجمٌاع مراحلاه بالصاور اإلٌضااحٌة و ؼٌرهاا إلاى جاناب ال 211
 الفكرٌة المرتبطة بالبحث ا

 

 الدكتوراه : 

          

ا ا) بعد تقدٌم تقرٌر الصبلحٌة للمناقشاة اا مان لجناة األشاراؾ ( ٌشتمل البحث المقدم للحصول علً درجة الدكتوراه         
 على ما ٌلً :

صافحة  111صفحة و ال تزٌاد عان  041عن مشروع البحث ( اا و رسالة ال تقل عن عرض بالكمبٌوتر  ) قسم العمارة - أ
التنظٌاار لجمٌااع مراحلااه بالصااور اإلٌضاااحٌة و ؼٌرهااا اا إلااى جانااب الخلفٌااة الفكرٌااة تشااتمل علااى تقاادٌم الموضااوع اا و 

 المرتبطة بالبحث ا
صافحة  111صفحة و ال تزٌد عان  041عن مشروع البحث ( اا و رسالة ال تقل عن عرض بالكمبٌوتر  ) قسم الدٌكور - ب

و ؼٌرهااا اا إلااى جانااب الخلفٌااة الفكرٌااة  تشااتمل علااى تقاادٌم الموضااوع اا و التنظٌاار لجمٌااع مراحلااه بالصااور اإلٌضاااحٌة
 المرتبطة بالبحث ا

صافحة و ال تزٌاد  041عان مشاروع البحاث ( اا و رساالة ال تقال عان عرض باالكمبٌوتر  ) قسم التصمٌمات المطبوعة  - ج
صاافحة تشااتمل علااى تقاادٌم الموضااوع و التنظٌاار لجمٌااع مراحلااه بالصااور اإلٌضاااحٌة و ؼٌرهااا اا إلااى جانااب  111عاان 
 الفكرٌة المرتبطة بالبحث ا الخلفٌة

صافحة  111صافحة و ال تزٌاد عان  041عن مشروع البحث ( اا و رسالة ال تقل عان عرض بالكمبٌوتر  ) قسم التصوٌر -د
تشااتمل علااى تقاادٌم الموضااوع اا و التنظٌاار لجمٌااع مراحلااه بالصااور اإلٌضاااحٌة و ؼٌرهااا اا إلااى جانااب الخلفٌااة الفكرٌااة 

 المرتبطة بالبحث ا
أو ماا ٌعادلهاا بالتشاكٌل أو النحات  1م2عان مشاروع البحاث ( اا أو مجسام ال ٌقال عان عارض باالكمبٌوتر  ) م النحاتقس  -هـ

صافحة تشاتمل  111صافحة و ال تزٌاد عان  041متر و رسالة ال تقال عان  5المجسم أو مجموعة أرتفاعات ال تقل عن 
و ؼٌرهاااا إلاى جاناب الخلفٌاة الفكرٌاة المرتبطاة  على تقدٌم الموضوع اا و التنظٌر لجمٌاع مراحلاه بالصاور اإلٌضااحٌة

 بالبحثا
 
 

 اا فً شكل البروتوكاول أو البحاث كاساتثناء تفرضاه عن بعض الشروط المذكورة لمجلس القسم العلمً التجاوز
   المادة العلمٌة المقدمةا

 

 ى أي جامعاات ٌشترط فً موضوعات الماجستٌر و الدكتوراه اا أن ال تكون مسبوقة فاً أي دراساات قادمت إلا
مصرٌة أو أجنبٌة اا و ٌقاوم الباحاث بتقادٌم إقارار ٌإكاد ذلاك و تاتم مراجعتاه بواساطة إدارة الدراساات العلٌاا و 

 البحوث بالكلٌة اا قبل الموافقة على البحث ا
 
 

 

 

 

 

 


