
 

 

 

 ةيساردلا ةطخلا

 ةطساوب روكيدلاو ثاثألا ميمصت يف طسوتم مولبد

 بوساحلا
 

  :جمانربلا صخلم

 ٍةجرد ىلعأبو ،ةيملاع سيياقمب ةيلخاد ميماصت راكتبا ىلع ةبلطلا تاردق ةيمنت يف جمانربلا صصختي

 مهلايخ ِءارثإل ةبلطلل ةيفاكلا ةحاسملا ميمصتلا جمانرب رفويو .ةينيطسلف ٍتامصبب ناقتإلا نم

 يف سفانُت ،ةزيمم ةيرصع ميماصت دادعإل ،ةمزاللا ةينقتلا تاراهملا مادختسا ىلإ ًةفاضإ ،يعادبإلا

 .ةيملاعلاو ةيلحملا ِقاوسألا

 يتلا ةيلخادلا تاحاسملاو ،ةيرامعملا تاغارفلا طيطختو ميمصت يف صصختي ،زيمملا جمانربلا اذه

 فدهي امك ،اهيف ثاثألا عيزوتو ميمصتو ،نيلمعتسملاو سانلل ةيونعملاو ةيداملا تاجايتحالا يبلت

 ةيجولونكتلا تاودألا رامثتساو ،اهتانّوكم ّلكب ةيلخادلا ةئيبلا ةدوج نيسحت نم ةبلطلا نيكمت ىلإ

  .ةيرصعلا لولحلا ِلضفأ ىلإ ِلوصولل ،بوساحلاو ،ةثيدحلا

 ،ةفلتخملا ةيبوساحلا جماربلا مادختسا يف ةبلطلا تاردق نيكمتل جمانربلا ُعلطتي ،كلذ ِبناج ىلإ

 مهأب ةبلطلا فيرعت ىلع جمانربلا زّكريو ،ةروص ِحضوأب ميماصت جاتنإل ،"Autodesk كسيدوتوأ" :لثم

 لفغي مل هنأ امك ،ةفلتخملا ميمصتلا جمارب يف ًايملاع ًاهجوت حبصأ هنأب امّيس ،دعب نع لمعلا تاصنم

 لّهست ٍةقيرطب ،ثاثألاو ،ةيلخادلا ميماصتلل ةيذيفنتلا تاططخملا زيهجت يف ةبلطلا نيكمت ةيمهأ نع

 يف اهذيفنت ىلع فارشإلل ةفاضإلاب ،بولطملا لكشلاب اهذيفنتو اهعم لماعتلا نيينفلا ىلع

 .ةفلتخملا تاكرشلاو عيراشملا

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 روكيدلاو ثاثألا ميمصت يف طسوتملا مولبدلا ةجرد ىلع لوصحلا تابلطتم

 بوساحلا ةطساوب

 

 ىلع بوساحلا ةطساوب روكيدلاو ثاثألا ميمصت يف  طسوتملا مولبدلا ةجرد ىلع لوصحلل •

 .ةطخلا هذه تاميلعت قفو ةدمتعم ةيسارد ةعاس )76( مامتإ بلاطلا

 روكيدلاو ثاثألا ميمصت يف مولبدلا ةجرد ىلع لوصحلل ةبولطملا ةدمتعملا تاعاسلا عزوت •

 :يتآلا وحنلا ىلع بوساحلا ةطساوب

 

 بوساحلا ةطساوب روكيدلاو ثاثألا ميمصت :صصختلا

 ةعاس 76 :ةدمتعملا تاعاسلا
 

تابلطتملا ةدمتعملا تاعاسلا ددع   

 16 ةيرابجإلا ةيلك تابلطتم .1

 5 ةيرايتخالا ةيلكلا بلطتم .2

 5 ةيرايتخالا جمانربلا تابلطتم .3

 50 ةيرابجإلا صصختلا تابلطتم .4

عومجملا  76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  ةدمتعم ةعاس )16 (: ةيرابجإلا ةيلكلا تابلطتم : )１

 

 ةيزيلجنإلا ةغللاب قاسملا م.س ررقملا مسا ررقملا مقر

 Arabic language 3 ةيبرعلا ةغللا 100101

 Entrepreneurship 1 1 1 لامعا ةداير 100106

 Entrepreneurship 2 2 2 لامعا ةداير 100107

 Physical Education 1 يضاير طاشن 100201

 English language 3 ةيزيلجنإلا ةغللا 100103

 Introduction to computer science 3 بوساحلا يف ةمدقم 100105

  ANTI-Corruption 3 داسفلا ةحفاكم 100208

  16 عومجملا 

 

 

 ةدمتعم تاعاس )5(:اهددعو ةيرايتخالا ةيلكلا تابلطتم : )２

  :يتأي امك ةدمتعم تاعاس )5( اهردقو حاجنب ةيرايتخالا ةيلكلا تابلطتم زاجنإ بلاط لك نم بلطي

 مقر

 ررقملا
 ةيزيلجنإلا ةغللاب قاسملا م.س ررقملا مسا

 Studies in Arabic and Islamic thought 3 يمالسالاو يبرعلا ركفلا يف تاسارد 100200

   Health, Safety and Profession Ethics 2 ةماعلا ةمالسلاو ةنهملا تايقالخأ 100204

  5 عومجملا 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ةدمتعم تاعاس )5(:اهددعو ةيرايتخالا جمانربلا تابلطتم : )３

  :يتأي امك ةدمتعم تاعاس )5( اهردقو حاجنب ةيرايتخالا جمانربلا تابلطتم زاجنإ بلاط لك نم بلطي

 ةيزيلجنإلا ةغللاب قاسملا م.س ررقملا مسا ررقملا مقر

  Feasibility Study 3 عورشملل ةيداصتقالا ىودجلا ةسارد 100104

  Life skills 2 ةيتايح تاراهم 100102

 Math 3 تايضاير 100108

  5 عومجملا 

 

 :يتآلا وحنلا ىلع ةدمتعم ةعاس )50( ةيرابجإلا صصختلا تابلطتم : )４

 :ةدمتعم ةعاس )50( اهددعو حاجنب ةيتآلا تاقاسملا زاتجي نأ بلاطلا ىلع

 

 مقرلا
 مقر

 قاسملا
 ةيزيلجنإلا ةغللاب قاسملا م. س قاسملا

  Introduction to Eng. Professions 1 ةيسدنهلا نهملا يف ةمدقم 000000 .1

  Engineering drawing 2 يسدنهلا مسرلا 000000 .2

 Freehand Sketching & color theory 3 نوللا ةيرظنو رحلا مسرلا 000000 .3

  Architectural Drawing 2 يرامعملا مسرلا 000000 .4

  Principles of Interior Design 2 يلخاد ميمصت ئدابم 000000 .5

 | Interior Design 2 1 يلخاد ميمصت 000000 .6

 || Interior Design 2 2 يلخاد ميمصت 000000 .7

 | Computer drawing 3 1 بوساحلا مادختساب مسرلا 000000 .8

 || Computer drawing 3 2 بوساحلا مادختساب مسرلا 000000 .9

 Technical Visualization 3 ينقتلا يرامعملا راهظإلا 000000 10.

 Specialized computer applications 2 ةصصختم ةيبوساح تاقيبطت 000000 .11

  Technology of Raw Materials 3 تاماخلا ايجولونكت 000000 .12



 

 

 Aesthetics 3 لامجلا ملع 000000 .13

 Shop drawings for interior design 2 روكيدلل ةيذيفنتلا تاططخملا 000000 .14

 Freelancing skills 2 دعب نع لمعلا تاراهم 000000 .15

 Indoor environment technology 3 ةيلخادلا ةئيبلا ايجولونكت 000000 .16

 ثاثألا تايرظنو خيرات 000000 .17

 يلخادلا ميمصتلاو

2 History & theories of furniture & interior 

design 

 Furniture Design 2 ثاثألا ميمصت 000000 .18

  Shadow & perspective 2 روظنملاو لالظلا 000000 .19

 تايمكلا باسح 000000 .20

 روكيدلا/تافصاوملاو

2 Engineering Workshop  

 Field training (1) 1 1 يناديملا بيردتلا 000000 .21

 Field training (2) 1 2 يناديملا بيردتلا 000000 .22

 Graduation Project 2  جرخت عورشم 000000 .23

 Total 50 عومجملا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 تاقاسملا فصو
  ةدمتعم ةعاس )16( ةيرابجإلا ةيلكلا تابلطتم :ًالوأ

  ةيبرعلا ةغللا -1

 تايوتـــسم نم فلأتي ماظن يه ثيح ةيبرعلا ةغللاب بلاطلا فيرعت ىلإ قاـــسملا اذه فدهي

 ةيفرــــــصلاو ةيوغللا تاراهملا قيبطت يف اهفيظوت ىلع ارداق حبــــــصي ناو ةلماكتم ةطبارتم

 ةـباـتكلا دـعاوق قبطي ناو ةرفوتملا ةـيرعــــــشلاو ةـيرظنلا صوــــــصنلل اـقفو ةـيفاـقلاو ةـيوحنلاو

 تالكشملاو رعشلا اياضقو يصصقلا نفلاو ةريسلا ةسارد نيب قرفيو بئاص لكشب ميقرتلاو

 ..اهريوطتو اهاوتسمب ءاقترالاو ةيبرعلا هجاوت يتلا ةرصاعملا

 

  ةيزيلجنإلا ةغللا -2

 ةءارقلاو ةــباــتكلا :يهو بــلاــطلا ىدــل ةــعبرألا ةــيــــــساـــــــسألا تاراــهملا ريوطت ىلإ فدــهي

 لمـشت يتلاو ةيـساـسألا ةغللا دعاوق ريوطت كلذكو ةثداحملاو حيحـصلا ظفللاو باعيتـسالاو

 بـلاـطلا دادـمإ ىلإ فدـهي اـمك ،ةـيطرــــــشلا ةـلمجلاو رجلا فورحو رــــــشاـبملا مالكلاو ،لاـعفألا

 ةـباـتكو ةـيلمعلاو ةـيمويلا بـلاـطلا ةاـيحب قلعتت يتلا ةـيزيلجنالا تاـحلطــــــصملاو تاـملكلاـب

 ..ةيزيلجنالا ةغللاب ةينفلا ريراقتلا

 

  بوساحلا يف ةمدقم -3

 بوساحلا روطتو ةفلتخملا هتادحوو بوساحلا تانوكم ىلع فرعتلا ىلإ قاسملا اذه فدهي

 باــــــسحلا ةدحوو ،ةركاذلا ةدحوو دعلا ةمظنأ فينــــــصتو ،بوــــــساحلا لايجأو ،هتافينــــــصتو

 .ةجمربلا تايساسأو ،ليغشتلا ماظنو جارخإلاو لاخدإلا ةدحوو ،قطنملاو

 :يلمعلا ءزجلا

 تانوكم لمــــشي امب ،بوــــساحلاب ةيــــساــــسألا ةفرعملاب بلاطلا ديوزت ىلا قاــــسملا فدهي

 لاخدالا تادحوو ،نيزختلا تادحو ،ةيزكرملا ةجلاعملا ةدحوك ةبلـــــصلا :اهيقـــــشب بوـــــساحلا

 ،زودـنيو لـيغــــــشت ماـظن لـثم ةـفلتخملا لـيغــــــشتلا ةـمظنأـك ةـيجمربلا تاـنوكملاو .جارخإلاو

 دــيربلا تاــمدــخو تــنرتنالاو سفوا تــفوــــــسوركيم لــثم ةــفلتخملا بوــــــساــحلا تاــقيبطتو

 .ينورتكلالا



 

 

 

 )1( لامعألا ةداير -4

 طقف سيل يملعلا ىوتــــسملا ىلع بابــــشلا ةئيهت ىلاو ةيدايرلا تاراهملا ريوطت ىلا فدهي

 يف جتنم لكــشب اولمعيل كلذك لب لبقتــسملا يف ةــصاخلا مهعيراــشم ءاــشنا نم اونكمتيل

 ىوتـسملا ىلع يلامجإلا جمانربلا فده نوكي كلذبو ،مجحلا ةطـسوتمو ةريغـص تاـسـسؤم

 ىلإ فدهي امك .نيطـــسلف يف ةيتاـــســـسؤم ةفاقث ثادحتـــسا يف ةمهاـــسملا وه عـــسوألا

 سرمتلاو ةفرعملا ريفوتو صاخلا باـسحلل لمعلاو لامعألا تاـسـسؤم نأـشب بالطلا ةيعوت

 ةحجان ةـــــســـــسؤم ءاـــــشنإ ىدل اهتهجاوم متت دق يتلا تايدحتلاو ةبولطملا تافـــــصلا يف

 ىدل ةيدايرلا تازيملاو تاراهملا ريوطتو ةريفـــــصلا تاـــــســـــسؤملا صاخ عونبو اهليغـــــشتو

 ةريغـــــصلا تاـــــســـــسؤملا يف ءاوـــــس جتنم لكـــــشب لمعلل مهدادعاو بابـــــشلاو تاباـــــشلا

 .ةفيظولا يف وأ مجحلا ةطسوتملاو

 )2( لامعألا ةداير -5

 طقف سيل يملعلا ىوتــــسملا ىلع بابــــشلا ةئيهت ىلاو ةيدايرلا تاراهملا ريوطت ىلا فدهي

 يف جتنم لكــشب اولمعيل كلذك لب لبقتــسملا يف ةــصاخلا مهعيراــشم ءاــشنا نم اونكمتيل

 ىوتـسملا ىلع يلامجإلا جمانربلا فده نوكي كلذبو ،مجحلا ةطـسوتمو ةريغـص تاـسـسؤم

 ىلإ فدهي امك .نيطـــسلف يف ةيتاـــســـسؤم ةفاقث ثادحتـــسا يف ةمهاـــسملا وه عـــسوألا

 سرمتلاو ةفرعملا ريفوتو صاخلا باـسحلل لمعلاو لامعألا تاـسـسؤم نأـشب بالطلا ةيعوت

 ةحجان ةـــــســـــسؤم ءاـــــشنإ ىدل اهتهجاوم متت دق يتلا تايدحتلاو ةبولطملا تافـــــصلا يف

 ىدل ةيدايرلا تازيملاو تاراهملا ريوطتو ةريفـــــصلا تاـــــســـــسؤملا صاخ عونبو اهليغـــــشتو

 ةريغـــــصلا تاـــــســـــسؤملا يف ءاوـــــس جتنم لكـــــشب لمعلل مهدادعاو بابـــــشلاو تاباـــــشلا

 .ةفيظولا يف وأ مجحلا ةطسوتملاو

  يضاير طاشن -6

 ،ةماعلا ةيبرتلاب اهتقالعو اهفادهأو ةيـــــضايرلا ةيبرتلا موهفم ةـــــسارد قاـــــسملا اذه لوانتي

 نيناوق عم ةيدرفلاو ةيعامجلا باعلألا ضعبل ةيـــساـــسألا ئدابملاو تاراهملا مهأل فيرعتو

 تاـيراـبملا ميكحت ىلع بـيردـتلاو ةـيجراـخو ةـيلخاد تاـطاــــــشنو تاـيراـبم ءارجإو ،باـعلألا هذـه

 .بعلملا جراخو لخاد بعاللا بيــصت يتلا بعالملا تاباــصإ ضعب ىلع فرعتلاو تاطاــشنلاو



 

 

 تاقباـــسم ضعب اـــضيأ قاـــسملا اذه لوانتيو ،اهفاعـــسإ قرطو اهـــضارعأو اهبابـــسأ ةفرعمو

 .ةيضايرلا تارودلا قرط ضعب ميظنت ةيفيكو ىوقلا باعلا

  داسفلا ةحفاكم -7

 يتلا ةدقعملا لاكـشألاو ،ًايلحمو ًايملاع داـسفلا موهفم لوح ةقمعم ةفرعم قاـسملا اذه مدقي

 قاـسملا شقاني امك ،ءاوـس دح ىلع ةيمـسر ريغلاو ةيمـسرلا تاـسـسؤملا نم لك يف اهب ىلجتي

 ميظنتلاب ةطبترملا كلت ءاوـــــس ،هراـــــشتناو داـــــسفلا روهظ ةيلامتحا نم ديزت يتلا لماوعلا مهأ

 هذه لمع ىلع رثؤت يتلا ،ةيعامتجالا ةيــــسايــــسلا تاديقعتلا وأ ،ةلودلا تاــــســــسؤمل يلكيهلا

 .ةرهاظلا هذه ةبراحم يف اهتردق فعضتو تاسسؤملا

 

 ةدمتعم تاعاس )5( اهددعو ةيرايتخالا مسقلا تابلطتم :ًايناث

 

  يمالسإلا ركفلا يف تاسارد .1

 ىلع فرعتبو ،يمالـــسإلا يبرعلا ركفلل يلامجإ روـــصتب بلاطلا ماملإ ىلإ ةداملا هذه فدهت

 ناو . ةايح ماظن و ةعيرــشو ةديقع مالــسإلاب ناميإلا هدنع قمعتي نأو ،هدــصاقمو هــســسأ

 ثارتلا رــصانع مهأ ىلع فرعتي نأو ،ةيقيبطتلا اهبناوج يف ةيمالــسإلا ةمظنألاب بلاطلا ملي

 .ةينارمعلاو ةيملعلا يمالسإلا

 

  ةماعلا ةمالسلاو ةنهملا تايقالخأ .2

 كاردإ راــطإ يف كــلذو ،ةــنهملا تاــيقالخأ موهفمب بــلاــطلا فيرعت ىلا قاـــــــسملا فدــهي

 ةـيمهاو ةـماـعلا ةـمالــــــسلا ئداـبمو ،ينهملا لـمعلا يف ةـيقالخألاو ةـينوناـقلا تاـيلوؤــــــسملا

 بجي يتلا ةينفلا تاراهملاو تاردقلاو ةيـصخـشلا تافـصلا ىلإ قرطتلا متيو امك .اهب مازتلالا

 لماعتلا ةيفيكو ،ةــصاخلا تامولعملا ةيرــس ىلع ةظفاحملا ةيمهأو ،فظوملا يف رفوتت نأ

 .ئراوطلا تالاح عم لماعتلاو ،لمعلا طوغض عم

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  ةدمتعم تاعاس )5( اهددعو ةيرايتخالا جمانربلا تابلطتم :اثلاث

 ةيتايح تاراهم .1

 ةيـــــصخـــــشلا تاراهملا ةيمنتب ةقالعلا تاذ تاعوـــــضوملا نم ديدعلا قاـــــسملا اذه لوانتي

 قفتي امبو ةيدايقلا هتاردق زيزعتو ،مهيف ريثأتلاو نيرخآلا مهفل لاعفلا لاـــــصتالا يف بلاطلل

 ةـهجاومو لـبقتــــــسملل ادادـعتــــــسا ًاـينهمو ًاـيملع لـهؤم رداـك دادـعإ وحن ةـيلكلا فادـهأ عم

 بـلاـطلا ةـقث زيزعت ىلع قاــــــسملا لـمعي اـمك .عمتجملا تاـجاـيتحا ةـيبلت ىلع رداـقو هـتاـيدـحت

 .لاصتالاو لصاوتلا يف دسجلا ةغل ةيمهأ نيبيو ،هسفنب

 

 تايضاير .2

 ،اـهــــــصاوخو تاـنارتقالاو تاددـحملاو تاـفوفــــــصملا ىلع قاـــــــسملا اذـه يف بـلاـطلا فرعتي

 ،لــــــضافتلا ىلع تاقيبطتو ،لــــــضافتلاو ،لاــــــصتالاو تاياهنلاو ،ةيثلثملاو ةيــــــسألا تانارتقالاو

 .تالامتحالاو ،لماكتلا ىلع تاقيبطتو لماكتلاو

 

 ةدمتعم ةعاس )50( اهددعو ةيرابجالا صصختلا تابلطتم :اعبار

  ةيسدنهلا نهملا يف ةمدقم .1

 امك ،امهنيب ةلدابتملا ةقالعلاو ةيقيبطتلا نونفلاو ةــــسدنهلا موهفم قاــــسملا اذه شقاني

 ةـــسدنهلا رود ىلإ ريـــشي وهف كلذل ةفاـــضإ ،خيراتلا ربع ةـــسدنهلا روطتل ةيخيرات ةذبن يطعي

 نع ةـماـع ةـحمل بـلاـطلا ءاـطعإ ىلع ةوالع ،هـيقرو عمتجملا روطت يف ةـفلتخملا اـهماــــــسقأـب

 .اهنم لك تاصصختو اهعورفو ةيقيبطتلاو ةيسدنهلا نهملا

  يسدنهلا مسرلا .2

 يـسدنهلا مـسرلا تاودأب فيرعتلا لالخ نم يـسدنهلا مـسرلا تاراهم ىلع قاـسملا اذه زكري

 ةيـسدنهلا لاكـشألا مـسر ىلع بردتلاو داعبألا يئانث يـسدنهلا مـسرلا موهفمو اهمادختـساو

 تاـعاـطقلا رئاودـلا ،ساوقألا عالــــــضألا ةـعبرملا لاـكــــــشألا ،ثـلثملا ،ةـيوازلا ،طخلا ،ةـطقنلا (

 ةيـسدنهلا لاكـشألل ةيقفألا طقاـسملاو تاهجاولا مـسر يلإ ةفاـضإ )تاينحنملا ،ةيطورخملا

 لاكـشألا ليلحت لالخ نم يرامعملا طاقـسإلا ةراهم ةيمنت ىلإ لقتني مث ةدقعملاو ةطيـسبلا



 

 

 ةقيرطب داعبألا ةيثالث لاكشألا مسر لالخ نم سكعلابو طقاسمو تاهجاو ىلإ داعبألا ةيثالث

 .يرتم وزيألا

  نوللا ةيرظنو رحلا مسر .3

 ةـئيبلا يف ةدوجوملا ةـيراـمعملاو ةـينفلا رــــــصاـنعلا كاردإ ميلعت ىلإ قاــــــسملا اذـه فدـهي

 اـهنع ريبعتلا ةـقيرط ملعت و اـهليكــــــشت يف ةـلخادـلا داوملاو اـهــــــسملمو اـهمجحب ةـطيحملا

 ماــــــسجألا و تاتابنلا مــــــسر ةيفيك ميلعت ىلإ قرطتي امك .رحلا يوديلا مــــــسرلا مادختــــــساب

 ناولألا عاونأ ،صاـصرلا ملقب مـسرلا لثم ةفلتخملا تاينقتلا مادختـساب صاخـشألا و ةيندعملا

 نم ةعومجم قاــــسملا نمــــضتي، )Marker( ربحلا، )ريــــشابطلا ،ةيبــــشخلا ،ةيئاملا( ةفلتخملا

 و رظانملا لقن ىلع بالطلا ةردق نم نسحت ةيدرف ىرخأ و مسرملا لالخ ةيعامجلا تابيردتلا

 ناوـــــــلألا موـــــــهفم يف اذه قمعتي امك ةحيحـص ةقيرطب مـسرلا ةقرو ىلإ ةفلتخملا رـصانعلا

 جزمو ةيغبــصلا ناولألا جزمو، اــــــــهيف تثحب يتلا تايرظنلاو اهــصاوخو اهفينــصتو اهتعيبطو

 . ةـيئوضلا ةـعشألا

 يرامعم مسر .4

 طاقــــــسإلا قرط ىلع فرعتيو يرامعملا مــــــسرلا لوــــــصأ قاــــــسملا اذه يف بلاطلا ملعتي

 بلاطلا ملعتي كلذك .ةيرامعملا عطاقملاو تاهجاولاو تاططخملا مــسر ةيفيكو يــسدنهلا

 ةفاـــضا ،عطاقملاو تاهجاولاو طقاـــسملا يف اهراهظا ةيفيكو ءانبلا داومل ةفلتخملا زومرلا

 تاــحوللا بــيترتو دادــعا ةــيفيكو ساــيقلا طوطخو مــــــسرلا ساــيقمو طوطخلا عاونا ىلا

 .ةيسدنهلا

 

 يلخادلا ميمصتلا ئدابم     .5

 هتاماخ و هتاينقتو هعاونأب ميمــصتلاب فيرعتلا نمــضتي ثيح صــصختلا ةاون قاــسملا اذه دعي

 متي اهلالخ نم يتلا ئدابملاو هـسـسأو ميمـصتلا ةركفب بلاطلا فيرعتو ماع لكـشب هتاودأو

 ةحاسملاو طخلاو ةطقنلا ةوق نم اقلطنم ةيملع ريياعم نمض همييقتو ينفلا لمعلا قيبطت

 لـيخت ةـيفيكو .… خلا عونتلاو ةـكرحلاو عاـقيإلاو نيوكتلاو نزاوتلا مث نمو غارفلاو ةـلتكلاو

 ةعونتملا غيـــصلا ىلع فرعتلل ةفاـــضا اهتاقيبطت لاجمو ةثالثو نيدعبب ةيـــسدنهلا لاكـــشالا

 .ليكشتلا ةيفيكو ةيلامجلا يحاونلل

 



 

 

 1 يلخاد ميمصت .6

 ميمـصتلا سرادمو طامنأل ةيرظنلا تايفلخلاو يلخادلا ميمـصتلا موهفم ىلع بلاطلا فرعتي

 ةيــسفنلا تاجايتحالا ةــساردل ةفاــضإلاب ،اهل بــسانملا هيجوتلاو تاغارفلا ميــسقتو يلخادلا

 ســـسأ ىلع بلاطلا فرعتي امك ،ماع لكـــشب ناكملا وا نكـــسملا نيمدختـــسمل ةيدـــسجلاو

 قاـــسملا ةياهن يف بلاطلا نكمتيـــس ثيح ،اهل ةبـــسانملا تاـــسايقلاو ثاثألا عيزوت ريياعمو

 .هجارخاو ةبسانملا ةقيرطلاب هيف ثاثألا عيزوتو عورشم ميمصت نم

 

 2 يلخاد ميمصت .7

 فرعتلاو يلخادلا ميمـــصتلل ةيـــساـــسألا تاراهملا بلاطلا باـــسكإ ىلإ قاـــسملا اذه فدهي

 ميمــصتب ةــصاخ عيراــشم هئاطعإ لالخ نم ةبــسانملا راكفألاو لولحلا ةعيبطو هتابلطتم ىلع

 اـهعاونأـب ةـيراـجتلا تالحملاو معاـطملاـك ةـيهيفرتلاو ةـيحاـيــــــسلا يناـبملل ةـيلخادـلا تاـغارفلا

 .تاغارفلا فلتخمل لولحلا عضوو ريوطتلاو عادبإلل همامأ ةصرفلا ةحاتإو

 

 

 1 بوساحلا مادختساب مسرلا .8

 ربتعي ثيح تاموــسرلا جاتنإ يف يلآلا بــساحلا مادختــسا تايناكمإ نع قاــسملا اذه ثدحتي

 جماربلا مادختـساو ،بوـساحلا مادختـساب مـسرلل يديلقتلا مـسرلا نم لوحتلاب ىلوألا ةوطخلا

 لاـجم يف هـتاـقيبطتو هرماوأ ةـفاـك ىلع فرعتلاو داـكوتوألا لـثم مــــــسرلا يف داـعبألا ةـيئاـنث

 هذه ةعابطو اهريغــصتو اهريبكتو طقاــسملاو تاهجاولا مــسرو ،ثاثألاو يلخادلا ميمــصتلا

 .قرولا ىلع اهجارخإو تاموسرلا

 

 2 بوساحلا مادختساب مسرلا .9

 ةيثالث تاموـــــسرلا جاتنا يف يلآلا بـــــساحلا مادختـــــسا تايناكمإ نع قاـــــسملا اذه ثدحتي

 ةفلتخملا بوـساحلا جمارب قيرط نع ينقتلا راهظإلا يف ةمدقتملا رماوألا مادختـساو داعبألا

 .عقاولا يكاحت داعبألا ةيثالث روص جارخإل يريفو با شتيكس لثم

 



 

 

 ينقتلا يرامعملا راهظإلا .10

 يراـمعملا راـهظإلاـب ةــــــصتخملا بوــــــساـحلا تاـيجمرب ىلع بـلاـطلا بـيردـت ةداـملا هذـه لواـنتت

 تاــينقت ىلع زيكرتلا عم )v-ray /Lumion/Photoshop( لــثم ةـــــــصــــــصختم جمارب قفو

 ميمـــصتلا تايلمع يف اهنم ةدافتـــسالا ةيناكمإ ىدمو ،جمانربلل ةفلتخملا رماوألاو تاودألا

 -  تاـماـخلا Materials – ةءاـــــــضالا Lighting - جذاـمنلا ةـعاـنــــــص  Modeling( ةـفلتخملا

Rendering  تاــينقتلا قيبطت لــثمت داــعبالا ةــيثالث ةــفلتخم تاــقيبطت ءارجإ عم ، )جارخالا 

 . جمانربلا يف ةفلتخملا

 

  ةصصختم ةيبوساح تاقيبطت .11

 3D Max( لثم ةمدقتملا بوــساحلا تايجمرب مادختــسا نم بلاطلا نيكمتل قاــسملا فدهي

 ريبعتلل كلذو ةراتخم طاقنو اياوز نم يلخادلا غارفلل ةيـسدنهلا ريظانملا مـسرل )هلداعي ام وأ

 ميلعتل ةـفاــــــضإلاـب ،ةـيداـيتعالا ةـيرــــــصبلا اـهتبرجت يف ةدرجملا نيعلا هارت اـمك ميمــــــصتلا نع

 هذه مادختـــــساب لاكـــــشألا ةدقعملا ثاثألا عطقو ةيلخادلا ميماـــــصتلا مـــــسر ىلع بلاطلا

 .جماربلا

 

 تاماخلا ايجولونكت .12

 ةنوآلا يف رمتـسمو ريبك لكـشب يلخادلا ميمـصتلا لاجم يف اهتالامعتـساو تاماخلا تروطت

 نم اـهبيكرت تاـينقتو اـهتالاـمعتــــــساو تاـماـخلا هذـه لـكب بـلاـطلا ماـملإ يلاـتلاـبو ةريخألا

 روكيدلا لامعأ لك ذيفنت ىلع فارــــشإلا نم بلاطلا نكمتيل ةيــــساــــسألاو ةمهملا تاجاحلا

 ةبكاومل ةفاــــضإلاب ،اهريغو ديدحلاو ديجنتلاو جاجزلاو ةراجنلا لامعأ لثم ةحيحــــصلا ةقيرطلاب

 .ةيساسألا اهدراومو تاماخلا يف ةلصاحلا ايجولونكتلا

  

  لامجلا ملع .13

 زربأ ةعباتم لالخ نم هتفـــسلفو هتيهامو لامجلا موهفمب بلاطلا فيرعت ةداملا هذه لوانتت

 ءارآ مهأ ةــساردو ةينفلا ميهافملا مهأ لوانت كلذكو ، لاجملا اذه يف ةيفــسلفلا سرادملا

 .ةفلتخملا مهرظن تاهجوو لامجلا ملع ةفسالف

 



 

 

  روكيدلل ةيذيفنتلا تاططخملا .14

 ،ةحيحص ةقيرطب ثاثألاو روكيدلا لامعأ ذيفنت ساسأ ةيليصفتلاو ةيذيفنتلا تاططخملا ربتعت

 اذه ةياهن يف بلاطلا نكمتيـــس ثيح ،ةلماك ةقدب لامعألا هذه ذيفنت ينفلا عيطتـــسي ىتح

 تاـماـخلا عاوناو تاــــــساـيقلا ةـفاـك اـهيف حــــــضوم ةـيليــــــصفت تاـططخم دادـعإ نم قاــــــسملا

 مادختــــساب بوــــساحلا ىلع ةميمــــصت مت ام سكعل ينفلل اهديوزت عيطتــــسيو ةمدختــــسملا

 .عقاولا ضرأ ىلع داكوتوالا لثم ةفلتخملا جماربلا

 

  دعب نع لمعلا تاراهم .15

 سيـسأتل ةيـساـسالا دعاوقلاو رحلا لمعلا تاـصنم ىلع ةلماـش ةرظن لمـشت ةـصاخ تاعوـضوم

 سفنلا ةيامح بيلاــسا ىلا ةفاــضا دعب نع لمعلا تاراهم حيــضوتو ، درف لكب ةــصاخ ةــصنم

 فيرعتل قاــــسملا فدهي امك ،درفلا قوقح نامــــضل نييجراخ ءالمع تاــــصنم عم لماعتلا دنع

 ةيـصخـش ةحفـص ءانبو يعامتجالا لـصاوتلا عقاوم مادختـسال ةميلـسلا ةيملعلا قرطلاب ةبلطلا

 .) خلا … نا دكنيل ،سناهيب ،مارجتسنا ،كوب سيف ( لثم ةفلتخملا عقاوملا ىلع ةينهم

 

 

  ةيلخادلا ةئيبلا ايجولونكت .16

 نكـسملل ةيلخادلا ةئيبلا ةدوج قيقحتل ةمزاللا ريياعملا مهأب بلاطلا فيرعتل قاـسملا فدهي

 قاــــسملا اذه يف بلاطلا ملعتي امك ،ةيرــــصبلاو ةيعمــــسلاو ةيمــــشلاو ةيرارحلا ةحارلا لثم

 توـــصلل ةلزاعلا داوملا مادختـــساو يئيبلا مكحتلا قرطو ةئيبلل قيدـــصلا ميمـــصتلا موهفم

 .ةقاطلل ةرفوملا تاماخلا ىلع دمتعت ميماصت ءارجإ ةيفيكو ةرارحلاو

 

 ثاثألاو يلخادلا ميمصتلا تايرظنو خيرات .17

 رودو ةفلتخملا روـــــصعلا لالخ هروطتو هتأـــــشن ،يلخادلا ميمـــــصتلا خيرات ةداملا هذه لوانتت

 ميمــصتلا خيرات ةداملا ةــسراد لمــشت امك ،ةفلتخملا ةايحلا بناوج عيمجب هتقالعو ميمــصتلا

 هــصاوخ هل هتاذب مئاق صــصخت ىلا هلوــصوو هروطتو هيبلي امو نيرــشعلا نرقلا يف يلخادلا

 ةيعامتجالا ،ةيداــصتقالا ةايحلا بناوجب هتقالعو يلخادلا ميمــصتلا رودو ،هــســسأو هتازيممو

 .ةفلتخملا روصعلا ربع ثاثألا روطت خيرات كلذكو ةيئيبلاو



 

 

 

  ثاثألا ميمصت .18

 ثاــثألا عطقل ةــفلتخملا زرطلاو يلخادــلا غارفلا ثــيثأــتل ماــعلا موهفملل قاـــــــسملا قرطتي

 روطت ةــسارد و تابيكرتلا عاونأل ةيليــصفت ةــسارد عم ةــضهنلا رــصع ةيادب ىتح ةمدختــسملا

 ميماـــصت عـــضول ةراتخم ةيلمع تاقيبطت عم رـــصاعملاو ثيدحلا رـــصعلا يف ثاثألا ميمـــصت

 تاميمــــــصتلاو راكفالا ليوحت ىلع بلاطلا ةدعاــــــسم ىلع قاــــــسملا اذه زكري امك ،ةركتبم

 تاراهم باـــــستكا ىلع كدعاـــــستو داعبالا يثالث عقاو ىلا ةركف درجم نم ثاثألاب ةـــــصاخلا

 موـسرلاو تاميمـصتلا جاتنإ مث ليمعلا تاجايتحا مهف ةيفيك نم اءدب ثيدحلا ثاثألا ممـصم

 .داعبألا ةيثالثو ةيئانث جذامن ءاشنإ قيرط نع تاميمصتلا رابتخاو

 

 روظنملاو لالظلا .19

 ةيــــسدنهلا ماــــسجألا ىلع رونلا طوقــــس ريثأتب لظلا مــــسر ســــسأب بلاطلا فيرعت نمــــضتت

 ةدــحاولا ةــطقنلا يعون نم يلخادــلا يــــــسدــنهلا روظنملا مــــــسر قرط كــلذــكو ،ةــفلتخملا

 .نيتطقنلاو

 

 روكيدلا/تافصاوملاو تايمكلا باسح .20

 لامعا لثم تابيطـشتلا تايمك باـسح يف ةمدختـسملا بيلاـسألا لك قاـسملا اذه نمـضتي

 قرطلا بـلاـطلا ملعتيو ،روكيدـلا لاـمعأـب قلعتي اـم لـكو جاـجزلاو دـيجنتلاو تاـناـهدـلاو روجنملا

 ةيبوــــساحلا جماربلا مادختــــساب ةيــــسدنه ســــسأ ىلع ةينبملا تايمكلا باــــسح يف ةيملعلا

 ىلع بـترتي اـم لـكو اـهليلحتو اـهقئاـثوو تاءاـطعلا عاونا ىلا قاــــــسملا قرطتي اـمك ،ةـفلتخملا

 .كلاملاو لواقملاو سدنهملا

 

 1 يناديملا بيردتلا .21

 تاشرولا ىلع ةيناديم تالوج نع ةرابع وهو ،بلاطلا جرختل يساسأ طرش قاسملا اذه ربتعي

 نكمتيل ،يلخادلا ميمــــصتلا لاجمب متهي نم لكو ةراجنلا لغاــــشمو تاكرــــشلاو عناــــصملاو

 تاـقاــــــسمو تاـماـخلا اـيجولونكت قاــــــسم يف ةـيرظنلا ميهاـفملا ميعدـتو زيزعت نم بـلاـطلا

 .يلمعلا عقاولا يف اهتيؤرب مسرلاو ميمصتلا



 

 

 

  2 يناديملا بيردتلا .22

 ،صـــصختلا تابلطتم عم بـــسانتت تاـــســـسؤم عم لمعلا قوـــس يف بلاطلا بيردتل فدهي

 ةيلمع ةدعاق سيـــــسأتل ةمزاللا ةيلمعلا ةربخلا هباـــــسكإل لمعلا قوـــــس يف بلاطلا جمدو

 زاجنا ريراقت قافرإب بلاطلا مازتلا عم ةــــــســــــسؤملا فارــــــشإ تحت ،ةميلــــــسو ةيوق ةيملعو

 .رشابملا هفرشمل ةيعوبسأ

  

  جرخت عورشم .23

 ميدقت قيرط نع ناتنـــــسلا لالخ بلاطلا اهملعت يتلا ةفرعملا قيبطتل قاـــــسملا اذه فدهي

 نم ةززعملا بـناوجلا ةـفاـك ةاـعارم عم راـتخملا جرختلا عورــــــشمل لـماـكتم يميمــــــصت حرتقم

 .لضفألا بولسألاب اهزاربإو ةيلامجو ةيناسنإو ةيفيظوو ةيفسلف

 

 


