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تطمح كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها إلى الوصول إلى المـستوى المتميـز علميـا           

ومهاريا وتطبيقيا من خالل مناخ يدعم اإلبداع واالبتكار بشكل ملهم لتحقيق الريـادة والتفـوق              

   .علمى تطبيقىكل بالنسبة للقطاع االقليمى والعالمى فى مجاالت الفنون التطبيقية بش

 
 

 

 تؤهلـه   التـى هنيـة والمبتخريج مصمما ومهندسا مزود بالمعارف والمهارات الذهنية   
لالبتكار والمنافسة على المستوى المحلى واالقليمى مع القدرة على تقديم بحث علمـى علـى               

 مرتبط باحتياجات المجتمع الصناعى مع تقديم خدمات مجتمعية متميزة مـن            المستوى العالمى 
خالل التطويرالمستمر للبرامج التعليمية وأدوات البحث العلمى ومن خـالل دمـج لمنظومـة              

 للمـشاركة بالمهنـة    مع التحسين المستمر لقطاعات العملية التعلمية و البحثيـة     الجودة الشاملة 

  . القيم األخالقية واإلنسانية طارإ التطبيقية فى والتعليم فى مجاالت الفنون
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  القواعد واللوائح األكاديمية ونظام الدراسة بالكلية
 :الساعة المعتمدة) ١(مـادة 

 ساعة وتعادل يدرسه الذي المقرر في للدارس تسجل علمية وحدة هي المعتمدة الساعة

 فـي  أسبوعيا دراسيتين ساعتين أو )محاضرة (ةالنظري المحاضرات حالة في أسبوعيا دراسية

 الـساعات  عـدد  حـضور  الـدارس  على ويجب )درس (ةلتطبيقيا العملية المحاضرات حالة

 الدراسـي  العـبء  تحديـد  أساس هي المعتمدة الساعة وتكون له المسجلة األسبوعية المعتمدة

  . دراسي فصل كل في للدارس

 :التقويم األكاديمي) ٢(مـادة 

لفـصل   ا  إلى باإلضافة) الخريف ،الربيع (ينقسم  العام األكاديمي إلى فصلين دراسيين           

 أسـبوعا بـدون حـساب فتـرة     ١٥ كل من فصلى الخريف والربيع مدةو .الدراسي الصيفي

بأن عدد الساعات الفعلية   أسابيع علما٧ الفصل الدراسي الصيفي مدةاالمتحانات النهائية بينما 

للدراسة خالل الفصل الدراسي الصيفي يساوى عدد ساعات الدراسة لنفس المقـررات خـالل              

 . الربيع والفصل الدراسي الصيفي يكون اختياري وليس ملزما للطالب فصل الخريف أو

 : التقويم األكاديمي لفصلي الخريف والربيع١-٢

يبدأ التسجيل للمقررات قبل موعد بدء الدراسة بأسبوعين وينتهـي بنهايـة األسـبوع              

  .الثاني من الدراسة وذلك بعد استيفاء شروط القيد ودفع الرسوم المقررة

  :دول التالي التقويم األكاديمي العام وضح الجي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - ٣ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 األحـــــــــــــــــداث
 

 التاريخ الدراسـة واالمتحانات اإلرشــاد األكاديمي والتـسـجـيل
 األسبوع

-١   ١-   بدء التسجيل للمقررات وتسديد الرسوم 
 ٠   يوم التوعية للطالب الجدد ٠

 التسجيل المعتاد للمقررات ١
راسة واالمتحانات بدء الد

البديلة لمقررات الفصل 
 السابق

 ١ 

 ٢   نهاية التسجيل المعتاد للمقررات • ٢

٣ 
 إضافة وحذف المقررات •
  بداية و نهاية التسجيل المتأخر •

 
  ٣ 

٤   ٤ 

٥   ٥ 

)١(امتحانات  ٦   ٦ 

٧   ٧ 

٨   ٨ 

٩   ٩ 

)٢(امتحانات  ١٠   ١٠ 

١١ 

 فترة االنسحاب من المقررات
 

  ١١ 

١٢    ١٢ 

١٣    ١٣ 

١٤    ١٤ 

 ١٥  نهاية الدراسة  ١٥

١٦  ١٦ 

١٧  ١٧ 

١٨  

امتحانات نهاية الفصل 
 الدراسي

ـ ( الشفوية ـ العملية 
)التحريرية  

 

١٨ 

١٩  ١٩ 
٢٠  

إعالن نتيجة االمتحانات 
  النهائية

٢٠ 
  

الفصل الدراسي في مواعيد قـد ال        يمكن للكلية  إجراء امتحانات بصفة دورية أثناء          :ملحوظة
 .تتطابق مع المواعيد الموضحة أعاله
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  : التقويم األكاديمي للفصل الدراسي الصيفي٢-٢
  .حتى نهاية األسبوع األول: فترة التسجيل §
  .األسبوع الثاني: فترة اإلضافة والحذف §
  .من األسبوع الثالث إلى األسبوع الخامس: فترة االنسحاب §
  .األسبوع الرابع: فصل الدراسيامتحانات منتصف ال §
  .األسبوع السابع: امتحانات نهاية الفصل الدراسي §
 :ررات الدراسيةتسـجـيل المق)  ٣(مادة 

  : المرشد األكاديمي١-٣
يعين وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب كبير للمرشدين األكـاديميين بالكليـة الـذي          

مرشدا أكاديميا من بين أعضاء هيئة التـدريس        بدوره  يختار لكل طالب عند التحاقه بالدراسة         
 طالب يمكن أن يستمر معه حتـى        ٢٥بحيث ال يزيد عدد الطالب مع كل مرشد أكاديمي عن           

نهاية الدراسة ، ويختار نائب له داخل كل تخصص ويقـوم المرشـد بمتابعـة أداء الطـالب                  
  .المشاكل الخاصة بهم ومعاونته فى اختيار المقررات لكل فصل دراسي ومتابعة النتائج وحل 

 :لمقرراتاتسجيل أنواع )٤(مـادة 

 :للمقررات  المبكرالتسجيل ١-٤

 العام األكاديمي بحوالي أسبوعين، يتم فتح باب التـسجيل المبكـر لمقـررات           قبل بدء 
فصل الخريف للطالب القدامى، بينما يتم التسجيل المبكر لمقررات الطالب المستجدين في يوم             

د تاريخه في خالل األسبوع السابق لبدء الدراسة كما هو موضـح بـالتقويم              التوعية الذي يحد  
األكاديمي، ويتم أيضا فتح باب التسجيل المبكر لمقررات فصل الربيع قبل بدء فـصل الربيـع               

  .DN) أو NE أو Fأو BL (فى حالة عدم وجود أي من تقديرات الرسوب 
 : التسجيل المعتاد٢-٤

 الطالب بمراجعة المرشد األكاديمي المخـصص لـه         عند بدء كل فصل دراسي، يقوم     
لمساعدته في تسجيل المقررات وذلك خالل الفترة المحـددة للتـسجيل والموضـحة بـالتقويم              
األكاديمي ويحق لمجلس القسم العلمى عدم إتاحة التسجيل لبعض المقرات لفترة مؤقتـة مـع                

 طالب و يقل هـذا  ١٥رر عن إعالن األسباب ويجب اال يقل عدد الطالب المسجلين فى كل مق        
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العدد بالنسبة الى األقسام ذات الكثافة القليلة أو موافقة القسم العلمى فى حالة األعـداد القليلـة                 
  . جدا

ويقوم كل من الطالب والمرشد األكاديمي بالتوقيع على استمارة تسجيل المقررات قبل            
 .تسليمها إلى قسم شئون الطالب

 : التسجيل المتأخر٣-٤

لطالب الذي لم يتمكن من التسجيل المعتاد بالتسجيل المتـأخر خـالل الفتـرة              يسمح ل 
 المحددة من مجلس الكليـة والمعتمـدة مـن    تأخيرالبالتقويم األكاديمي مع دفع غرامة المحددة  

 وذلك فى موعد أقصاه أسبوع من نهاية         مجلس الجامعة وفقا للقواعد المالية المطابقة بالجامعة      
  .التسجيل المعتاد

  :تسجيل مواد االختيار الحر)  ٥(مادة 
خـر غيـر قـسمه    أيحق للطالب  اختيار مقرر واحد في كل مستوى دراسي من قسم           

طوال فتـرة دراسـته بالكليـة بحيـث     ) عات معتمدة سا٨(ى أربع مقررات لتسجيله بحد أقص 
   مجم وع س اعات الم واد التخص صیة االختیاری ة حت ى ل و كان ت ھ ذه المق ررات                      تحسب له مـن   

 .علمى وھذا األمر غیر ملزم للطالبإجباریة في القسم  األخر بعد الرجوع الى مجلس القسم ال

  :العبء الدراسي) ٦(مـادة 

 ) سـاعة معتمـدة      ١٨ (يسمح للطالب المستجدين عادة بالتسجيل في عبء دراسي كامل          
يـتم تحديـد    خالل فصلى الخريف والربيع من العام األكاديمي األول، وبعد مرور هذا العـام              

بنـاء علـى    ) باستثناء الفصل الدراسي الصيفي   (العبء الدراسي للطالب في أي فصل دراسي        
، إذ يسمح للطالب في التسجيل في عبء دراسي         (CGPA)قيمة متوسط نقاط التقدير التراكمي      

 أما فـي حالـة   ٢كامل في حالة حصوله على متوسط نقاط تقدير تراكمي أعلى من أو يساوى  
 يتم تخفيض العبء الدراسي الخـاص بـه   ٢متوسط نقاط تقدير تراكمي أقل من  حصوله على   

المراقبة األكاديميـة، التـسجيل   : أنظر(تبعا لالئحة الكلية، مع وضعه تحت المراقبة األكاديمية     
  ).المعلق وتغيير المسار األكاديمي

لخريـف  الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة التي يسمح للطالب بتسجيلها في فصلي ا            §
 . فيما عدا حاالت التخرج لكل فصل ساعة١٢والربيع 
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الحد األقصى لعدد الساعات المعتمدة التي يسمح للطالب بتسجيلها في فـصلي الربيـع         §
 أو  ٣,٧٥والخريف يمكن زيادته للطالب الذين يحققون معدال تراكميا عاليا ال يقل عن             

عد موافقة المرشد األكـاديمي     لحاالت التخرج ما لم يتعارض ذلك مع الئحة الكلية  وب          
  . ساعة ٢٢وعميد الكلية الى 

 سـاعة   ٢وفي خالل الفصل الدراسي الصيفي، يكون الحد األدنى للعبء الدراسي هو           §
 ساعات معتمدة، بحيث ال يتعارض مع التدريب الصيفي طبقـاً      ٧معتمدة وال يزيد عن     
دد تلك الساعات بعـد  ولمجلس الكلية في حاالت التخرج رفع ع .لنظم الدراسة بالكلية

اقتراح من مجلس القسم  المختص وال يسمح للطالب بالتسجيل في المقررات التطبيقية             
في هذا الفصل إال في بعض الحاالت التى يوافق عليها مجلـس           ) العملية  (التخصصية  

 .  القسم  المختص

  :المسـتوى األكاديمي )٧(مـادة 

طبقا لعـدد الـساعات     ) ن األول إلى الخامس   م(يتم تحديد المستوى األكاديمي للطالب          
المعتمدة التي اكتسبها الطالب على النحو الموضح في البرنامج الدراسي للكلية ويظهر ذلك في              

 .بيان حالة الطالب

   :إعادة تسجيل المقررات الدراسية )٨(مـادة 

  )للرسوب(  إعادة تسجيل المقررات الدراسية١-٨ 
علـى أال   ) أي إعادة المقرر بالكامـل    (أي مقرر دراسي    يسمح للطالب بإعادة تسجيل         

سواء كان مقـررا إجباريـا أو       (تزيد مرات التسجيل عن ثالث مرات للمقرر الدراسي الواحد          
حـضور  : أنظر (DN أو NE أو FأوBL وذلك لتصحيح أي من تقديرات الرسوب ) اختياريا

  .ت ويحسب له التقدير األعلىويرصد في بيان حالة الطالب جميع المحاوال). وغياب الطالب
 ثـالث  DN) أو NE أو  F أو   BL(وفي حالة حصول الطالب على أي من تقديرات الرسوب          

مرات يتم إلزام الطالب بالتسجيل المعلق والذي يمكن للطالب من خالله تصحيح هذه التقديرات              
سجيل المعلق وتغييـر  المراقبة األكاديمية، الت: أنظر(وإال يتم النظر في تغيير مساره األكاديمي     

  ).المسار األكاديمي
 .يجب على الطالب إعادة التسجيل في هذا المقرر: في حالة إذا كان المقرر إجباري §
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يمكن للطالب التسجيل في مقرر اختياري آخر بدال        : في حالة إذا كان المقرر اختياري      §
 .منه من نفس الحزمة 

 : )لالنسحاب( إعادة تسجيل المقررات الدراسية ٢-٨

بعد االنسحاب من أي مقرر يظل الطالب محتفظا بحقه في المحاوالت الثالث للتسجيل                 
  ).من المقررات واالنسحاب من الكليةإضافة وحذف المقررات واالنسحاب : أنظر(

إعادة أي مقرر ال ین تج عن ھ إخف اء أي م ن التق دیرات ال سابقة للمق رر م ن بی ان الحال ة،             :مالحظة

 .ألعلى في حساب متوسط نقاط التقدیر التراكميبینما یدخل التقدیر ا
  : )للتحسين( إعادة تسجيل المقررات الدراسية ٣-٨
 بالتحسين في مقـرر واحـد   ٢يسمح للطالب الحاصل على متوسط  تقدير تراكمى اقل من      . أ  

  . سـاعة خالل دراسته بالكلية١٤على األكثر فى  الفصل الدراسي الواحد وبحد أقصى 
  .ولمرة واحدة فقط ون خالل عامين من دراسة المقرر ألول مرةالتحسين يك. ب
  .  يرصد في بيان حالة الطالب جميع المحاوالت ويحسب له التقدير األعلى .ج
  .الطالب الذي يرغب في التحسين عليه إعادة المقرر دراسة وامتحانا بالكامل. د

 : سحاب من الكليةإضافة وحذف المقررات واالنسحاب من المقررات واالن) ٩(مـادة 

   : إضافة وحذف المقررات١-٩
يسمح للطالب بعد االنتهاء من تسجيل المقررات بتغيير الخطة الدراسية عـن طريـق              
إضافة أو حذف بعض المقررات الدراسية وذلك بعد مراجعة المرشد األكاديمي، على أن يـتم               

  .م األكاديميذلك خالل المدة المحددة إلضافة وحذف المقررات والموضحة بالتقوي
  :وعند إضافة أو حذف أية مقررات، يجب مراعاة اآلتي

تسجيل ما تم إضافته أو حذفه من مقررات في استمارة اإلضافة والحذف على أن يقوم                §
كل من الطالب والمرشد األكاديمي بالتوقيع على االستمارة قبل تسليمها إلى قسم شئون             

 .الطالب

 . بيان حالة الطالبال تظهر المقررات التي تم حذفها في §

بعد حذف أية مقررات، ال يجب أن يقل العبء الدراسي عن الحد األدنى المسموح به                 §
 .طبقا  لهذه الالئحة وترد للطالب  الرسوم المدفوعة 
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بعد إضافة أية مقررات، ال يجب أن يزيد العبء الدراسي عن الحد األقصى المسموح               §
  .مقررة به طبقا لهذه الالئحة ويتم دفع الرسوم ال

 : االنسحاب من المقررات٢-٩

يسمح للطالب باالنسحاب من مقرر أو أكثر، أو من جميع مقررات الفصل الدراسـي              
بالكامل بناء على طلب منه وبعد اعتماد المرشد األكاديمي وذلك خـالل الفتـرة الموضـحة                

 للطالـب فـي     وال يعتبر االنسحاب من أي مقرر رسوبا      . بالتقويم األكاديمي والترد له الرسوم    
هذا المقرر كما ال يؤثر في قيمة متوسط نقاط التقدير التراكمي، ويظل الطالب محتفظاً بحقـه                

وعند االنسحاب من مقرر    ). تسجيل المقررات الدراسية  : أنظر(في المحاوالت الثالث للتسجيل     
  :يجب مراعاة اآلتيأو من فصل دراسي بالكامل، 

ويقـوم  " اسـتمارة االنـسحاب  "نسحاب منها في  تسجيل المقررات التي قام الطالب باال      §
 .الطالب بالتوقيع عليها وكذلك المرشد األكاديمي قبل تسليمها إلى قسم شئون الطالب

تظهر المقررات التي انسحب منها الطالب في بيان الحالـة ويظهـر أمامهـا تقـدير                 §
 .وال يدخل في حساب متوسط نقاط التقدير التراكمي) W" (منسحب"

لطالب باالنسحاب من أي مقرر إذا ما تم حرمانه من استكمال هذا المقـرر              ال يسمح ل   §
 ).حضور وغياب الطالب، واالنضباط األكاديمي وسلوك الطالب: أنظر(

ال يجب أن تزيد فترة االنسحاب عن فصلين دراسيين متتابعين أو ثالثة فصول دراسية               §
 .متفرقة طوال فترة التحاق الطالب بالكلية

 :من الكلية االنسحاب ٣-٩

وعلى الطالـب أن  ). أي العدول عن الدراسة(يمكن للطالب االنسحاب نهائيا من الكلية  
يقوم بتعبئة النموذج الخاص باالنسحاب من الكلية ويقوم بالتوقيع على هذا النموذج كـل مـن                

 .الطالب وولى أمره ويعتمده عميد الكلية

  :حضور وغياب الطالب) ١٠(مـادة 
شاركته في كافة المحاضرات والحصص العملية مـن األمـور          إن حضور الطالب وم   
وقد يؤثر غياب الطالب في تقديراته وال يعفيه من مسؤوليته في  .األساسية في العملية التعليمية

تعويض ما تغيب عنه، وفيما يلي الحاالت المختلفة لغياب الطالب واإلجراءات التـي تتخـذها        
 :الكلية في كل حالة
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  :لمحاضرات والحصص العملية الغياب عن ا١-١٠
قد يتغيب الطالب عن حضور بعض المحاضرات أو الحصص العملية خالل الفـصل             

  :ويتم في هذه الحالة تطبيق القواعد واللوائح التاليةالدراسي لسبب ما، 
يتم إرسال خطاب رسمي من إدارة الكلية على عنوان الطالب باسم ولي األمر إلنذاره               §

لمقرر في حالة تخطيه نسبة الغياب المسموح بها، حيـث يـتم        بالحرمان من استكمال ا   
٪ مـن   ٢٠٪  والثاني عنـد نـسبة غيـاب          ١٠إرسال اإلنذار األول عند نسبة غياب       

 .المحاضرات أو الحصص العملية

 .٪ من المحاضرات أو الحصص العملية٢٥) بدون عذر(ال يجب أن يتعدى الغياب  §

 الكلية باستدراك ما فاته أثناء فترة غيابـه         يسمح للطالب الذي قدم عذرا مقبوال لمجلس       §
وذلك بعد عمل الترتيبات الالزمة مع أستاذ المقرر، ويجب إخطار الطالب بأي امتحان             

 . ساعة على األقل من موعد عقده٤٨قبل 

بـدون عـذر    ) ٪٢٥(في حالة تعدى الطالب نسبة الغياب المسموح بها في أي مقرر             §
المكـافئ  ) محروم (DNمقرر ويحصل على تقدير     مقبول، يتم حرمانه من استكمال ال     

نقطة في بيان الحالة ويقوم المرشد األكاديمي بإخطار الطالـب بـضرورة            " صفر"إلى  
تـسجيل المقـررات    : أنظـر (إعادة المقرر في حدود عدد مرات التسجيل المتبقية له          

  ). الدراسية
  : الغياب عن االمتحان التحريري النهائي٢-١٠

بتقديم عـذر    عن االمتحان التحريري النهائي لمقرر أو أكثر، إذا قامقد يتغيب الطالب 
مع االحتفاظ بحقه w) (مقبول من مجلس الكلية، ويحصل الطالب على تقدير مكافى لالنسحاب 

  :مع األخذ في االعتبار ما يليفى عدد دخول امتحان المقرر الثالث 
ابه، مثل شهادة مرضية معتمـدة  يجب أن يقوم الطالب بتقديم المستندات التي  تبرر غي          .١

الوالد ـ الوالدة ـ االبن   (من الطبيب المعتمد لدى الجامعة أو شهادة وفاة أحد األقرباء 
 .أو أية أسباب قهرية أخرى وتقبل من قبل  مجلس الكلية) ـ االبنة ـ األخ ـ األخت

ـ              .٢ ديم في حالة غياب الطالب عن حضور االمتحان التحريري النهائي لمقرر ما دون تق
عذر مقبول حتى نهاية فترة االمتحانات النهائية للفصل الدراسي، يتم تسجيل التقـدير             

 في هذا المقرر في بيان الحالة، ويكافئ هذا التقـدير عـدد             (NE)" غائب بدون عذر  "
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٪،  ويدخل في حـساب متوسـط نقـاط      ٠,٠٠من النقاط ونسبة مئوية تساوي      " صفر"
 هذه الحالة بإعادة المقرر في حدود عدد مـرات  وينصح الطالب في .التقدير التراكمي

 ).تسجيل المقررات الدراسية: أنظر(التسجيل المتبقية له 

   : الغياب عن فصل دراسي أو أكثر٣-١٠

لمدة فصلين  ) بناء على طلب منه   (يسمح للطالب طوال فترة التحاقه بالكلية بإيقاف قيده         
مـع األخـذ فـي      ،  )خريف أو ربيـع   (تالية  دراسيين متتاليين أو ثالثة فصول دراسية غير مت       

 :االعتبار ما يلي

أال يكون الطالب قد قام بتسجيل أية مقررات، وإال يجب عليه االنـسحاب مـن هـذه                  .١
إضـافة وحـذف    : أنظر(المقررات خالل الفترة المحددة لالنسحاب بالتقويم األكاديمي        

  ).المقررات واالنسحاب من المقررات واالنسحاب من الكلية 
 . ما يفيد إيقاف قيد الطالب في بيان الحالة الخاص بهيظهر .٢

عند انتهاء مدة إيقاف القيد، يجب أن يقوم الطالب بالتقدم بطلب إعادة قيـد قبـل بـدء            .٣
 .الفصل الدراسي بأسبوعين على األقل

في حالة انقطاع الطالب عن الدراسة بعدم حضوره إلى الكليـة حتـى نهايـة المـدة                 
وفي حالة رغبته   . كاديمي للجامعة يحرم الطالب من الحضور واالمتحان      المحددة في التقويم األ   

استئناف الدراسة في الفصل الدراسي التالي فعلى الطالب تسديد رسوم هذا الفصل باإلضـافة              
 .إلى غرامة عن الفصل الدراسي الذي انقطع فيه

محددة فـي   يعامل الطالب الذي لم يقم بالتسجيل وسداد المصروفات حتى نهاية المدة ال           
 التقويم األكاديمي للكلية معاملة الطالب المنقطع 

في حالة انقطاع الطالب عن الدراسة لفصلين دراسيين متتاليين باستثناء فصل الصيف            
 .يحق للكلية إلغاء قيد الطالب وما يستتبع ذلك من إجراءات بإخطار ولى أمر الطالب

  انات والدرجات االمتحـ)١١(مـادة 
  متحانات وكيفية تسليم الدرجات  جدول اال١-١١

في بداية كل فصل دراسي، يتم إعالن مواعيد االمتحانـات للطـالب وفقـا للتقـويم                
األكاديمي المعتمد، ويقوم أعضاء هيئة التدريس المسئولون عن تدريس المقـررات بإخطـار             

فوية  الطالب بالدرجات المخصصة للواجبات الدراسية واالمتحانات العملية والتحريرية والـش          
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، كما يقوم أعضاء هيئة التدريس بإعالن درجـات أي امتحـان بعـد              )أعمال السنة إن وجد   (
أسبوع على األكثر من إجراء االمتحان حتى يتمكن الطالب من تحديـد موقفـه فـي جميـع                  

  .المقررات
نتائج امتحانـات نهايـة الفـصل    (وتقوم الكلية باالحتفاظ بالبيانات التفصيلية للدرجات      

بينما يتم تسليم الدرجات اإلجمالية للطالب في جميع المقررات علـى هيئـة نـسبة               ) الدراسى
مئوية إلى قسم شئون الطالب بالكلية بعد اعتمادها من مجلس الكلية ومـن رئـيس الجامعـة،       

 .وذلك بحد أقصى أسبوعيين من نهاية االمتحانات

  : نظام تقدير المقررات النظرية٢-١١
 الفصلية اختبارات تحريرية وأعمال السنة ، علـى أن          يتضمن االمتحان فى المقررات   

مـن الدرجـة المقـررة ،       % ٣٥يحصل  الطالب فى االختبار التحريري على ما ال يقل عن            
ح فـى  كما هو موض( من المجموع الكلى للمقرر  % ٥٠ويعتبر الطالب ناجحاً إذا حصل على       

  .)الجدول الملحق بهذه الالئحة
  : )المقررات العملية(قييم نظام تقدير مقررات الت٣-١١

تشكل لجان تقدير درجات الفحص والمناقشة وتقييم األعمال للمقررات العمليـة  مـن           
ثالثة أعضاء ، على أن يقوم كل عضو بوضع درجة بمفرده ، ويكـون متوسـط الـدرجات                  

مـن الدرجـة    % ٣٥حصل على   ي أن الطالب   يجب على الثالث هى الدرجة النهائية للمقرر و     
كمـا هـو    ( من المجموع الكلى للمقرر     % ٥٠عتبر الطالب ناجحاً إذا حصل على       ويالمقررة  

  .)ح فى الجدول الملحق بهذه الالئحةموض
تقيـيم   يـتم     على النحو التالى   يطبق نظام وضع الدرجات على مشروع البكالوريوس      

من لجنة التقييم ، على أن يقوم كل عضو بوضع درجة بمفرده ، ويكون               مشروع البكالوريوس 
 أعضاء لجنة التقيـيم خمـسة       على أن يكون    للمشروعمتوسط الدرجات هى الدرجة النهائية      

 المجال اإلنتـاجي    -الكليات المتناظرة األخرى     (   من خارج  الكلية     إثنين منهم يكون  أعضاء  
يقترحها مجلس القسم العلمي لكل تخـصص ، ويـصدر          ) أو من كالهما    المرتبط بالتخصص   

مـن المجمـوع    % ٥٠ويعتبر الطالب ناجحاً إذا حصل على        س الكلية بتشكيلها قرار من مجل   
كما تشكل لجان تقدير الدرجات للمقررات الفصلية والتى يعقد لها امتحان فـى           مشروعالكلى لل 

 .نهاية كل فصل من عضوين 
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  : نظام تقدير المقررات المتبع في الكلية٤-١١
الدراسي، وعند نهاية كل فـصل  يتم تقييم أداء الطالب في كل مقرر على مدار الفصل        

دراسي يتم تسجيله  تقدير المقررات والساعات المعتمدة لكل مقرر ومتوسـط نقـاط التقـدير                
 في بيان الحالة  الطالب يوضح الجدول التالي نظـام تقـدير المقـررات               (CGPA)التراكمي  

  .المتبع 
 النسبة المئوية وصف التقدير رمز التقدير نقاط التقدير

٤,٠ A+ ١٠٠ ـ أقل من ٩٥  

٣,٧ A ٩٥ ـ أقل من ٩٠  

٣,٥ A- 

 تـازمم

  

٩٠ ـ أقل من ٨٥    

٣,٣ B+ ٨٥ ـ أقل من ٨٠  

٣,٠ B ٨٠ ـ أقل من ٧٧  

٢,٧ B- 

 جـيد جدا

  

٧٧ ـ أقل من ٧٥    

٢,٥ C+ ٧٥ ـ أقل من ٧٠  

٢,٣ C ٧٠ ـ أقل من ٦٧  

٢,٠ C- 

 جـيد

  

  ٦٧ ـ أقل من ٦٥  

١,٧ D+ ٦٥ ـ أقل من ٦٠  

١,٣ D ٦٠ ـ أقل من ٥٥  

١,٠ D- 

 مـقبول

  

٥٥  ـ أقل من ٥٠    

٠,٠ F ٥٠صفر ـ أقل من  راسـب 

٠,٠ BL 

 

  راسب الئحة

Below Level 

في االمتحان % ٣٥أقل من 

   النهائىالتحريرى

  )١(جدول رقم 

، قـد تظهـر   )BL إلـى  Aمـن  ( سابقة الذكر  عشر االربعةالتقديرات  باإلضافة إلى   
  :التالية في بيان حالة الطالبرات التقدي
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 نقاط التقدير رمز التقدير النسبة المئوية وصف التقدير

 ناجـح بدون تقدير
No Point Pass 

___ NP ___ 

 راسـب بدون تقدير
No Point Fail 

___ NF ___ 

 جـارى حساب التقدير
In Progress  

___ IP ___ 

 منسـحب
Withdrew 

___ W ___ 

 غـائب بدون عذر
No Excuse 

٠,٠٠ NE ٠,٠٠ 

 محـروم
Denied 

٠,٠٠ DN ٠,٠٠ 

 )٢(جدول رقم 

§ NP   أو NF  :           يعطى كل من الرمزين للمقررات التي يحتسب فيها التقدير على أساس
وال يدخل كال التقديرين فـي حـساب        . نجاح أو رسوب الطالب مثل التدريب الصيفي      

لتي حصل فيهـا الطالـب علـي    وفي حالة المقررات ا  . متوسط نقاط التقدير التراكمي   
، تضاف الساعات المعتمدة لهذه المقررات إلى الـساعات المعتمـدة التـي             NPتقدير  

 .اكتسبها الطالب فى بيان الحالة للطالب كساعات تدربية

§ IP)   تقدير مؤقت يظهر في بيان الحالة الذي يـصدر قبـل            ):جارى حسـاب التقدير 
لدراسي يظهر التقدير الفعلي الـذي حـصل   نهاية الفصل الدراسي وعند نهاية الفصل ا  
 .IPعليه الطالب في المقرر بدال من التقدير 

§ W) المقررات التي قام الطالب باالنسحاب منهـا،    تقدير يعطى للمقرر أو):منسـحب
إضـافة  : انظـر ( في حساب متوسط نقاط التقدير التراكمـي         "W"وال يدخل التقدير    

 ).توحذف المقررات واالنسحاب من المقررا

§ NE)   تقدير يعطى للمقرر أو المقررات التي تغيب الطالـب عـن            ):غائب بدون عذر 
" صـفر "ويكافئ هذا التقدير عدد     . حضور االمتحان التحريري النهائي لها بدون عذر      
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حضور وغياب  : انظر(من النقاط كما يدخل في حساب متوسط نقاط التقدير التراكمي           
 ).الطالب

§ DN) طالب الذي تم حرمانه من استكمال المقرر الدراسـي        تقدير يعطى لل   ):محـروم
من النقاط كما يدخل في حساب متوسط نقاط التقـدير          " صفر"ويكافئ هذا التقدير عدد     

 ).حضور وغياب الطالب ـ االنضباط األكاديمي وسلوك الطالب: انظر. (التراكمي

 Cumulative Grade Point (CGPA)حساب متوسط نقاط التقـدير   ٥ -١١
Average:   

 يتم حساب متوسط نقاط التقدير  للفصل الدراسي الواحد عن طريق الحـصول علـى              
حاصل ضرب نقاط التقدير في عدد الساعات المعتمدة لكل مقرر لينتج مـا يـسمى بالنقـاط                 
النوعية، ثم يتم قسمة مجموع النقاط النوعية على مجموع الساعات المعتمدة للمقررات التـي              

  :توسط نقاط التقدير، كما هو موضح في المثال التاليتدخل نقاطها في حساب م
  

  )٣(جدول رقم 
مجموع الساعات المعتمدة للمقـررات      ÷ مجموع النقاط النوعية  = متوسط نقاط التقدير  

  لتي تدخل نقاطها في حساب متوسط نقاط التقديرا
2.12 = 17  ÷  36                     =  

الساعات   النوعية النقاط
 المعتمدة

 النسبة  التقدير رمز التقدير نقاط
 المئوية

 المقرر كود

5.4 2 2.7 B- 75.47 PDF 2101  
2.6 2 1.3 D 56.39 PDF 2102 

0.0 2 0.0 DN 0.00 PDF 2103 

12.0 3 4.0 A+ 95.42 PDF 2104 

0.0 2 0.0 F 45.31 PDF 2105 

7.0 2 3.5 A- 86.78 PDF 2201 

5 2 2.5 C+ 71.21 PDF 2203 

------- 2 ----- W ---- G2031 

4 2 2.0 C- 66.36 U2102 

 المجموع ---- ------ ------ 17 31.6
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، يتم قسمة مجمـوع النقـاط   (CGPA)وللحصول على متوسط نقاط التقدير التراكمي   
النوعية على مجموع الساعات المعتمدة للمقررات التي تدخل نقاطها في حساب متوسط نقـاط              

ويتم تحديد العبء الدراسي للطالب فـي أي        . يع الفصول الدراسية  التقدير التراكمي وذلك لجم   
 بناء على قيمة متوسط نقاط التقدير التراكمي        )باستثناء الفصل الدراسي الصيفي   (فصل دراسي   

(CGPA)  وليس على قيمة متوسط نقاط التقدير (GPA)  تـسجيل  ( للفصل الدراسي الـسابق 
 المقررات الدراسية

 .قم العشري الثالث لمتوسط نقاط التقدير التراكمي لصالح الطالب يتم تقريب الر:ملحوظة

  :بيان حالة الطالب)  ١٢(مادة 
يعتبر بيان حالة الطالب مستندا رسميا يمكن إصداره من إدارة شئون الطـالب بنـاء               
على طلب رسمي من الطالب، وذلك بعد استيفاء اعتماد مسجل الكلية وعميد الكلية ثم توثيقـه                

عة، ويحتوى هذا المستند على بيانات الطالب بدءا من تاريخ قيده بالكلية إلى تـاريخ      بختم الجام 
 :وتنقسم هذه البيانات إلىتحرير بيان الحالة، 

االسم، الجنسية، تاريخ المـيالد، الكليـة، القـسم،         : بيانات خاصة بالطالب، وتشتمل على     -١
  .المستوى األكاديمي

 :وتشتمل علىالمقررات الدراسية،  -٢

ررات قام الطالب بتسجيلها في كل فصل دراسي ويظهر في هـذا الجـزء اسـم                مق -أ
الفصل الدراسي، العام األكاديمي، اسم المقرر، كود المقرر، الـساعات المعتمـدة            

  .للمقرر، تقدير الطالب في المقرر، النقاط النوعية للمقرر
عفاء الطالب  مقررات يدخل تقديرها في حساب متوسط نقاط التقدير التراكمي وتم إ           -ب

من دراستها، وذلك في حالة الطالب المحولين من كلية إلى كلية أخرى من داخل              
 .أو خارج جامعة بنها

مقررات ال يدخل تقديرها في حساب متوسط نقاط التقدير التراكمي وذلك في حالـة              . ج
  .الطالب المحولين من قسم إلى قسم آخر بنفس الكلية

انتظام ـ مراقبة أكاديمية ـ تسجيل   (هاية كل فصل دراسي الحالة األكاديمية للطالب عند ن -٣
 ).معلق ـ وقف قيد
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نظام تقدير المقررات المتبع في جامعة بنها ويشتمل هذا الجزء علـى مفتـاح التقـديرات              -٤
 .المختلفة وما يقابلها من نسب مئوية

 .لةمتوسط نقاط التقدير التراكمي الذي حصل عليه الطالب عند تاريخ تحرير بيان الحا -٥

 .النسبة المئوية التراكمية -٦

  :االنضباط األكاديمي وسلوك الطالب )١٣(مادة 

  : الغش األكاديمي١ -١٣
في حالة قيام أي طالب بمحاولة غش أثناء االمتحانات أو أى شكل من أشكال الغـش                
األكاديمي بنية حصوله على مميزات أكاديمية غير مشروعة أو إحداث أى نوع مـن أنـواع                
الشغب أو ما يعوق سالمة عملية االمتحان  ، يتم على الفور إيقاف االمتحـان الخـاص بـه                   

وفقا لالئحة التأديبية للجامعة و ما ورد في قانون تنظيم الجامعات           واتخاذ اإلجراءات المناسبة      
  . والئحته التنفيذية وفقا آلخر التعديالت الصادرة١٩٧٢ لسنة ٤٩رقم 
  : انتهاك القواعد الجامعية٢ -١٣

في حالة تعارض سلوك أي طالب وتصرفاته مع القواعد والقوانين الجامعية  يتعرض             
استه بالجامعة ، ويتم تحويل الطالب الى مجلس تـأديبي و يتخـذ         الطالب إلى إيقاف مؤقت لدر    

المجلس ما هو مناسب وفقا لالئحة التأديبية للجامعة و ما ورد في قانون تنظيم الجامعات رقـم        
  .  والئحته التنفيذية وفقا آلخر التعديالت الصادرة١٩٧٢ لسنة ٤٩
  :األكاديمي ومتطلبات التخرج مرتبة الشرف) ١٤(مادة
  : مرتبة الشرف عند نهاية العام األكاديمي١-١٤

في نهاية كل عام أكاديمي، يتم تسجيل أسماء الطالب الحاصلين على متوسـط نقـاط               
 في لوحة الشرف الخاصة بالكلية، ويتم إعـداد قـوائم   ٣,٧تقدير تراكمي أعلى من أو يساوى       

  ). ف مرتبة شر(منفصلة لكل مستوى أكاديمي وتخصص ويتم منحهم شهادة تفوق 
 : مرتبة الشرف عند التخرج٢-١٤

يتم منحه أحد مراتـب     وفقا لمتوسط نقاط التقدير التراكمي الذي حصل عليه الطالب،          
  :الشرف اآلتية
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 : د مراتب الشرف السابقة عند استيفاء الشروط اآلتيةويحصل الطالب على أح

 .DN) أو NE أو F أو BL(أال يكون حاصال على أي من تقديرات الرسوب  .١

أن يستكمل متطلبات التخرج في حدود العدد المحدد من الفصول الدراسية والموضـح              .٢
 ).وذلك باستثناء الفصول الدراسية الصيفية(بالخطة الدراسية للكلية 

٪ من الساعات المعتمدة للبرنامج الدراسـي       ٥٠ن قد قام بدراسة ما ال يقل عن         أن يكو  .٣
 .بكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها 

  :منح التفوق) ١٥(مادة 
 مـن كافـة   ٣,٧يعفى الطالب الحاصلين على متوسط تراكمي أكبر من أ و يـساوى             .١

ط حـصول   الرسوم و المصروفات وتستمر هذه اإلعفاءات طول فترة الدارسة بـشر          
  الطالب على هذا المتوسط التراكمي

  :متطلبات التخرج) ١٦(مادة 
للطالب عنـد اسـتيفائه     ) بكالوريوس الفنون التطبيقية    (تمنح الدرجة الجامعية األولى     

 :المتطلبات اآلتية مجتمعة

 ١٨٠للحصول على درجة البكالوريوس فى الفنون التطبيقية البد ان يجتاز الطالب عـدد              . ١
  . ٢,٠٠مدة طبقا لمتطلبات الجامعة وبمتوسط نقاط اليقل عن ساعة معت

 في أى مقـرر إجــباري مـع     DN) أو   NE أو   F أو BL( تصـحيح تقديرات الرسوب     .٢
   .اجـتياز الحد األدنى من المقـررات االخـتيارية بنجاح

استيفاء المتطلبات المذكورة عاليه في مدة ال تزيد عن ضعف مـدة البرنـامج الدراسـي                . ٣
  .األصلي

استيفاء مدة الدراسة المقررة وهى خمـس سـنوات دراسـية للحـصول علـى درجـة                 . ٤
البكالوريوس بأحد األقسام العلمية التي تضمها الكلية تبدأ بـسنة إعداديـة عامـة لجميـع       

ويجـوز  . الطالب، ثم أربع سنوات تخصصية بأحد التخصصات على أربعـة مـستويات           

 متوسط نقاط التقدير التراكمي درجة مرتبة الشرف
٤,٠٠  -  ٣,٧٥ مرتبة الشرف العليا  

٣,٧٤  -  ٣,٥ مرتبة الشرف  
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تقل فصل دراسى واحد  على األكثـر مـن المـدة            تخرج الطالب إذا قضى فترة دراسية       
  .الدراسية المقررة بالئحة الكلية في حالة استكماله متطلبات التخرج

  استيفاء أي متطلبات أخرى ترد في متطلبات الكلية.٥

  :يالتدريب العمل -١

يجب أن يؤدى كل طالب تدريباً عملياً ، ويحدد كل مجلس قسم علمي نظاماً للتـدريب                
 أسابيع على األقل سنوياً فـى       ٣لمدة  )  الرابعة   – الثالثة   -الثانية  (لطالب المستويات   العملي    

، ) مكتـب فنـي      – شركه   –مصنع  (أحد مجاالت التخصص  وذلك داخل الكلية أو خارجها            
ينفذ التدريب العملى تحت إشـراف هيئـة التـدريس ، فـى حـدود               . خالل العطلة الصيفية    

الب المستوى األول فيؤدون تدريباً عملياً بالكليـة خـالل العطلـة            أما ط . اإلمكانيات المتاحة   
الصيفية لفترة يحددها مجلس الكلية فى حدود اإلمكانات المتاحة ، يقسم الطلبة إلى مجموعـات       
يشرف عليها أعضاء هيئة التدريس يكتب الطالب تقريراً مفصالً ،كما يحصل على خطاب من              

نـاجح بـدون    (بناءاً على ذلك يعطى الطالـب       .التى قضاها جهة التدريب تفيد بتدريبه والمدة      
ال تمنح شهادة التخرج إال للطالب الذين أتموا بنجاح التـدريب           ) راسب بدون تقدير  (أو  ) تقدير

العملى المشار إليه ، ويجوز أن يسمح للطالب المتخلفين عن أداء التدريب بأدائه فى أى عطلة                
ويضاف ساعات التدريب الى الساعات المعتمدة ولكنهـا ال       صيفية قبل االنتقال للفرقة الرابعة        

 . تدخل فى حساب متوسط التقدير التراكمى 

 :مشروع التخرج ) ١٧(مادة 

يشترط لتخرج طالب الفرقة الرابعة القيام بإعداد مـشروع البكـالوريوس ، وتحـدد              
تشكل لجـان    ،مجالس األقسام العلمية المختصة موضوعه ، وينفذ في الفصل الدراسي الثاني            
  من   إثنين منهم الفحص ومناقشة وتقييم المشروع ، تتكون كل منها من خمسة أعضاء ، يكون              

أو مـن    المجال اإلنتاجي المـرتبط بالتخـصص        -الكليات المتناظرة األخرى     (خارج  الكلية  
در بتشكيلها قـرار مـن مجلـس        يقترحها مجلس القسم العلمي لكل تخصص ، ويص        )هماالك

 .الكلية

 .حالة رسوب الطالب في مشروع البكالوريوس يبقى لإلعادة في 



 

 - ١٩ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

:الطالب الراسبون في السنة النهائية) ١٨(مادة   

  :بالنسبة للطالب المتبقي لهم مقرران على األكثر .١
 علـيهم  DN) أوNE أو F أوBL(طالب درسوا المقرر وحصلوا على تقدير راسب   -أ

 أول فصل دراسي تالي مع ضرورة       التسجيل في ذلك المقرر وأداء االمتحان به في       
وال يـشترط  ) فحـص وتقيـيم  تحريري ـ  (إجراء جميع مكونات االمتحان النهائي 

إعادة دراسة المقرر أو أعمال السنة له ويمنح الطالب درجة أعمال السنة الحاصـل              
  .عليها في المقرر الذي رسب فيه

اسـته بالكامـل وأداء    طالب لم يدرسوا المقرر عليهم التسجيل في ذلك المقرر ودر          -ب
وغيـر  تحريرية وفحص وتقيـيم     جميع متطلبات المقرر من أعمال سنة وامتحانات        

  .ذلك مع الطالب العاديين
سواء حصل على تقدير راسـب      (الطالب المتبقي لهم ثالثة مقررات أو أكثر على التخرج         .٢

 دراسـةً   يتم اعتبارهم طالبا راسبين ويعيدون تلك المقـررات       ) أو لم يدرس المقرر أصال    
 .وامتحانها مع الطالب العاديين

:أدوار التخرج)  ١٩(مادة   

  :تحدد أدوار التخرج بثالثة أدوار في السنة على النحو التالي
  ـ دور يوليو١
  ـ دور سبتمبر٢
  ـ دور فبراير٣

:المراقبة األكاديمية ـ التسجيل المعلق ـ تغيير المسار األكاديمي) ٢٠(مادة   

:مية المراقبة األكادي١-٢٠  
) متضمنا الفصل الدراسـي الـصيفي  (بعد قيام الطالب بحضور العام األكاديمي األول        

، يتم وضـعه تحـت المراقبـة       ٢وفي حالة حصوله على متوسط نقاط تقدير تراكمي أقل من           
وخالل فترة المراقبة األكاديمية، يتم إلزام الطالب بالتـسجيل فـي           . األكاديمية لمدة عام كامل   

 ساعة معتمـدة وذلـك إلعطائـه        ١٢، بحد أقصى    )طبقا  لهذه الالئحة   (عبء دراسي مخفف    
  .فرصة لرفع قيمة متوسط نقاط التقدير التراكمي
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ويتم تسليم هذا الطالب إخطاراً بوضعه تحت المراقبة األكاديمية موضحا بـه تـاريخ              
 بيـان  ويظهـر فـي   .بداية ونهاية فترة المراقبة األكاديمية وما يجب عمله لرفع هذه المراقبة

الحالة ما يفيد وضع الطالب تحت المراقبة األكاديمية، كما يظهر أيضا ما يفيد رفـع المراقبـة       
  .األكاديمية عند تمكن الطالب من ذلك

ويعتبر الطالب الذي لم يتمكن من رفع المراقبة األكاديمية بعد عامان كـاملين غيـر               
س الكليـة فـي تغييـر مـساره         مؤهل لالستمرار في الدراسة بكليته مما ينتج عنه نظر مجل         

إلى كلية أخـرى داخـل أو   ) بناء على طلب منه(األكاديمي ـ أي إلغاء قيده بالكلية وتحويله  
ويمكن للطالب في هذه الحالة تقديم التماس لعميد الكلية لمراجعـة قـرار             . خارج جامعة بنها  

ذا في االعتبار متوسط    تغيير المسار األكاديمي، حيث يقوم مجلس الكلية بتقييم حالة الطالب آخ          
نقاط التقدير التراكمي للطالب وعدد الساعات المعتمدة التي اكتسبها وعـدد سـنوات التحاقـه              

 .وبناء عليه، يمكن مد فترة المراقبة األكاديمية لهذا الطالب لعام إضافي كفرصة أخيرة .بالكلية
 ٢ى مـن أو يـساوى   وإذا لم يتمكن الطالب من الحصول على متوسط نقاط تقدير تراكمي أعل   

بنهاية هذه الفترة، يتم إلزامه بتغيير مساره األكاديمي مع ضرورة اعتماد هذه القـرارات مـن             
  .مجلس الكلية أذا رأى ذلك مناسبا

: التسجيل المعلق٢-٢٠  
 أو NE أو Fأو (BL في حالة حصول الطالب على أي تقدير من تقديرات الرسـوب 

(DN سمح له بالتسجيل في أي مقرر جديد ويـتم إلزامـه    في مقرر إجباري ثالث مرات، ال ي
بالتسجيل فقط في المقرر أو المقررات التي حصل فيها ثالث مـرات علـى أحـد تقـديرات                  

مـرة أو   (الرسوب باإلضافة إلى أية مقررات أخرى حصل فيها على أحد تقديرات الرسـوب              
مـرة أو  (سـوب   ساعة معتمدة وإذا لم يوجد للطالـب مقـررات ر        ١٢، وبحد أقصى    )مرتين
فيجوز بتوصية من مجلس القسم واعتماد مجلس الكلية  تحميـل الطالـب بمقـررات               ) مرتين

ويمتـد التـسجيل المعلـق      .  ساعة معتمدة  ١٢أخرى بحيث ال يتجاوز العبء الدراسي الكلي        
عامان كاملين بحد أقصى، وإذا لم يتمكن الطالب بنهاية هذا العـام مـن تـصحيح تقـديرات                  

  .صل عليها ثالث مرات، يتم إلزامه بتغيير مساره األكاديميالرسوب التي ح
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 : تغيير المسار األكاديمي٣-٢٠

 :يتم تغيير المسار األكاديمي للطالب ألسباب أكاديمية في أحد الحاالت التالية

 التـي  DN) أو NE أو  F أو (BLعدم تمكن الطالب من تصحيح أحد تقديرات الرسوب .١
  .الث مرات بعد انتهاء فترة التسجيل المعلقحصل عليها في مقرر إجباري ث

  بعـد  ٢عدم تمكن الطالب من الحصول على متوسط نقاط تقدير تراكمي أعلى من أو يساوي             .٢
 .انتهاء فترة المراقبة األكاديمية

 استيفاء الطالب لمتطلبات التخرج خالل مدة تعادل ضعف مـدة البرنـامج الدراسـي           عدم .٣
 تشتمل على الفترات التي قام فيها الطالب باالنسحاب مـن           علما بأن هذه المدة ال    . األصلي

إضافة وحذف المقررات واالنسحاب من المقـررات       :  أنظر. (فصل دراسي أو وقف قيده    
  ).واالنسحاب من الكلية، وحضور وغياب الطالب

:الطالب المحولون) ٢١(مادة  
: المستندات الالزمة للتحويل١-٢١  

معة بنها تحويل الطالب ذوى المـسـتوى األكـاديمي         تقبل كلية  الفنون التطبيقية جا     
المكافى من الجامعات المصـرية الحكومية ويقوم الطالب المتـقدم بطلـب تحويـل بتقـديم              

 أسابيع من بدء فصل الخريف أو       ٣ى  ة إلى قسـم شئون الطـالب بحد أقص      المسـتندات التالي 
 :الربيع

  .لها وفقا للمتطلبات مكتب التنسيقشهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية أو ما يعاد .١
بيان حالة معتمد من جامعة أو أكثر من الجامعات المعترف بها من مجلـس  األعلـى      .٢

الجامعات والتي قام الطالب بااللتحاق بها خالل الفترة من حصوله على شهادة إتمـام              
 .يقيةدراسة المرحلة الثانوية إلى تاريخ تقدمه بطلب التحويل إلى كلية الفنون التطب

 .نظام تقدير المقررات المتبع في الجامعة المحول منها .٣

 .المنهج الدراسي ووصف محتوى المقررات التي يرغب في إعفائه منها .٤

 .أي بيانات أخرى تبعاً للقواعد التي يضعها مجلس األعلى الجامعات .٥
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   :  إجراءات وشروط التحويل٢- ٢١

 حيث يتم تقييمها من قبـل       قسم شئون الطالب  ى  يتم إرسال صورة من المستندات السابقة إل      . ١
 :، ويؤخذ في االعتبار اآلتي"لجنة إعداد المقاصات "

بالنـسبة للكليـة مـن    %) ٥٠(ال تتعدى الساعات المعتمدة التي يتم إعفاء الطالب منها   -أ
مجموع الساعات المعتمدة للبرنامج الدراسي للكلية للطالب المحولين مـن جامعـات            

  .ي عامين دراسيين على األقل في كلية  الفنون التطبيقية جامعة بنهاأخرى، وأن يقض
يشترط حصول الطالب على األقل على تقدير مكافئ للتقدير مقبول بالفنون التطبيقيـة          -ب

  .جامعة بنها في أي مقرر إلمكانية إعفائه من دراسته
 المعتمدة الذي تم    يتم تحديد المستوى األكاديمي للطالب المحول تبعا لمجموع الساعات         -ج

  .إعفاؤه منها على النحو الموضح بالئحة الكلية
، وفي هذه الحالة يتم إعفاء      )إن وجد (يتم تحديد القسم الذي تم قبول تحويل الطالب إليه           -د

  .الطالب فقط من متطلبات هذا القسم
ـ                .٢ ى  تقوم اللجنة بإعداد مقاصات الطالب المحولين على النحو الذي حـدده مجلـس  األعل

 للجامعات 

 يتم تسليم المقاصات المعتمدة إلى قسم شئون الطالب الذي يقوم بدوره بإخطـار الطالـب                .٣
بالنتيجة المبدئية للمقاصة وإبالغه بمقابلة المرشد األكاديمي الذي يقـوم بإعـداد الخطـة              
الدراسية والجدول الدراسي للطالب مع مراعاة عـدم تـداخل مواعيـد المحاضـرات أو               

 .مليةالحصص الع

 . يقوم قسم شئون الطالب باتخاذ الالزم العتماد المقاصات. ٤

وتظهر المقررات التي تم إعفاء الطالب المحول منها في بيان الحالة الخاص به فـي                
في كلية  الفنون التطبيقية جامعة بنها في الجزء الخاص باإلعفاءات، كما يتم احتساب إجمـالي     

اؤه منها ضمن الساعات التي اكتسبها، ويدخل تقـدير هـذه         عدد الساعات المعتمدة التي تم إعف     
 المقررات في حساب متوسط نقاط التقدير التراكمي للطالب 
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  : الشهادات المؤهلة وقواعد قبول الطالب)  ٢٢(مـادة 
:  الشهادات المؤهلة١ -٢٢  

  :تقبل الكلية الطالب الحاصلين على الشهادات التالية
 أو ما يعادلها) ضةعلوم وريا(الثانوية العامة  §

 دبلوم معاهد إعداد الفنيين  §

 )نظام الخمس سنوات(الثانوية الفنية  §

 .الثانوية الفنية التكميلية §

  :  درجات جامعية من كليات أخرى٢-٢٢
تقبل الكلية الخريجين الحاصلين على درجات جامعية أو ما يعادلها ، الذين يرغبـون              

  :ت الفنون التطبيقية ، بالشروط التالية فى الحصول على البكالوريوس فى أحد تخصصا
نفس شروط القبول للشهادات المؤهلة للقبول بالكلية طبقاً لهذه الالئحـة ، بمـا فيهـا                  - أ

  .اختبار القدرات الفنية واالبتكارية الذى يعقد بالكلية 
 .القيد كطالب منتظمين من الفرقة اإلعدادية  -  ب

لى الطالب دراسـتها للحـصول علـى    عمل مقاصة علمية لتحديد المواد التى يجب ع   -ج
  .درجة البكالوريوس فى الفنون التطبيقية 

  : درجة البكالوريوس فى الفنون التطبيقية٣-٢٢
تقبل الكلية الخريجين الحاصلين على درجة بكالوريوس الفنون التطبيقيـة فـى أحـد              
تخصصات الكلية ويرغبون فى الحصول على البكالوريوس فى تخصص آخر من تخصصات            

  :بالشروط التالية لفنون التطبيقية ، ا
  .القيد كطالب منتظمين فى الفرق األولى  -أ

عمل مقاصة علمية لتحديد المواد التى يجب على الطالب دراستها عن طريق القـسم               -ب
ب مـن فرقـة إلـى فرقـة     ويطبق فى ذلك نص الالئحة الداخلية لنقل الطال   (.العلمى

  . )دراسية أعلى
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درجـات  (سبة الطالب المقبولين من الحاصلين  على المـؤهالت العليـا            ال تزيد ن    :ملحوظة

مـن  % ٥عن  )  درجة البكالوريوس فى الفنون التطبيقية     -جامعية من كليات أخرى     

 .األعداد  التى تقبلها الكلية من طالب الثانوية العامة كل عام 

: طالب المدارس الفنية٤-٢٢  

لفنيين ، والثانوية الفنية ، والثانويـة الفنيـة   يقبل الطالب الحاصلون على دبلوم إعداد ا   

التكميلية بناء على المجموع الكلى للمواد النظرية والعملية المتحان الدبلوم ، طبقـا لقـرارات                

  . المجلس األعلى للجامعات أومن يمثله فى هذا الشأن  التى تحدد نسب المقبولين 

  .ذ رأى مجلس الكلية ويجوز لمجلس الجامعة النظر فى هذه النسب ، بعد أخ §

:  اختبار القدرات٥-٢٢  

و )  للقدرات الفنية واالبتكاريـة   (يؤدي جميع الطالب المتقدمين للقبول بالكلية اختبار        

يعقد بمقر الكلية ويعتبر نجاح الطالب في اختبار القدرات شرطا أساسيا من شـروط القبـول                

  .بالكلية

: اختبار المعادلة٦-٢٢  

على شهادات الثانوية الفنية و الثانوية الفنية التكميلية وإعداد         يؤدى الطالب الحاصلين    

الفنيين امتحان معادلة فى المقررات المؤهلة لاللتحاق بالكلية  أو طبقا لمـا يقـرره المجلـس                 

  .األعلى للجامعات فى هذا الشأن باإلضافة إلى اختبار القدرات الفنية واالبتكارية

 :يةأنواع المقررات الدراس) ٢٣(مـادة 

  :تنقسم إلىيدرس الطالب بجامعة بنها مجموعة من المقررات الدراسية 
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 الساعات المعتمدة تقسيم

 ساعة معتمدة  ١٤      )    جبارىا (متطلب جامعة §

  ساعة معتمدة٢٠         ) اجبارى(متطلب كلية  §

  ساعة معتمدة٢٤      ) اجبارى(متطلب اعدادى  §

  ساعة معتمدة٨      ) اختيارى(متطلب اعدادى  §

   ساعة٨٢      )  إجباري(متطلبات تخصص  §

  ساعة٣٢      )اختياري(متطلبات تخصص §

   ساعة١٨٠=       إجمالي  عدد الساعات المعتمدة  

  :حساب عدد ساعات االتصال األسبوعية) ٢٤(مادة 
 ساعة معتمدة تنقسم الى محاضـرات نظريـة و          ١٨متوسط عدد الساعات األسبوعية     

قا لقائمة التوزيع النسبي لمجاالت اإلعداد بالالئحة المبينة        دروس تطبيقية ويعد خريج الكلية طب     
   :بالجدول التالي

 المئوية النسب

 لكل التفصيلية للمفردات
 مجال

النسب المئوية 
 بكل مجال

  المجــــال مفـردات المجــال

 )١(المجال  اإلعداد الفني  %٤٠

 اإلعداد الهندسي  %٢٠

  العلمياإلعداد   %٢٠

 اإلعداد الثقافي  %١٠

١٠%  

٤٠%  

 اإلعداد االجتماعي

 اإلعداد العام

 )٢(المجال  اإلعداد التخصصي األساسي  %٨٠

٢٠%  
٦٠%  

 اإلعداد التخصصي اإلعداد التخصصي التكميلي
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   :األقسام التخصصية بالكلية) ٢٥(مـادة 
  : تتكون الكلية من األقسام العلمية التالية

 .ج والتريكو الغزل والنسيقسم -١

  .طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيزقسم   -٢
  . تكنولوجيا المالبس و الموضة قسم-٣
  .واألثاث التصميم الداخلي  قسم-٤
  . التصميم الصناعي قسم-٥
  . قسم المنتجات المعدنية والحلي -٦
  .نحت والتشكيل المعماري والترميمالقسم  -٧
  . اإلعالن ة قسم اإلعالن و الطباعة والنشر شعب-٨
     . طباعة ونشر وتغليفةقسم اإلعالن و الطباعة والنشر شعب -٩

  .الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون قسم  -١٠
 : نظام توزيع طالب الفرقة اإلعدادية على األقسام العلمية بالكلية) ٢٦(مـادة 

 علـى    المقبولين فى كل قسم علمى سـنوياً ، بنـاء           الطالب يحدد مجلس الكلية أعداد   
حتياجـات سـوق    إل وفقاً قسم   لكلطبقاً لإلمكانيات المتاحة    واقتراحات مجالس األقسام العلمية     

  .وبالتنسيق مع لجنة شئون التعليم والطالبالعمل 
  :ا للقواعد التالية  الطالب وفق أعدادويتم توزيع

  . للمستوى األول االمتحان النهائى فىدرجات الطالب  -١
   . مجلس الكلية ويوافق عليهامجالس األقسام العلمية االمواد المؤهلة التى يحده -٢
لمـستوى  ل االمتحان النهـائى   تهم فى ادرجل  الكلى مجموعلترتيب الطالب وفقا ل    -٣

 . األول

المـستوى   التى يستوفيها فى نهاية      ات الرغبات بطاق ب فى الترتيب رغبات الط   -٤
 .األول

  : توزيع الطالب على الشعب  ١-٢٦
 وموافقـة مجلـس    أعداد الطالب بالنسبة لكل شعبة لعلمىبعد إقرار مجلس القسم ا    

   :التالية للقواعد وفقا الطالب أعداد توزيع يتمالكلية عليها 
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 المـستوى   -المستوى الثانى ( السابقين للمستويين النهائى االمتحان فى الطالب درجات .١
 ).الثالث

 . الكلية مجلس عليها ويوافق القسم العلمى مجلس يحدها التى المؤهلة المواد .٢

 السابقين للمستويين النهائى االمتحان فى لدرجاتهم الكلى للمجموع وفقا الطالب ترتيب .٣
 .) المستوى الثالث-المستوى الثانى(

  .الثالث المستوى نهاية فى يستوفيها التى الرغبات بطاقات فى الطالب رغبات ترتيب .٤
  :تحديد القسم أو التخصص) ٢٧(مــادة 

المرشد األكاديمي لتحديد القسم أو التخصص الذي سـوف         يجب على الطالب مراجعة     
 مجلس الكليـة،     و مجالس األقسام العلمية   يلتحق به طبقا للقواعد السابق ذكرها والمقررة  من        

  .ويظهر القسم أو التخصص في استمارة تسجيل المقررات كما يظهر في بيان حالة الطالب
  :تغيير القسم أو التخصص) ٢٨(مــادة 

لب تغيير القسم أو التخصص الذي التحق به بناء على طلـب منـه وبعـد                يمكن للطا 
  .موافقة إدارة الكلية

) اد المؤهلـة  المو( ويتم ذلك قبل بداية الفصل الدراسى وبعد استيفاءه لمتطلبات القسم           
 .المراد التحويل إليه

سية  ويجب على الطالب في هذه الحالة مراجعة المرشد األكاديمي لتعديل الخطة الدرا           
وإجراء التعديالت الالزمة في بيان الحالة، حيث يتم نقل المقررات التي درسها الطالـب فـي                
القسم السابق وليست من متطلبات القسم الجديد إلى الجزء الخاص بالمقررات التـي ال يـدخل           
تقديرها في حساب متوسط نقاط التقدير التراكمي مع عمل مقاصة داخلية للطالب تحت إشراف              

 . األكاديمي المرشد

   :الدرجات العلمية) ٢٩(مـادة 
تمنح الجامعة الدرجات العلمية التالية بناء على توصية مجلس الكلية في التخصـصات         

  : التالية
 .الغزل والنسيج والتريكو  تخصص درجة البكالوريوس في الفنون التطبيقية-١
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ات والـصباغة   طباعة المنسوج   تخصص درجة البكالوريوس في الفنون التطبيقية      -٢
  .والتجهيز

  .تكنولوجيا المالبس و الموضة  تخصصدرجة البكالوريوس في الفنون التطبيقية -٣
  .واألثاث التصميم الداخلي  تخصصدرجة البكالوريوس في الفنون التطبيقية -٤
  .التصميم الصناعي  تخصصدرجة البكالوريوس في الفنون التطبيقية -٥
  . قسم المنتجات المعدنية والحلي  تخصص التطبيقيةدرجة البكالوريوس في الفنون -٦
نحـت والتـشكيل المعمـاري      ال  تخصص درجة البكالوريوس في الفنون التطبيقية     -٧

  .والترميم
 اإلعـالن و الطباعـة والنـشر      تخصص درجة البكالوريوس في الفنون التطبيقية     -٨

   .اإلعالن  ةشعب
 اإلعالن و الطباعـة والنـشر       ص تخص درجة البكالوريوس في الفنون التطبيقية     - ٩

    ة طباعة ونشر وتغليفشعب
 الفوتوغرافيـا والـسينما    تخـصص درجة البكالوريوس في الفنـون التطبيقيـة     -١٠

  والتلفزيون
 :الرحالت العلمية ) : ٣٠(المادة 

لطالب رحالت علمية داخلية وخارجية تحـت إشـراف أعـضاء هيئـة            لتنظم الكلية   
  .التدريس بالكلية 

  :قواعد المالية ال) : ٣١(المادة 
هـا مجلـس    ة طبقا للقواعد الماليـة التـى يقر       تحدد القواعد المالية الخاصة بتطبيق هذة االئح      

 .الجامعة بهذا الشأن 

  قواعد أضافية
يعرض على مجلس الكلية كافة الموضوعات التي لم يرد في شأنها نص فى مواد هذه                §

جامعة للتصديق علـى قـرار مجلـس    الالئحة وقد يتطلب األمر الرفع  إلى  مجلس ال      
 .الكلية

يطبق فيما لم يرد به نص فى هذه الالئحة وتعديالتها األحكام الواردة بقـانون تنظـيم                 §
 . والئحته التنفيذية وفقا آلخر التعديالت الصادرة ١٩٧٢ لسنة ٤٩الجامعات رقم 
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  تكويد المقررات الدراسية نظام
  :يةأكواد الفرقة اإلعدادية و األقسام العلم

تم اختيار حروف التينية الكواد الفرقة اإلعدادية واألقسام العلميـة مـن مختـصرات        
 :األسماء كما هو موضح
  .الفرقة اإلعدادية

 Freshmen 
F 

    قسم الغزل والنسيج والتريكو
 Department  Of Spinning , Weaving & Knitting  

SWK  

  قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز
 Department  Of Textile Printing , Dyeing &  Finishing 

  

PDF 

  قسم تكنولوجيا المالبس والموضة
Department  Of Apparel Technology & Fashion    

ADT 

  قسم التصميم الداخلى واألثاث
Department  Of Interior Design & Furniture  

IDF 

  قسم التصميم الصناعى
Department  Of Industrial Design  

ID 

  قسم المنتجات المعدنية والحلى
Department  Of Jewelry & Metal Products  

JMP 

  قسم النحت والتشكيل المعمارى والترميم
Department  Of Sculpture , Architectural Forming & Restoration  

SAR 

  قسم اإلعالن والطباعة والنشر 
Department  Of Advertising , Printing & Publishing  

  

APP 

   قسم الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون
Department  Of Photography ,Cinema &Television  

PCT 

  



 

 - ٣٠ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

    :أكواد المستويات الدراسية
  1  )المستوى األول( 
  2  )المستوى الثاني( 
  3  )المستوى الثالث( 
  4  )المستوى الرابع( 
  5  )المستوى الخامس(

  :قررات األساسية واالختياريةأكواد الم
 )1(  األساسيةالمقررات §

  )2(  االختياريةالمقررات §
  )01( تبدأ من    :أرقام المقررات الدراسية

تم اختيار حرفين التينيين للمواد العامة حيث تدرس هذه :  العامة أكود المقررات الدراسية
 :المقررات فى جميع األقسام  كما هو موضح

 G  متطلب كلية

  U  ب جامعةمتطل

 :نظام التكويد 
???   ? ? ? ?? 
٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠٠٠  

 نظري أو (األختبار   القسم
 ) عملى ⁄مناقشة 

 المستوى
مقررات أساسية أو 

 اختيارية
 أو رقم المقرر بالمستوى

  به فى حالة المواد العامه يترت
  

     حقوق انسان: مادة   ) 4105UW    ():١(مثال 
 رقم المقرر بالمستوى أساسي المستوى    األختبار نظرى  )متطلب جامعة ( جميع األقسام

U W 4 1    05 

     منظور هندسى: مادة )  2101GW(    ):٢(مثال 

  رقم المقرر بالمستوى  أساسي المستوى   مناقشة األختبار  )متطلب كلية ( جميع األقسام

G W 2 1   01  

   أسس تصميم: مادة)  1101FA   ():٣(مثال 

 مقرر رقم )إجباریة(مقرر أساسي  المستوى  األختبار مناقشة  عدادیةالفرقة اإل

F A 1 1  01 

  



 

 - ٣١ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

    )١(تصميم طباعة المنسوجات : مادة)  2102PDFA    ():٤(مثال 

 مقرر رقم  مقرر أساسي  المستوي  األختبار مناقشة  طباعة المنسوجات والصباغة و التجهيز : قسم 

PDF A 2 1  02 

            )١(القياسات و االختبارات  لألقمشة : مادة  )PDFW 4205    ():٥(مثال 

طباعة المنسوجات : قسم 
 مقرر رقم  مقرر اختياري  المستوى   نظرىاألختبار  والصباغة و التجهيز

PDF W 4 2  05  
    )٤(تصميم النحت البارز : مادة)    3107SARA    ():٦(مثال 

 مقرر رقم  مقرر أساسي  المستوي  عملى األختبار   ميمالنحت والتشكيل المعمارى والتر: قسم 

SAR A 3  1  07 

  توثيق األعمال الفنية          : مادة  )SARW  5208    ():٧(مثال 

 مقرر رقم   اختياري  مقرر المستوى  نظرىاألختبار  النحت والتشكيل المعمارى والترميم: قسم 

SAR  W 5 2  08  
  



 
 
 

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  



 

 

 - ٣٢ -

 ة الفنون التطبیقیةكلی       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
  الفصل الدراسي األول   

  ):إجبارية(مقررات أساسية 

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

ساعات 
 معتمدة

 محاضرة درس

متطلبات 
 سابقة

 الكود اسم المقرر

 FA1101  )١(أسس تصميم   ـ ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

 FA1102 المنظور الحر  ـ ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

 FA1103 تكنولوجيا التخصصات  ـ ١  ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 FW1104 الرسم الهندسي  ـ ١ ٢  ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 FW1105 )عام(الكيمياء   ـ ١ ٢  ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 FW1106 )١(رياضة   - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 UW1101  مهارات الحاسب   -  ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

   المقررات األساسيةمجموع  ٧  ١٤  ١٤  ٧٠٠

 )١حزمة (مقرر اختياري   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختياري   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

  المجموع الكلى  ١٠  ١٦  ١٨  ٩٠٠
   

    :يتم اختيار مقرر من كل حزمة: مقررات اختيارية

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

ساعات 
 معتمدة

 محاضرة درس

 متطلبات
 سابقة

 الكود اسم المقرر

 FA1201 عناصر من الطبيعة واللون - ١ ٢ ٢ ـ ١٠٠ - ١٠٠ -

 اتجاهات حديثة في التصميم  - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة
حز

) ١(  FW1202 

٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ 
 FW1203 التلوث البيئي -

 مبادئ القانون -  ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة
حز

) ٢(  FW1204 

  

  
  



 

 

 - ٣٣ -

 ة الفنون التطبیقیةكلی       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 ):الفصل الدراسي الثاني

  

  :حزمة كل من مقرر اختيار يتم: اختيارية مقررات

  

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
 زمن االمتحان

 تحريري مجموع
فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

ساعات 
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

  )١(أسس تصميم  ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
FA1101 

 FA1107  )٢(أسس تصميم 

 FA1108    الخطوط  - ١  ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

 FA1109 دراسات من المتاحف - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

  FW1110 هندسه وصفية - ١  ٢ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢

 FW1111  )عام(فيزياء ال  - ١  ٢ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢

 FW1112  ميكانيكا تطبيقية - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

لغات في مجاالت الفنون  -  ٢ -  ٢  ٤٠ -  ٦٠  ١٠٠  ٢
 UW1102  التطبيقية

   المقررات األساسيةمجموع ٨ ١٢ ١٤  ٧٠٠

 )١حزمة  (اختياريمقرر   ١ ٢  ٢  ٤٠ -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة  (اختياريمقرر   ٢ -  ٢  ٤٠ -  ٦٠  ١٠٠  ٢

   الكلىمجموعال ١١ ١٤ ١٨ ٩٠٠

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس

متطلبات 
 سابقة

 الكود اسم المقرر

 FA1205                                               الفوتوغرافيا  - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

  )١(رياضة  ١ ٢ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢
FW1106 

 )٢(رياضة 

زمة
 ح

 )١( FA1206 

 FA1207 علم االجتماع - ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢

 - ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢
علم نفس وسيكولوجية 

 التصميم

مة 
حز

 
)٢( FA1208 



 

 - ٣٤ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 
  الفصل الدراسي الثالث

  ):إجبارية(مقررات أساسية 

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

فحص  تحريري مجموع االمتحان

 وتقييم

أعمال 

 سنة

  ساعات

 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

 SWKA 2101  )١(تصميم  - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

 SWKW 2102 )١(تراكيب منسوجات  -  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 SWKW 2103 نسيج الخامات  - ٢ ٢ ٣ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 SWKW 2104 رياضة النسيج - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 SWKW 2105  تاريخ تخصص - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢ 
 الرسم الهندسي

FW1104  
 

  نظور هندسيم
 

GW 2101 

  المقررات األساسيةمجموع ٧ ١٢ ١٣ ٦٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى  ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

  الكلىمجموعال ١٠ ١٤ ١٧ ٨٠٠

   :يتم اختيار مقرر من كل حزمة): اختيارية(مقررات أساسية 

  
  

زمن  ساعات األسبوعيةعدد ال الدرجـــة

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 

 وتقييم

أعمال 

 سنة

ساعات 

 معتمدة
 محاضرة درس

متطلبات 

 سابقة
 الكود اسم المقرر

 SWKW  2201 تسويق منسوجات  - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 تصميم ماكينات - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)١( SWKW  2202 

٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ - 
أخالق (إنسانيات 

 )المهنة
SWKW  2203 

   اإلقتصاد - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)٢( SWKW  2204 



 

 - ٣٥ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 
  الفصل الدراسي الرابع

  ):إجبارية(مقررات أساسية 

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 

 وتقييم

أعمال 

 سنة

ساعات 

 معتمدة
 محاضرة درس

 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ 
  )١(تصميم 

SWKA 2101 
 SWKA 2106 )٢(تصميم 

 SWKW 2107 )١(تحليل منسوجات  - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 SWKW 2108 تحضيرات النسيج - ٢ ٢ ٣ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 SWKW 2109 كيمياء ألياف  - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 SWKW 2110 )١(دوائر كهربية   - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 GA 2102 )١( الطبيعة  منرسم - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

 ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢
لغات في مجاالت الفنون 

     UW1102 التطبيقية
 UW 2103 )١(تخصص ال  فىلغات

  المقررات األساسيةمجموع ٩ ١٢ ١٥ ٧٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

  الكلىمجموعال ١١ ١٦ ١٩ ٩٠٠

 :يتم اختيار مقرر من كل حزمة : مقررات اختيارية

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 

 وتقييم

أعمال 

 سنة

  ساعات

 معتمدة
 محاضرة درس

متطلبات 

 سابقة
 الكود اسم المقرر

١ ٢ ٢ ٤٠ ٠ ٦٠ ١٠٠ ٢ - 
نظريات اللون 

 وتطبيقاته
SWKW 2205 

  األلوانةسيكولوجي - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٠ ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)١( SWKW 2206 

 SWKW 2207 دراسات الجدوى  - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٠ ٦٠ ١٠٠ ٢

 تطبيقي أحصاء  -  ١ ٢ ٢ ٤٠ ٠ ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)٢( SWKW 2208 

  



 

 - ٣٦ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 
  الفصل الدراسي الخامس

  ):إجبارية(مقررات أساسية 
زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

ساعات 
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

  )٢ (تصميم ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
SWKA 2106 

  SWKA 3101 )٣(تصميم 

  SWKW 3102 ) ١(تكنولوجيا إنتاج السجاد - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 SWKW 3103 )١(تكنولوجيا التريكو  - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ - 
تكنولوجيا الصباغة  والتجهيز 

)١ ( 
SWKW 3104 

 SWKW 3105 )١ (تكنولوجيا الغزل   - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 GW 3103 )١(تاريخ الفن  - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

  )١ (تخصصال  فىغاتل ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
UW 2103 

 UW 3104 )٢(تخصص ال  فىلغات

  المقررات األساسيةمجموع ٩ ١٠ ١٤ ٧٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى  ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

  الكلىمجموعال ١٢ ١٢ ١٨ ٩٠٠

  :يتم اختيار مقرر من كل حزمة:  مقررات اختيارية
زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
  الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ - 
    تكنولوجيا طباعة

 المنسوجات 
SWKW 3201 

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ - 
 غزل تكنولوجيا
 الصوف

مة 
حز

)١( SWKW 3202 

  SWKW 3203 نظم الجودة الحديثة  - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 نظم اإلدارة الحديثة  - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)٢( SWKW 3204 



 

 - ٣٧ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 

  الفصل الدراسي السادس  
  ):إجبارية(مقررات أساسية 

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

ساعات 
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ 
  )٣(تصميم 

SWKA 3101  
 

  SWKA 3106 )٤(تصميم 

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ 
  منسوجاتتراكيب

)١( SWKW 2102  
 

 SWKW 3107 )٢(تراكيب منسوجات 

 )١ ( منسوجاتتحليل ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
SWKW 2107  

 

 SWKW 3108 )٢(تحليل منسوجات

 SWKW 3109 ) ١(تكنولوجيا انتاج االت  - ٢ ٢ ٣ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٣

 SWKW 3110 )١(فحص ومراقبة جودة  - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 GW 3104 تخطيط وإدارة انتاج - ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢

  )١( الطبيعة  منرسم ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
GA 2102  ٢( الطبيعة  من رسم( GA 3105 

  المقررات األساسيةمجموع ٩ ١٢ ١٥ ٧٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

  الكلىمجموعال ١١ ١٦ ١٩ ٩٠٠

  :يتم اختيار مقرر من كل حزمة: مقررات اختيارية

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ 
 )١(دوائر كهربية 

SWKW 2110  
 

 SWKW 3205 )٢(دوائر كهربية

 )تخصص  (تلوث بيئى  - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)١( SWKW 3206 

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢  
تك الصباغة و 

 )١(التجهيز
SWKW 3104  

 

 الصباغة و تكنولوجيا
 )٢(التجهيز

SWKW 3207 

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ - 
تكنولوجيا إنتاج األلياف 

 الصناعية 

مة 
حز

)٢( 

SWKW 3208 



 

 - ٣٨ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 

  الفصل الدراسي السابع
  ):إجبارية(مقررات أساسية 

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 

 وتقييم

أعمال 

 سنة

ساعات 

 معتمدة
 محاضرة درس

 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ 
  )٤(تصميم 

SWKA 3106 
 SWKA 4101 )٥(تصميم 

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ 
 )٢(منسوجات تراكيب 

SWKW 3107  
 

 SWKW 4102 )٣(تراكيب منسوجات 

٢ ٢ ٣ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ 
  )١(تك إنتاج االت 

SWKW 3109 

تكنولوجيا إنتاج االت 

)٢( 
SWKW 4103 

  )٢ ( منسوجاتتحليل ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
SWKW 3108  

 

 SWKW 4104 ) ٣(تحليل منسوجات 

 SWKW 4105 )١(طبيعة منسوجات  - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ 
  )٢( الطبيعة  منرسم

GA 3105 
 GA 4106  الحية منرسم الطبيعة

 UW 4105 حقوق انسان - ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢

  المقررات األساسيةمجموع ٩ ١٢ ١٥ ٧٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

  الكلىمجموعال ١١ ١٦ ١٩ ٩٠٠

  :يتم اختيار مقرر من كل حزمة:  مقررات اختيارية

 

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 

 وتقييم

عمال أ

 سنة

  ساعات

 معتمدة
 محاضرة درس

 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

 SWKW4201 ترميم  المنسوجات - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 )١(حاسب الى تخصص  - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)١( SWKW 4202 

 SWKW 4203 إقصاديات التصميم  - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 حساب التكاليف  - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)٢( SWKW 4204 



 

 - ٣٩ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 

  الفصل الدراسي الثامن
  ):إجبارية(مقررات أساسية 

   :يتم اختيار مقرر من كل حزمة: مقررات اختيارية
 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

زمن 
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 تقييمو

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ - 
 إنتاج الخيوط تكنولوجيا

 الزخرفية 
SWKW 4205 

 طرق العناية بالمنسوجات  - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)١( SWKW  4206 

 SWKW 4207 ي التجهيز الوظيف - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 تنظيم صناعي  -  ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)٢( SWKW 4208 

 

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

  )٥(تصميم  ١ ٤ ٣ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
SWKA 4101  

 SWKA 4106 )٦(تصميم 

  )١( الغزل   اتكنولوجي ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
SWKW 3105 

 SWKW 4107 )٢(تكنولوجيا الغزل  

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ 
  )١( التريكو اتكنولوجي

SWKW 3103  
 

 SWKW 4108 )٢(تكنولوجيا التريكو 

 )١(فحص ومراقبة جودة  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
SWKW 3110  

فحص ومراقبة جودة 
)٢ ( 

SWKW 4109 

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ - 
تكنولوجيا األقمشة غير 

 )١(المنسوجة 
SWKW 4110 

  )١(تاريخ الفن  ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
GW 3103  

 GW 4108 )٢(تاريخ الفن 

 UW 4106 مهارات أتصال - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

  المقررات األساسيةمجموع ٩ ١٢ ١٥ ٧٠٠

 )١حزمة (اختياري مقرر  ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 )٢حزمة (مقرر اختياري  ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

  الكلىالمجموع ١٣ ١٢ ١٩ ٩٠٠



 

 - ٤٠ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 
  الفصل الدراسي التاسع

 ):إجبارية(مقررات أساسية 

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 درس
محاضر
 ة

  الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

 SWKW 5101 إدارة إنتاج النسيج - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 )٣  ( منسوجاتتحليل ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
SWKW 4104  

 

 SWKW 5102 )٤(تحليل منسوجات 

  )٢(تك إنتاج االت  ٢ ٢ ٣ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
SWKW 4103 

 SWKW 5103 )٣(تكنولوجيا إنتاج االت 

  )١(طبيعة منسوجات  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
SWKW 4105 

 SWKW 5104 )٢(طبيعة منسوجات 

 GW 5108  فى التصميماإلبداعفلسفة  - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

  )٢(تاريخ الفن  ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
GW 4108 

 GW 5109 )٣(تاريخ الفن 

  المقررات األساسيةمجموع ١٠ ٦ ١٣ ٦٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى  ١ ٢ ٢ ٦٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى  ١ ٢ ٢ ٦٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

  الكلىالمجموع ١٢ ١٠ ١٧ ٨٠٠

   :يتم اختيار مقرر من كل حزمة:  مقررات اختيارية
 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

زمن 
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

در
 س

محاضر
 ة

 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

  )٢( الغزل نولوجياتك ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
SWKW 4107 

 SWKW 5201 )٣(تكنولوجيا الغزل 

  )٢( التريكو نولوجياتك ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
SWKW 4108 

 )٣(تكنولوجيا التريكو 

مة 
حز

)١( SWKW 5202 

  )١( السجادنولوجياتك ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
SWKW 3102 

 إنتاج السجاد تكنولوجيا
)٢( 

SWKW 5203 

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ 
تك األقمشة غير المنسوجة 

)١( SWKW 4110 

 األقمشة تكنولوجيا
 الصناعية

مة 
حز

)٢( SWKW 5204 

 
 



 

 - ٤١ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 
  الفصل الدراسي العاشر

 ):إجبارية(مقررات أساسية 

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود  المقرراسم متطلبات سابقة

 SWKA 5105 مشروع ال - ١ ١٠ ٦ - ١٠٠ - ١٠٠ -

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ 
تراكيب 
 )٣(منسوجات

  

تراكيب 
 ) ٤(منسوجات

SWKW 5106 

 GW 5110 نقد وتذوق فنى  - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 UW 5107 دراسات وعلوم بيئية ـ ١ ٢ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢

  المقررات األساسيةمجموع  ٥ ١٤ ١٢ ٤٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

  الكلىالمجموع ٧ ١٨ ١٦ ٦٠٠

   :يتم اختيار مقرر من كل حزمة: مقررات اختيارية
 عدد الساعات األسبوعية ـةالدرجــ

زمن 
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

 )١(حاسب الى تخصصى  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
SWKW 4202 

حاسب الى تخصصى 
)٢( 

SWKW 5205 

 تكنولوجيا المالبس  - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)١( SWKW 5206 

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ - 
تكنولوجيا انتاج األقمشة 

 الذكية
SWKW 5207 

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ - 
تصميمات أقمشة 

 التريكو

مة 
حز

)٢( SWKW 5208 

 



 

 - ٤٢ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 
  الفصل الدراسي الثالث

  ):إجبارية(مقررات أساسية 

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

  PDFA 2101 اساسيات التصميم - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

 PDFA 2102 )١(تصميم طباعة المنسوجات  - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

 PDFA 2103 )١(أساليب طباعة المنسوجات  - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

 PDFW 2104 ألياف طبيعة و كيمياء -  ٢ ٢ ٣ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٣

 PDFW 2105   تاريخ تخصص ـ ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

  الرسم الهندسي ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢
FW1104  منظور هندسي  GW 2101 

  المقررات األساسيةمجموع  ٧ ١٢ ١٣ ٦٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  ٦٠  -  ١٠٠  -

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

   الكلىمجموعال ٩ ١٦ ١٧ ٨٠٠

   : كل حزمةيتم اختيار مقرر من): اختيارية(مقررات أساسية 

  

  
 

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 
 تحريري مجموع حاناالمت

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

ساعات 
 معتمدة

 محاضرة درس

متطلبات 
 سابقة

 الكود اسم المقرر

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠  - 
تصميم القطعة الواحدة 

  للطفل
 

PDFA 2201 

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ - 
ات تصميم المفروش
 للطفل

مة 
حز

)١( 

PDFA 2202 

 PDFW 2203   الخيوطتكنولوجيا إنتاج - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢  - 
  الغزلتكنولوجيا 
  

مة 
حز

)٢( PDFW 2204  



 

 - ٤٣ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 
  الفصل الدراسي الرابع

  ):إجبارية(مقررات أساسية 

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
 تحريري مجموع حاناالمت

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

ساعات 
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ 
تصميم طباعة 

  )١(المنسوجات 
PDFA 2102 

 PDFA 2106 )٢(تصميم طباعة المنسوجات 

-  ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ 
 أساليب طباعة
  )١ (المنسوجات

PDFA 2103 
 PDFA 2107  )٢(أساليب طباعة المنسوجات 

 PDFW 2108  )١(تحضيرات األقمشة  -  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 PDFW 2109  كيمياء -  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 PDFW 2110  )تخصصى) (١(التصميم بالحاسب  - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 GA 2102 )١(الطبيعة  من رسم  - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

 ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢
 لغات في مجاالت 
  الفنون التطبيقية

UW1102 
 UW 2103 )١(تخصص ال  فى لغات

  المقررات األساسيةمجموع  ٨ ١٢ ١٤ ٧٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  ٦٠  -  ١٠٠  -

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

   الكلىمجموعال ١٠ ١٦ ١٨ ٩٠٠

  :يتم اختيار مقرر من كل حزمة: رات اختياريةمقر

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس

متطلبات 
 سابقة

 الكود اسم المقرر

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ - 
 تصميم المعلقات المطبوعة

 للطفل
PDFA 2205 

   أقمشة التريكوإنتاجتك  - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)١( PDFW 2206 

 PDFW 2207  تراكيب  وترقيم الخيوط -  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 تراكيب وتحليل المنسوجات -  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)٢( PDFW 2208  

 



 

 - ٤٤ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 
  خامسالفصل الدراسي ال

  ):إجبارية(مقررات أساسية 

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

ساعات 
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ 
 تصميم طباعة المنسوجات

)٢( PDFA 2106    تصميم طباعة المنسوجات)٣(  PDFA 3101  

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ 
أساليب طباعة المنسوجات 

)٢( PDFA 2107   
  أساليب طباعة المنسوجات 

)٣( 
PDFA 3102 

  )١(تحضيرات األقمشة   ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
PDFW 2108   ٢(تحضيرات األقمشة(  PDFW 3103 

 PDFW 3104 مياء الصبغات يك - ٢ ٢  ٣ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٣

 GW 3103  )١(تاريخ الفن  - ٢ - ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

  )١(تخصصفى اللغات   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢
UW 2103 

 UW 3104  )٢(تخصص ال  فىلغات

  المقررات األساسيةمجموع  ٩  ٨ ١٣ ٦٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  ٦٠  -  ١٠٠  -

   الكلىمجموعال ١٢ ١٠ ١٧ ٨٠٠

  :يتم اختيار مقرر من كل حزمة:   اختياريةمقررات

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس

متطلبات 
 سابقة

 الكود اسم المقرر

 PDFW 3201 )١(كمياء المواد المساعدة  - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 البوليمراتكيمياء   -  ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)١(  PDFW 3202 

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ - 
اتجاهات الموضة  لمكمالت 

 الزى المطبوع
PDFA 3203 

 

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ - 
اتجاهات الموضة لألقمشة 

 السيدات المطبوعة

مة 
حز

)٢( PDFA 3204 

 
 



 

 - ٤٥ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 

  الفصل الدراسي السادس
  ):إجبارية(مقررات أساسية 

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

ساعات 
 معتمدة

 محاضرة درس
  الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ 
تصميم طباعة المنسوجات 

)٣( PDFA 3101    
  

 PDFA 3105  )٤(طباعة المنسوجات تصميم 

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ 
 أساليب طباعة المنسوجات

)٣( PDFA 3102   
  

 PDFA 3106  )٤(أساليب طباعة المنسوجات 

 PDFW 3107 )١(تكنولوجيا الصباغه  - ٢ ٢ ٣ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٣

 PDFW 3108  )١(تكنولوجيا الطباعة  -  ٢ ٢ ٣ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٣

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ 
  )١(التصميم بالحاسب 

  )تخصصى(
PDFW 2110  

) ٢(التصميم بالحاسب 
 PDFW 3109  )تخصصى(

 GW 3104 تخطيط وإدارة انتاج - ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠  ٢

  )١( الطبيعة  منرسم ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠  -
GA 2102 

 GA 3105 )٢( الطبيعة  منرسم

  المقررات األساسيةمجموع  ١٠  ١٢  ١٦ ٧٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

   الكلىمجموعال ١٣ ١٤ ٢٠ ٩٠٠

  :مةيتم اختيار مقرر من كل حز: مقررات اختيارية

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 ةسن

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

 PDFW 3205 )١(المعالجات الحيوية لالقمشة   - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢

 تصميم القطعة الواحدة للسيدات - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

مة 
حز

)١(  PDFA  3206 

٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢  
كمياء المواد 

  )١(المساعدة 
PDFW 3201 

 PDFW 3207  )٢(مياء المواد المساعدة يك
 

  كنولوجيا األقمشة غير المنسوجةت -  ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)٢( PDFW 3208 



 

 - ٤٦ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 

  الفصل الدراسي السابع
  ):إجبارية(مقررات أساسية 

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

ساعات 
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

-  ١ ٢ ٢  ٤٠  ٦٠  -  ١٠٠ 
تصميم طباعة المنسوجات 

)٤( PDFA 3105    
تصميم طباعة 

 PDFA 4101  )٥(المنسوجات 

-  ١ ٢ ٢  ٤٠  ٦٠  -  ١٠٠ 
أساليب طباعة 

 PDFA )٤(المنسوجات 
3106   

أساليب طباعة 
 PDFA  4102  )٥(المنسوجات 

٢ ٢ ٣ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٣ 
  )١(تكنولوجيا الصباغه 
PDFW 3107  

 
 PDFW 4103 )٢(تكنولوجيا الصباغه 

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ - 
تكنولوجبا طباعة األقمشة 

 السيليلوزية 
PDFW 4104 

  )٢( الطبيعة  منرسم ١ ٢ ٢  ٤٠  ٦٠  -  ١٠٠  -
GA 3105 

 GA 4106  الحية منرسم الطبيعة

 UW 4105 حقوق انسان - ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠  ٢

  المقررات األساسيةمجموع  ٨  ١٠  ١٣ ٦٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

   الكلىمجموعال ١١ ١٢ ١٧ ٨٠٠

 :يتم اختيار مقرر من كل حزمة:  مقررات اختيارية

 
 
 

زمن  ت األسبوعيةعدد الساعا الدرجـــة
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 درس
محاضر
 ة

 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢ 
المعالجات الحيوية 

  )١(لالقمشة 
PDFW 3205  

المعالجات الحيوية 
 PDFW 4201  )٢(لالقمشة 

تصميم المجموعة   - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠  -
  متناسقة للمفروشات ال

مة 
حز

)١( 

PDFA 4202 

 PDFW 4203 اقتصاديات التصميم  -  ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢

  والتسويقتكاليف األنتاج - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢

مة 
حز

)٢(  PDFW 4204 



 

 - ٤٧ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 

 الفصل الدراسي الثامن
  ):إجبارية(مقررات أساسية 

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ 
 )٥(تصميم طباعة المنسوجات 

PDFA 4101  
  

 PDFA 4105  )٦(تصميم طباعة المنسوجات 

-  ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ 
أساليب طباعة المنسوجات  

)٥( PDFA  4102   

أساليب طباعة المنسوجات  
)٦( 

PDFA 4106 

  PDFW 4107  )١(التجهيز النهائى لالقمشة  - ٢ ٢ ٣ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٣

 PDFW 4108 هندسة ماكينات الطباعة - ٢ - ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠  ٢

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ 
  )٢(التصميم بالحاسب 

  PDFW 3109  )تخصصى(
) ٣(التصميم بالحاسب 

  )تخصصى(
PDFW 4109 

  )١(تاريخ الفن  ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
GW 3103   ٢(تاريخ الفن(  GW 4107 

 UW 4106  مهارات أتصال - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢

   المقررات األساسيةمجموع  ١١ ٨ ١٥ ٧٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (ختيارى مقرر ا  ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

  الكلىالمجموع ١٣ ١٢ ١٩ ٩٠٠

   :يتم اختيار مقرر من كل حزمة: مقررات اختيارية

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ - 
ياسات واألختبارات لالقمشة الق

)١( 
PDFW 4205 

  )١(تكنولوجيا الطباعة   ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢
PDFW 3108 

 )٢(تكنولوجيا الطباعة  

مة 
حز

)١( PDFW 4206 

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢  - 
تكنولوجيا النانو فى 

 PDFW 4207  )١(التخصص

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ - 
التصميم والتراث فى 

  التخصص

مة 
حز

)٢( PDFA 4208 

 
 



 

 - ٤٨ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 
  الفصل الدراسي التاسع

 ):إجبارية(مقررات أساسية 

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

- ١ ٤ ٣ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ 
تصميم طباعة المنسوجات 

)٦( PDFA 4105      
تصميم طباعة المنسوجات 

)٧(  PDFA 5101 

  )٢(تكنولوجيا الصباغه  ١ ٢  ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
PDFW 4103  

 PDFW 5102 )٣(تكنولوجيا الصباغه 

٢ ٢ ٣ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٣  
 تكنولوجبا طباعة

  األقمشة السيليلوزية 
PDFW 4104  

  

جبا طباعة األقمشة تكنولو
 البروتينية والمخلقة

PDFW 5103 

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ 
 )٣(التصميم بالحاسب 

   )تخصصى(
PDFW 4109 

) ٤(التصميم بالحاسب 
 PDFW 5104  )تخصصى(

 GW 5108  فى التصميماإلبداعفلسفة  - ٢ -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

  )٢(تاريخ الفن  ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
GW 4107  ٣ (تاريخ الفن(  GW 5109 

   المقررات األساسيةمجموع ٩ ١٠ ١٤ ٦٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

  الكلىالمجموع ١١ ١٤ ١٨ ٨٠٠

   :يتم اختيار مقرر من كل حزمة:  مقررات اختيارية

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
  الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢  
 تكنولوجيا النانو

  )١(فى التخصص  
PDFW 4207 

فى  تكنولوجيا النانو
 )٢(التخصص  

PDFW  5201 

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢  - 
  )٢(القياسات واألختبارات 

  

مة 
حز

)١( PDFW  5202 

 PDFW  5203  االيزو واألشترطات البيئية - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 تصميم الستائر المطبوعة  - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

مة 
حز

)٢( PDFA  5204 

 
 



 

 - ٤٩ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 

 لفصل الدراسي العاشرا
  ):إجبارية(مقررات أساسية 

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 

 تحريري مجموع حاناالمت
فحص 

 وتقييم

أعمال 

 سنة

  ساعات

 معتمدة
 محاضرة درس

 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

 PDFA  5105  المشروع  - ١ ١٠ ٦ - ١٠٠ - ١٠٠ -

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢ 
 لالقمشةالتجهيز النهائى 

)١( PDFW 4107    
  PDFW  5106  )٢(ة التجهيز النهائى لالقمش

٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢ - 
هندسة ماكينات الصباغة 

  والتجهيز
PDFW  5107 

 GW  5110 نقد وتذوق فنى  -  ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 UW  5107 دراسات وعلوم بيئية  -  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

   المقررات األساسيةمجموع ٧ ١٤ ١٤ ٥٠٠

 )١ حزمة(مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

  الكلىالمجموع ١٠ ١٦ ١٨ ٧٠٠

   :يتم اختيار مقرر من كل حزمة: مقررات اختيارية

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 

 وتقييم

أعمال 

 سنة

  ساعات

 معتمدة
 ةمحاضر درس

متطلبات 

 سابقة
 الكود اسم المقرر

 PDFW  5205 التجهيز الوظيفى لالقمشة  - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢

 )٤(تكنولوجيا الصباغه   -  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)١( PDFW  5206 

    PDFW  5207 فحص ومراقبة جودة المصانع - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 الطباعة الرقمية للمنسوجات - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)٢( PDFW  5208 

 

 



 

 - ٥٠ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 
  الفصل الدراسي الثالث

  ):إجبارية(مقررات أساسية 

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

 ATFA 2101  أساسيات تصميم المالبس  - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠  -

 ATFA 2102 ) ١(تصميم أزياء األطفال   - ١ ٤ ٣ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

 ATFW 2103  تراكيب المنسوجات  - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 ATFW 2104 )١(تقنيات  القص والحياكة -  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 ATFW 2105    تاريخ تخصص  ـ ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

  الرسم الهندسي ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
FW1104    منظور هندسى    GW 2101 

  المقررات األساسيةمجموع  ٦ ١٤ ١٣ ٦٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

   الكلىمجموعال ٩ ١٦ ١٧ ٨٠٠

   :ر من كل حزمةيتم اختيار مقر): اختيارية(مقررات أساسية 

  

   
  

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

ساعات 
 معتمدة

 محاضرة درس

متطلبات 
 سابقة

 الكود اسم المقرر

 ATFW 2201 مياء المنسوجاتيك - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

  يكو الترإنتاجتكنولوجيا  - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)١( ATFW 2202  

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ - 
 إنتاجتكنولوجيا 

 ATFW 2203  المنسوجات

 )١(رسم موديل   - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠  - ١٠٠ - 

مة 
حز

)٢( ATFA 2204  



 

 - ٥١ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 
  الفصل الدراسي الرابع

  ):إجبارية(مقررات أساسية 
 عدد الساعات األسبوعية ـــةالدرج

زمن 
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

ساعات 
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

- ١ ٤ ٣ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ 
تصميم أزياء األطفال 

)١( ATFA 2102  
 ATFA 2106 )٢(تصميم أزياء األطفال  

١ ٤ ٣ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٣ 
هندسة النماذج المسطحة  -

 لمالبس االطفال
ATFW 2107 

  )١(التصميم بالحاسب  - ١ ٢  ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
    

ATFW 2108 

 ATFW 2109 اتجاهات الموضة  -  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 GA 2102 )١(رسم الطبيعة الصامتة  - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

 ٢ - ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢
 لغات في مجاالت 
  الفنون التطبيقية

UW1102 

 UW 2103 )١(ص لغات تخص

  المقررات األساسيةمجموع  ٧ ١٤ ١٤  ٦٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

   الكلىمجموعال ٩ ١٨ ١٨ ٨٠٠

  :يتم اختيار مقرر من كل حزمة: مقررات اختيارية
 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

زمن 
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

 ATFW 2205  تصميم منسوجات بالحاسب - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

١ ٢ ٢  ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ - 
طرق فحص وجودة 

 األقمشة

مة 
حز

)١( ATFW 2206 

  )١(رسم موديل    ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
ATFA 2204 

 ATFA 2207 )٢(رسم موديل  

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢  -  
الخامات (طبيعة منسوجات 
 )ة شواالقم

مة 
حز

)٢(  ATFW 2208 



 

 - ٥٢ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 
  الفصل الدراسي الخامس

  ):إجبارية(مقررات أساسية 

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

ساعات 
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر طلبات سابقةمت

- ١ ٤ ٣ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ 
أزياء  تصميم 
  )٢ (االطفال

ATFA 2106  
 ATFA  3101 )١(تصميم أزياء السيدات 

١ ٤ ٣ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ -  
هندسة النماذج المسطحة 

 لمالبس السيدات
ATFW 3102  

 ATFW 3103  )١(تكنولوجيا انتاج المالبس   -  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢  
تقنيات القص 

  ) ١(والحياكة 
ATFW 2104  

 ATFW 3104 ) ٢(تقنيات القص والحياكة 

 GW 3103  )١(تاريخ الفن  - ٢ - ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

  )١ (لغات تخصص  ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢
UW 2103   ٢(لغات تخصص(  UW 3104 

  المقررات األساسيةمجموع  ٨  ١٢ ١٤ ٦٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى  ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

 )٢حزمة (مقرر اختيارى  ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

   الكلىمجموعال  ١١ ١٤ ١٨ ٨٠٠

  :يتم اختيار مقرر من كل حزمة:  مقررات اختيارية

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس

لبات متط
 سابقة

 الكود اسم المقرر

تصميم وتنفيذ مالبس    - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
 الالنجيرى 

ATFA 3201 

 تصميم المالبس الوظيفية - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

مة 
حز

)١(  ATFA 3202 

 ATFW 3203  ليفمقايسات وتكا - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 إدارة العالمة التجارية - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)٢( ATFW 3204 



 

 - ٥٣ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 
  الفصل الدراسي السادس

  ):إجبارية(مقررات أساسية 

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

ساعات 
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

  )١(أزياء السيدات  ١ ٤ ٣ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
ATFA  3101 

تصميم أزياء السيدات 
)٢( 

ATFA 3105 

  ATFW 3106 تك تطريز - ١ ٤ ٣ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 ATFW 3107 )١(هندسة االت المالبس  - ١ ٢ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠  ٢

) ١(التصميم بالحاسب  ١ ٢  ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
 ATFW 2108   ٢(التصميم بالحاسب (   ATFW 3108 

 GW 3104 تخطيط وإدارة انتاج - ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠  ٢

-  ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ 
رسم الطبيعة الصامتة 

)١( GA 2102  
رسم الطبيعة الصامتة 

)٢( 
GA 3105 

  المقررات األساسيةمجموع  ٧  ١٤  ١٤ ٦٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

   الكلىمجموعال ١٠ ١٦ ١٨ ٨٠٠

  :يتم اختيار مقرر من كل حزمة: مقررات اختيارية

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

زمن 
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

ال أعم
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس

متطلبات 
 سابقة

 الكود اسم المقرر

٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ - 
تكنولوجيا انتاج 
 ATFW 3205  المالبس الجلدية

٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢ - 
 بحوث وتطوير  

 المالبس

مة 
حز

)١( ATFW 3206 

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -  
تصميم وتنفيذ مكمالت 

 ATFA 3207  )١ (المالبس

تك انتاج مستلزمات   -  ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢
  تشغيل المالبس

مة 
حز

)٢(  ATFW  3208 



 

 - ٥٤ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 
  الفصل الدراسي السابع

  ):إجبارية(مقررات أساسية 
زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

ساعات 
 معتمدة

 درس
محا
 ضرة

 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

  )٢(أزياء السيدات تصميم  ١ ٤ ٣ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
ATFA 3105 

 ATFA 4101 تصميم أزياء الرجال 

  ATFA 4102 )١(التشكيل على المانيكان  - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠  -

 )١ (تك انتاج المالبس  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
ATFW 3103 

 ATFW 4103 )٢(تك انتاج المالبس 

١ ٤ ٣ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ 
 النماذج المسطحة هندسة 

  السيدات لمالبس 
ATFW 3102  

  

هندسة النماذج المسطحة 
 لمالبس الرجال 

ATFW 4104 

-  ١  ٢  ٢  ٤٠  ٦٠  -  ١٠٠  
  )٢( رسم الطبيعة الصامتة
GA 3105  

 
 GA 4106 رسم الطبيعة الحية

 UW 4105 حقوق انسان - ٢ - ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠  ٢

  المقررات األساسيةمجموع  ٧  ١٤  ١٤ ٦٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى  ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

  الكلىالمجموع  ١٠ ١٦ ١٨ ٨٠٠

  :يتم اختيار مقرر من كل حزمة:  مقررات اختيارية
زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود لمقرراسم ا متطلبات سابقة

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ 
مكمالت  تصميم  

  )١(المالبس 
ATFA 3207 

  وتنفيذتصميم
  ATFA 4201  )٢(المالبس مكمالت 

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ 
تصميم ازياء 

  )٢(السيدات 
ATFA 3105 

تصميم مالبس 
ما والمسرح    السين

مة 
حز

)١( 

ATFA 4202 

٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢   - 
تكنولوجيا المالبس 

 ATFW 4203  الوظيفية  

٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢   - 
 قوانين وتشريعات  

  المالبس

مة 
حز

)٢(  ATFW 4204 



 

 - ٥٥ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 
  الفصل الدراسي الثامن

  ):ةإجباري(مقررات أساسية 

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

-  ١  ٤  ٣  ٤٠  ٦٠  -  ١٠٠  
التشكيل على المانيكان 

)١( ATFA 4102  
  ATFA  4105 )٢(التشكيل على المانيكان 

 ATFW 4106  ادارة وتسويق المالبس  -  ١  ٢  ٢  ٤٠    ٦٠  ١٠٠  ٢

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢  - 
تك طباعة وصباغة 

  المنسوجات
ATFW 4107 

 ATFW 4108 أرجنومية المالبس - ١ ٢ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠  ٢

 ATFW 4109  )١(اعداد النماذج بالحاسب    - ١ ٢  ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ 
  )١(تاريخ الفن 

GW 3103  
  

 GW 4107  )٢(يخ الفن تار

 UW 4106  مهارات أتصال - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢

   المقررات األساسيةمجموع  ٩ ١٢ ١٥ ٧٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

  الكلىالمجموع ١٢ ١٤ ١٩ ٩٠٠

  :زمةيتم اختيار مقرر من كل ح: مقررات اختيارية

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ - 
فحص ومراقبة جودة 

 المالبس
ATFW 4205 

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢  
 تصميم مكمالت المالبس

)٢( ATFA 4201 

تكنولوجيا انتاج 
 مكمالت المالبس

مة 
حز

)١( ATFW 4206 

٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ - 
هندسة انتاج دعامات 

  المالبس
ATFW 4207 

  علم اللون وتطبيقاته - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)٢( ATFW 4208 



 

 - ٥٦ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 

 
  الفصل الدراسي التاسع

 ):إجبارية(اسية مقررات أس
 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

زمن 
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

  ATFA 5101  تصميم ازياء المناسبات   - ١ ٢ ٢ ٤٠  ٦٠ - ١٠٠ -

  ATFA 5102  )٢(االت المالبس هندسة   -  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ -

 ATFW 5103  اقتصاديات تصميم المالبس  -  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ - 
ادارة  وتخطيط انتاج 

 ATFW 5104  المالبس  

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢ 
اعداد النماذج بالحاسب 

)١( ATFW 4109 
 ATFW 5105  )٢(اعداد النماذج بالحاسب 

٢ -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢ - 
البتكار واالبداع فى فلسفة ا

 التصميم
GW 5108 

  )٢(تاريخ الفن  ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
GW 4107 

 GW 5109  )٣(تاريخ الفن 

   المقررات األساسيةمجموع ١٠ ٨ ١٤ ٧٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

  الكلىالمجموع ١٣ ١٠ ١٨ ٩٠٠

   :يتم اختيار مقرر من كل حزمة:  قررات اختياريةم
زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

  ATFW 5201  الجودة الشاملة  -  ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 ادارة المشروعات الصغيرة - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)١( ATFW 5202  

 ATFW 5203 عروض وتسويق األزياء - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 نظم التصنيع المتكاملة   -   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢
  بالحاسب

مة 
حز

)٢( ATFW 5204 



 

 - ٥٧ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 

 
  الفصل الدراسي العاشر

 ):إجبارية (مقررات أساسية

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ 
  انتاجتكنواوجيا

 ATFW )٢(المالبس 

4103 

انتاج تكنواوجيا   
  )٣(المالبس 

ATFW 5106  

 -  ١ ٢ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢
واساليب تغليف 

  عرض
ATFW 5107  

 ATFA 5108  المشروع  - ١ ١٠ ٦ - ١٠٠ - ١٠٠ -

 GW 5110 نقد وتذوق فنى  -  ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

  -  ١ ٢ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢
دراسات وعلوم 

 بيئية
UW 5107 

   المقررات األساسيةمجموع ٧ ١٤ ١٤ ٥٠٠

 )١زمة ح(مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

  الكلىالمجموع ٩ ١٨ ١٨ ٧٠٠

   :يتم اختيار مقرر من كل حزمة: مقررات اختيارية

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 ضرةمحا درس

متطلبات 
 سابقة

 الكود اسم المقرر

  ATFW 5205 العناية بالمالبس -  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 تكنولوجيا تجهيز األقمشة - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)١( ATFW 5206  

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ - 
 التسويق األلكترونى

  للمالبس
ATFA 5207 

 تكنولوجيا المالبس الذكية - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)٢( ATFW 5208 

 



 

 - ٥٨ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 
  الفصل الدراسي الثالث

  ):إجبارية(مقررات أساسية 

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 

 وتقييم

أعمال 

 سنة

  ساعات

 معتمدة
 محاضرة درس

  الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ - 
أساسيات التصميم والعمارة 

  )١(الداخلية 
IDFA 2101 

 IDFA 2102 )١(تصميم منشات سكنية  - ١ ٤ ٣ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

 IDFA 2103 )١(تصميم أثاث  - ١ ٤ ٣ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

 IDFW 2104 رسم معمارى وإنشائى  -  ١ ٤ ٣ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٣

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ 
  الرسم الهندسي

FW1104  
 GW 2101  سيمنظور هند

  المقررات األساسيةمجموع  ٥ ١٦ ١٣ ٥٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

   الكلىمجموعال ٨ ١٨ ١٧ ٧٠٠

   :يتم اختيار مقرر من كل حزمة): اختيارية(مقررات أساسية 

 

 
 

 بوعيةعدد الساعات األس الدرجـــة
زمن 

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 

 وتقييم

أعمال 

 سنة

ساعات 

 معتمدة
 محاضرة درس

متطلبات 

 سابقة
 الكود اسم المقرر

٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ - 
مكتبات ومصادر 

 بحث
IDFW 2201 

٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ - 
نظريات التصميم و 

  )١(العمارة الداخلية 

مة 
حز

)١( IDFW 2202 

  IDFW 2203 يمياء أخشابك  - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠  - 
نظريات اللون 

 )١(وتطبيقاته 

مة 
حز

)٢( IDFA 2204  



 

 - ٥٩ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 
  الفصل الدراسي الرابع

  ):إجبارية(مقررات أساسية 

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

ساعات 
 معتمدة

 محاضرة درس
  الكود مقرراسم ال متطلبات سابقة

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ 
أساسيات التصميم والعمارة 

  )١(الداخلية 
IDFA 2101 

أساسيات التصميم و 
 )٢(العمارة الداخلية 

IDFA 2105 

  )١(تصميم منشات سكنية  ١ ٤ ٣ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
IDFA 2102 

 سكنية تصميم منشات
)٢( 

IDFA 2106 

  IDFA 2107  )١(تخصص تنفيذى  -  ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

 IDFW  2108  تك إنتاج التصميم الداخلى -  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 GA 2102 )١(الطبيعة  من رسم  - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

 ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢
 لغات في مجاالت الفنون 

 UW1102 التطبيقية
 UW 2103 )١ (تخصصال  فىلغات

  المقررات األساسيةمجموع  ٧  ١٢ ١٣ ٦٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

   الكلىمجموعال ٩ ١٦ ١٧ ٨٠٠

  :يتم اختيار مقرر من كل حزمة: مقررات اختيارية

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر تطلبات سابقةم

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ - 
تصميم الديكور المسرحى 

)١(  IDFA 2205 

 منظور معمارى تخصصى - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)١( 

IDFW 2206 

 IDFA 2207  إظهار معمارى - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢  -  
األرجونوميكس فى 

  )١(التصميم الداخلى 

مة 
حز

)٢( IDFW 2208 



 

 - ٦٠ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 

  الفصل الدراسي الخامس
  ):إجبارية(مقررات أساسية 

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

ساعات 
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

  IDFA 3101 )١(تصميم منشات تجارية  - ١ ٤ ٣ ٤٠  ٦٠ - ١٠٠ -

  )١(تصميم أثاث   ١ ٤  ٣ ٤٠  ٦٠ - ١٠٠ -
IDFA 2103  ٢(تصميم أثاث( IDFA 3102  

  IDFW 3103  تكنولوجيا الخامات و المعدات -  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

تاريخ العمارة الداخلية   -  ١  ٢  ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
  IDFW 3104  )١(واألثاث 

 GW 3103  )١(تاريخ الفن  - ٢ - ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢  
تخصص ال  فىلغات

)١( UW 2103   
  

 UW 3104  )٢(تخصص ال  فىلغات

  المقررات األساسيةمجموع  ٨ ١٢ ١٤ ٦٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

   الكلىمجموعال ١١ ١٤ ١٨ ٨٠٠

 :يتم اختيار مقرر من كل حزمة:  مقررات اختيارية

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

نظم تحكم بيئى  - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
   )ضاءةإ(

IDFW 3201  

مواصفات وعقود   -  ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
وتكاليف التصميم 

مة 
حز

)١(  IDFW 3202  

  IDFA 3203 العمارة الداخلية - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢  
األرجونوميكس فى 

  )١(لى التصميم الداخ
IDFW 2208 

األرجونوميكس فى 
 )٢(التصميم الداخلى 

مة 
حز

)٢( IDFW 3204  



 

 - ٦١ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 

  الفصل الدراسي السادس
  ):إجبارية(مقررات أساسية 

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 تقييمو

أعمال 
 سنة

ساعات 
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

  )١(تصميم منشات تجارية  ١ ٤ ٣ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
IDFA 3101 

تصميم منشات تجارية 
)٢( IDFA 3105 

  )١(تخصص تنفيذى   ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
IDFA 2107  ٢(تخصص تنفيذى( IDFA 3106 

تك تكسيات أسقف  -  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
 IDFW  3107  وأرضيات 

 تاريخ العمارة الداخلية  ١  ٢  ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
  IDFW 3104 )١  (واألثاث

تاريخ العمارة الداخلية  
 IDFW 3108  )٢(واألثاث 

 IDFW  3109  )١(حاسب الى تخصص   -  ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 GW 3104 تخطيط وإدارة انتاج - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢

  )١( الطبيعة  منرسم ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠  -
GA 2102 

 GA  3105 )٢( الطبيعة  منرسم

  المقررات األساسيةمجموع  ٨  ١٤  ١٥ ٧٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  ٦٠  -  ١٠٠  -

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

   الكلىمجموعال ١١ ١٦ ١٩ ٩٠٠

 :يتم اختيار مقرر من كل حزمة: ريةمقررات اختيا
 عدد الساعات األسبوعية ــةالدرجـ

زمن 
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
وتقيي
 م

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

 تصميم الديكور المسرحى ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠  -
)١( IDFA 2205  

تصميم الديكور 
  IDFA 3205 )٢(المسرحى 

 وتطبيقاته نظريات اللون  ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
)١( IDFA 2204  

نظريات اللون 
 )٢(وتطبيقاته 

مة 
حز

)١( IDFA 3206 

  نظم تحكم بيئى -  ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢
 IDFW 3207  )تكييف  (

ادارة عمليات  -  ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢
 )١(التصميم الداخلي 

مة 
حز

)٢( IDFW 3208 



 

 - ٦٢ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 

  الفصل الدراسي السابع
  ):إجبارية(مقررات أساسية 

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

ساعات 
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

 IDFA 4101 )١(تصميم منشات ادارية  - ١ ٤ ٣ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

  )٢(تصميم األثاث   ١ ٤ ٣ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
IDFA 3102  

 IDFA 4102 )٣(تصميم األثاث 

 IDFA 4103  )١(عمارة   - ١ ٤  ٣ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

  )١(حاسب الى تخصص   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢
IDFW  3109 

 IDFW 4104  )٢(حاسب الى تخصص 

  )٢( الطبيعة  منرسم  ١  ٢  ٢  ٤٠  ٦٠  -  ١٠٠  -
GA  3105 

 GA 4106  الطبيعة الحية منرسم

 UW 4105 حقوق انسان - ٢ ـ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢

  المقررات األساسيةمجموع  ٧ ١٦ ١٥  ٦٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

   الكلىمجموعال ١٠ ١٨ ١٩ ٨٠٠

  :يتم اختيار مقرر من كل حزمة:  مقررات اختيارية

 

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
  الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢ -  
نظم تحكم بيئى 

 IDFW 4201  )صوتيات(

٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢ 
نظريات التصميم 

  )١ (والعمارة الداخلية
IDFW 2202 

نظريات التصميم 
والعمارة الداخلية 

)٢(  

مة 
حز

)١( IDFW 4202  

تكنولوجيا تكسيات  -  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
 IDFW 4203 الحوائط

دراسات تحليلية  - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢
 للمدارس المعمارية

مة 
حز

)٢(  IDFW 4204 



 

 - ٦٣ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 

  نالفصل الدراسي الثام
  ):إجبارية(مقررات أساسية 

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

  )١(تصميم منشات ادارية  ١ ٤ ٣ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
IDFA 4101 

 IDFA 4105 )٢(تصميم منشات ادارية 

  )٢(تخصص ننفيذى   ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
IDFA 3106 

 IDFA 4106  )٣(تخصص ننفيذى 

 IDFA 4107 تصميم الديكور التليفزيوني - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠  -

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢  
تاريخ العمارة الداخلية 

  IDFW 3108 )٢(واألثاث 
تاريخ العمارة الداخلية واألثاث 

)٣(  
IDFW 4108 

 IDFW 4109  تكنولوجيا إنتاج التصميم  -  ١  ٢  ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

  )١(تاريخ الفن  ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
GW 3103  

 GW 4107  )٢(تاريخ الفن 

 UW 4106  مهارات أتصال - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢

   المقررات األساسيةمجموع ٩ ١٢ ١٥ ٧٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (رر اختيارى مق  ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

  الكلىالمجموع ١١ ١٦ ١٩ ٩٠٠

   :يتم اختيار مقرر من كل حزمة: مقررات اختيارية
 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

زمن 
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

 IDFW 4205 أساليب أنتاج األثاث - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

  مواد النهو والتشطيب - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)١( IDFW 4206 

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ - 
أساليب وتقنيات اإلخراج 

  المعماري
IDFW 4207 

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ - 
بحوث التصميم والتطوير 

  لألثاث

مة 
حز

)٢( IDFW4208 

 



 

 - ٦٤ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 

 
  الفصل الدراسي التاسع

 ):إجبارية(مقررات أساسية 

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 

وتقيي

أعمال 

 سنة

  ساعات

 معتمدة
 محاضرة درس

 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

 IDFA 5101  تصميم منشات سياحية  - ١ ٤ ٣ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

 IDFA 5102  تصميم منشات موقتة  - ١ ٢  ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

  )١(عمارة  ١ ٢  ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
IDFA 4103  

  

 IDFA 5103  )٢(عمارة 

١ ٢ ٢ ٤٠  ٦٠ ١٠٠ ٢  
تاريخ العمارة الداخلية 

   )٣(واألثاث 
IDFW 4108  

تاريخ العمارة الداخلية 

  )٤(واألثاث 
IDFW 5104 

 فى بداعاإلفلسفة  - ٢ -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 التصميم
GW 5108 

  )٢(تاريخ الفن  ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
GW 4107 

 GW 5109  )٣(تاريخ الفن 

   المقررات األساسيةمجموع ٨ ١٠ ١٣ ٦٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

  الكلىالمجموع ١٠ ١٤ ١٧ ٨٠٠

   :يتم اختيار مقرر من كل حزمة:  ريةمقررات اختيا

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس

متطلبات 
 سابقة

 الكود اسم المقرر

 IDFA 5201 تصميم أثاث متعدد األغراض - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

  اختبار األثاثاليبأس - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)١( IDFW 5202 

 IDFA 5203  تخطيط مواقع  - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

تكنولوجيا خامات العمارة و  - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
  التصميم الداخلى

مة 
حز

)٢( IDFW5204 

 



 

 - ٦٥ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 

 
  الفصل الدراسي العاشر

  ):ريةإجبا(مقررات أساسية 

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

 IDFA 5105  المشروع - ١ ١٠ ٦ - ١٠٠ - ١٠٠  -

 IDFA 5106  ديكور سينما - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢  
ب الى حاس

 )٢(تخصص 
IDFW 4104  

 

حاسب الى تخصص 
)٣( IDFW 5107 

 GW  5110 نقد وتذوق فنى  -  ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 UW 5107 دراسات وعلوم بيئية  -  ١ ٢ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢

   المقررات األساسيةمجموع ٦ ١٦ ١٤ ٥٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة ( اختيارى مقرر  ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

  الكلىالمجموع ١٠ ١٦ ١٨ ٧٠٠

   :يتم اختيار مقرر من كل حزمة: مقررات اختيارية

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
مجمو االمتحان

 ع
 تحريري

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

ليل خطوط االنتاج تح  - ٢  ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
 IDFW 5205 الكمى لألثاث

إدارة المشروعات  - ٢  ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
 ومراقبة الجودة

مة 
حز

)١( IDFW 5206 

٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢  
ادارة عمليات التصميم 

  )١(الداخلى 
IDFW 3208 

إدارة عمليات التصميم 
 IDFW 5207 )٢(الداخلى 

 ق أبحاث المنتجتسوي - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)٢( 

IDFW 5208 

 

 



 

 - ٦٦ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 
  الفصل الدراسي الثالث

  ):إجبارية(مقررات أساسية 

زمن   عدد الساعات األسبوعية  الدرجـــة

فحص  تحريري مجموع  االمتحان

 وتقييم

أعمال 

 سنة

  ساعات

 معتمدة

 محاضرة درس
  الكود  اسم المقرر  متطلبات سابقة

 IDA 2101 التصميم الصناعيأساسيات  - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ ـ ١٠٠ ـ

 IDA  2102 )١(تصميم المنتج الصناعي  - ١ ٤ ٣ ٤٠ ٦٠ ـ ١٠٠ ـ

 IDA 2103 )١(تصميم النماذج  - ١ ٤ ٣ ٤٠ ٦٠ ـ ١٠٠ ـ

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ - 
تصميم أساليب عرض واخراج 

 )١(التصميم 
IDA 2104  

 IDW 2105  تاريخ تخصص ـ ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢ 
  الرسم الهندسي

FW1104  
 GW 2101  منظور هندسي 

  المقررات األساسيةمجموع  ٦ ١٦ ١٤ ٦٠٠

 )١حزمة (مقرر اختياري   ٢ ـ  ٢  ٤٠ ـ  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختياري   ١  ٢  ٢  ٤٠ ـ  ٦٠  ١٠٠  ٢

   الكلىمجموعال ٩ ١٨ ١٨ ٨٠٠

 

   :يتم اختيار مقرر من كل حزمة): اختيارية(مقررات أساسية 

  

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 

 وتقييم

أعمال 

 سنة

ساعات 

 معتمدة
 محاضرة درس

متطلبات 

 سابقة
 الكود اسم المقرر

 IDW 2201  تك خامات - ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢

  نظرية اآلالت  - ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)١( IDW 2202  

 IDW 2203 رسم ميكانيكي - ١ ٢ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢

 تك إنتاج - ١ ٢ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)٢( IDW 2204  



 

 - ٦٧ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 
  الفصل الدراسي الرابع

  ):إجبارية(مقررات أساسية 

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 
 يتحرير مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

ساعات 
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

  )١(تصميم المنتج الصناعي  ١ ٤ ٣ ٤٠ ٦٠ ـ ١٠٠ ـ
IDA  2102 

 IDA 2106 )٢(تصميم المنتج الصناعي

  )١(تصميم النماذج ١ ٤ ٣ ٤٠ ٦٠ ـ ١٠٠ ـ
IDA 2103 

 IDA 2107  )٢(تصميم النماذج 

 ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ ـ ١٠٠ ـ
ج تصميم أساليب عرض واخرا

  )١(التصميم 
IDA 2104 

تصميم أساليب عرض 
  )٢(واخراج التصميم 

IDA 2108 

  IDA 2109 )١(ارجونوميكس  - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

 GA 2102 )١(الطبيعة  من رسم  - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

 ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢
 لغات في مجاالت الفنون 

 UW1102  التطبيقية
 UW 2103 )١(تخصص ال  فىلغات

  المقررات األساسيةمجموع  ٧ ١٤ ١٤ ٦٠٠

 )١حزمة (مقرر اختياري   ١ ٢  ٢  ٤٠ ـ  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختياري   ٢ ـ  ٢  ٤٠ ـ  ٦٠  ١٠٠  ٢

   الكلىمجموعال ١٠ ١٦ ١٨ ٨٠٠
  

  :يتم اختيار مقرر من كل حزمة: مقررات اختيارية

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس

متطلبات 
 ةسابق

 الكود اسم المقرر

 IDW 2204  حاسب ألي - ١ ٢ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢

 منتجال  لشكلتحليل بنائي - ١ ٢ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)١( IDW 2205 

 IDW 2206  تصميم طراز شكل المنتج - ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢

  مستندات التصميم - ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠  ٢

مة 
حز

)٢(  IDW 2207  

 



 

 - ٦٨ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 

  الفصل الدراسي الخامس
  ):إجبارية(مقررات أساسية 

زمن   عدد الساعات األسبوعية  الدرجـــة
 تحريري مجموع  االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

ساعات 
 ةمعتمد

 محاضرة درس
  الكود  اسم المقرر  متطلبات سابقة

  )٢(تصميم المنتج الصناعي  ١ ٤ ٣ ٤٠ ٦٠ ـ ١٠٠ ـ
IDA 2106 

 IDA 3101  )٣(تصميم المنتج الصناعي 

  )٢(تصميم النماذج  ١ ٤ ٣ ٤٠ ٦٠ ـ ١٠٠ ـ
IDA 2107 

 IDA 3102 )٣(تصميم النماذج 

 ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ ـ ١٠٠ ـ
تصميم أساليب عرض 

  )٢(واخراج التصميم 
IDA 2108 

يب عرض تصميم أسال
 )٣(واخراج التصميم 

IDA 3103 

  )١(أرجونوميكس  ١ ٢ ٢  ٤٠ ٦٠  -  ١٠٠  -
IDA 2109 

 IDA 3104  )٢(أرجونوميكس 

 GW 3103  )١(تاريخ الفن  - ٢ - ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

  )١ (تخصصال  فىلغات  ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢
UW 2103  

 UW 3104  )٢(تخصص ال  فىلغات

 ساسية المقررات األمجموع  ٨  ١٢ ١٤ ٦٠٠

 )١حزمة (مقرر اختياري   ٢ ـ  ٢  ٤٠ ـ  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختياري   ٢ ـ  ٢  ٤٠ ـ  ٦٠  ١٠٠  ٢

   الكلىمجموعال ١٢ ١٢ ١٨ ٨٠٠

  :يتم اختيار مقرر من كل حزمة:  مقررات اختيارية
زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

 ريتحري مجموع االمتحان
فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس

متطلبات 
 سابقة

 الكود اسم المقرر

 IDW 3201 المراقية والتحكم فى الجوده - ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢

 النظم الكهربية واإللكترونية - ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)١(  IDW 3202 

 IDW 3203  إدارة مشروعات صناعية  -  ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢

 نظم التبريد والتكييف - ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)٢( IDW 3204 



 

 - ٦٩ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 

  الفصل الدراسي السادس
  ):إجبارية(مقررات أساسية 

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

ساعات 
 معتمدة

 محاضرة درس
  الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

 ١ ٤ ٣ ٤٠ ٦٠ ـ ١٠٠ ـ
  )٣(تصميم المنتج الصناعي 

IDA 3101 
 IDA 3105 )٤(تصميم المنتج الصناعي 

 ١ ٤ ٣ ٤٠ ٦٠ ـ ١٠٠ ـ
  )٣(تصميم النماذج 
IDA 3102 

 IDA 3106 )٤(تصميم النماذج 

 ١ ٢  ٢ ٤٠ ٦٠ ـ ١٠٠ ـ
تصميم أساليب عرض واخراج 

  )٣(التصميم 
IDA 3103 

 واخراج تصميم أساليب عرض
 )٤(التصميم 

IDA 3107  

  )٢(ارجونوميكس ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠  -
IDA 3104 

 IDA 3108 )٣(أرجونوميكس 

 GW 3104 تخطيط وإدارة انتاج - ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠  ٢

  )١( الطبيعة  منرسم ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠  -
GA 2102 

 GA 3105 )٢( الطبيعة  منرسم

 ية المقررات األساسمجموع  ٧  ١٤  ١٤ ٦٠٠

 )١حزمة (مقرر اختياري   ٢ ـ  ٢  ٤٠ ـ  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختياري   ٢ ـ  ٢  ٤٠ ـ  ٦٠  ١٠٠  ٢

   الكلىمجموعال ١١ ١٤ ١٨ ٨٠٠
  

  :يتم اختيار مقرر من كل حزمة: مقررات اختيارية
 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

زمن 
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس

متطلبات 
 سابقة

 الكود اسم المقرر

 IDW 3205 تسويق المنتج  - ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠  ٢

 تك القياس والمعايره - ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)١( IDW 3206 

 IDW 3207  طبيعة مواد التصميم -  ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢

  التصميممنهجية -  ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)٢( IDW 3208 

 



 

 - ٧٠ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 

  الفصل الدراسي السابع
  ):إجبارية(مقررات أساسية 

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
مجمو االمتحان

 ع
تحرير
 ي

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

ساعات 
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

 IDA 4101  )١(تصميم النظم الصناعية  -  ١ ٤ ٣ ٤٠ ٦٠ ـ ١٠٠ ـ

 - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ ـ ١٠٠ ـ
 المنتج الصناعى سيموطيقا

)١( 
IDA 4102 

  )٤(النماذج  تصميم ١ ٤ ٣ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
IDA 3106 

 IDA 4103  )١(تصميم العينه األولى

 IDW 4104  النظم الخبيرة  -  ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

-  ١  ٢  ٢  ٤٠  ٦٠  -  ١٠٠  
 الطبيعة  منرسم

)٢(  
GA 3105 

 GA  4106  الطبيعة الحية منرسم

 UW 4105 حقوق انسان - ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠  ٢

  المقررات األساسيةمجموع  ٧  ١٤  ١٤ ٦٠٠

 )١حزمة (مقرر اختياري   ٢ ـ  ٢  ٤٠ ـ  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختياري   ٢ ـ  ٢  ٤٠ ـ  ٦٠  ١٠٠  ٢

   الكلىمجموعال ١١ ١٤ ١٨ ٨٠٠
  

  :تم اختيار مقرر من كل حزمةي:  مقررات اختيارية

 

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس

متطلبات 
 سابقة

 الكود اسم المقرر

 IDW 4201  أساليب التشغيل لإلنتاج - ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢

  تصميم البيئيال  - ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠  ٢

مة 
حز

)١( IDW 4202 

 IDW 4203  علم النفس الصناعى -  ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢

  - ٢  ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢
اقتصاديات التصميم 

  الصناعي

مة 
حز

)٢(  IDW 4204  



 

 - ٧١ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 

  الفصل الدراسي الثامن
  ):إجبارية(مقررات أساسية 

 الساعات األسبوعيةعدد  الدرجـــة
زمن 

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 

 وتقييم

أعمال 

 سنة

  ساعات

 معتمدة
 محاضرة درس

 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

 ١ ٤ ٣ ٤٠ ٦٠ ـ ١٠٠ ـ
  )١(تصميم النظم الصناعية

IDA 4101  
 IDA 4105  )٢(تصميم النظم الصناعية

 - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ـ
الجمال الصناعى ومظهر 

 المنتج
IDA 4106 

- ١ ٤ ٣ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ 
  )١(تصميم العينه األولى

IDA 4103  
 IDA 4107  )٢(تصميم العينه األولى

  )١(تاريخ الفن  ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 GW 3103  
 GW 4107  )٢(تاريخ الفن 

 UW 4106  مهارات أتصال - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢

   المقررات األساسيةمجموع ٨ ٨ ١٢ ٥٠٠

 )١حزمة (مقرر اختياري   ١  ٢  ٢  ٤٠  ـ  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختياري   ٢  ـ  ٢  ٤٠  ـ  ٦٠  ١٠٠  ٢

  الكلىالمجموع ١١ ١٠ ١٦ ٧٠٠

   :يتم اختيار مقرر من كل حزمة: مقررات اختيارية

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 

 وتقييم

أعمال 

 نةس

  ساعات

 معتمدة
 محاضرة درس

 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

 IDW 4205  فى التصميماإلبتكارية - ١ ٢ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢

١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ ٢ 
  )١( المنتج الصناعى سيموطيقا

IDA 4102 

 المنتج سيموطيقا

 )٢(الصناعى 

مة 
حز

)١( IDW 4206 

 IDW 4207   فى التصميمعلم الطاقة -  ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢

   فى التصميمعلم األخالق - ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)٢( IDW 4208  

 
 



 

 - ٧٢ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 

 
  الفصل الدراسي التاسع

 ):إجبارية(مقررات أساسية 

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 

 وتقييم

أعمال 

 سنة

  ساعات

 تمدةمع
 محاضرة درس

 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

 IDA 5101  تصميم مشروعات بيئية  - ١ ٤ ٣ ٤٠ ٦٠ ـ ١٠٠ ـ

 IDA 5102  التقنيات الرقمية والتحكم عن بعد  - ٢  ٢ ٣ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ -

 IDW 5103  الذكاء اإلصطناعى  - ٢ ـ  ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢

 IDW 5104 هندسة التحكم األلى والنظم  -  ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢

 IDW 5105  الطاقة الجديدة والمتجددة  - ١ ٢ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢

 GW 5108  فى التصميماإلبداعفلسفة  - ٢ -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ 
  )٢(تاريخ الفن 

GW 4107 
 GW 5109  )٣(تاريخ الفن 

   المقررات األساسيةمجموع  ١٢ ٨ ١٦ ٧٠٠

 )١حزمة (مقرر اختياري   ٢ ـ  ٢  ٤٠ ـ  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختياري   ٢ ـ  ٢  ٤٠ ـ  ٦٠  ١٠٠  ٢

  الكلىالمجموع ١٦ ٨ ٢٠ ٩٠٠

   :يتم اختيار مقرر من كل حزمة:  مقررات اختيارية
 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

زمن 

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 

 وتقييم

أعمال 

 سنة

  ساعات

 معتمدة
 محاضرة درس

 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

 - ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢
خواص وتشغيلية المواد 

 للنماذج
IDW 5201 

 خواص ومقاومة المواد - ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)١( IDW 5202 

 IDW 5203  الديناميكا الهوائية -  ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢

 - ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢
الديناميكا الحرارية وانتقال 

  الحرارة

مة 
حز

)٢( IDW 5204 



 

 - ٧٣ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 

 
  الفصل الدراسي العاشر

 ):إجبارية(مقررات أساسية 

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 

 وتقييم

أعمال 

 سنة

  ساعات

 معتمدة
 محاضرة درس

متطلبات 

 سابقة
  الكود اسم المقرر

  IDA 5106 مشروع التخرج  -  ١ ١٠ ٦ - ١٠٠ ـ ١٠٠ ـ

 IDW 5107  الهندسة العكسية  - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 IDW 5108  خبرة المستخدم فى التصميم  - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 GW 5110 نقد وتذوق فنى  -  ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 UW 5107 دراسات وعلوم بيئية  ـ  ١ ٢ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢

   المقررات األساسيةمجموع ٨ ١٢ ١٤ ٥٠٠

 )١حزمة (مقرر اختياري   ٢ ـ  ٢  ٤٠ ـ  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختياري   ٢ ـ  ٢  ٤٠ ـ  ٦٠  ١٠٠  ٢

  الكلىالمجموع ١٢ ١٢ ١٨ ٧٠٠

  

   ::يتم اختيار مقرر من كل حزمة: مقررات اختيارية

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 

 وتقييم

أعمال 

 سنة

  ساعات

 معتمدة
 درس

محاضر

 ة

 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

 IDW 5205 النسب الجمالية فى التصميم - ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢

 البحوث والتطوير للمنتج ـ ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)١( IDW 5106 

 IDW 5107 ميكانيكا األجسام الصلبة ـ  ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢

 ـ ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢
النظم الميكانيكية 

 والهيدروليكية

مة 
حز

)٢( IDW 5108 

 

 



 

 - ٧٤ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 
  الفصل الدراسي الثالث

  ):إجبارية(مقررات أساسية 

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

فحص  تحريري مجموع االمتحان

وتقييم

أعمال 

سنة

  ساعات

معتمدة
 محاضرة درس

  الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

 JMPA 2101 أساسيات تصميم - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

 JMPA 2102 تصميم أدوات منزلية وفندقية -  ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

 JMPW 2103 تكنولوجيا إنتاج - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 JMPW 2104 )تخصص (رسم هندسى  - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 JMPW 2105 تاريخ تخصص -  ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢ 
  م الهندسيالرس

FW1104  
 GW 2101  منظور هندسي 

  المقررات األساسيةمجموع  ٧ ١٠ ١٢ ٦٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  -  ٤٠  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

   الكلىمجموعال ٩ ١٤ ١٦ ٨٠٠

 

   :يتم اختيار مقرر من كل حزمة): اختيارية(مقررات أساسية 

  

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

 تحريري مجموع ناالمتحا
فحص 

 وتقييم

أعمال 

 سنة

ساعات 

 معتمدة
 محاضرة درس

متطلبات 

 سابقة
 الكود اسم المقرر

 JMPA 2201 تصميم حاسب - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

  تحليل وبناء الشكل - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

مة 
حز

)١( JMPA 2202 

  JMPW 2203  تحليل الوظائف - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 أساليب إبتكار - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)٢( JMPW 2204  



 

 - ٧٥ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 
  الفصل الدراسي الرابع

  ):إجبارية(مقررات أساسية 

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 

 وتقييم

أعمال 

 سنة

ساعات 

 معتمدة
 محاضرة درس

  دالكو اسم المقرر متطلبات سابقة

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ 
  (تخصص         ى) رس   م ھندس   ى 

JMPW 2104  
 JMPA 2106 رسم تنفيذى

 JMPA 2107 تصميم منتجات - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

 JMPA 2108  )١( أساليب عرض تصميم - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

  JMPW 2109 خواص ومقاومة مواد - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
 JMPW 2110  أساليب و طرق التصميم - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 GA 2102 )١( الطبيعة  منرسم - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

 ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢
 لغات في مجاالت الفنون 

  UW1102 التطبيقية
 UW 2103 )١(تخصص ال  فىلغات

 اسية المقررات األسمجموع  ٩ ١٠ ١٤ ٧٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

   الكلىمجموعال ١٣ ١٠ ١٨ ٩٠٠

 :يتم اختيار مقرر من كل حزمة : مقررات اختيارية

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 

 وتقييم

أعمال 

 سنة

  ساعات

 معتمدة
 محاضرة درس

متطلبات 

 سابقة
  الكود اسم المقرر

 JMPW 2205  تكنولوجيا قياس و معايرة - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 مواد وفلزات - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)١( JMPW 2206 

 JMPW 2207 بحوث تطوير المنتج - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 متاريخ التصمي - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)٢( JMPW 2208  

 
 
 



 

 - ٧٦ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 

  الفصل الدراسي الخامس
  ):إجبارية(مقررات أساسية 

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

ساعات 
 معتمدة

 محاضرة درس
  الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

  أساسيات تصميم ١ ٤ ٣ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
JMPA 2101 

تصميم الحلى و 
 )١(المجوهرات 

JMPA 3101 

  )١(أساليب عرض التصميم    ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
JMPA 2108 

أساليب عرض التصميم  
)٢(  JMPA 3102 

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ - 
تصميم الحلى 

 CAD  JMPA 3103)١(بالحاسب

 JMPW 3104 وجيا حلىتكنول  -  ١ ٤ ٣ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٣

   3105JMPW   معالجة األسطح  -  ٢  -  ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 GW 3103  )١(تاريخ الفن  - ٢ - ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

  )١( تخصصفى اللغات   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢
UW 2103  

تخصص ال  فى لغات
)٢(  UW 3104 

  المقررات األساسيةمجموع  ١٠  ١٢  ١٦ ٧٠٠

  )١حزمة (يارى مقرر اخت  ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

   الكلىمجموعال ١٢ ١٦ ٢٠  ٩٠٠

  :يتم اختيار مقرر من كل حزمة:  مقررات اختيارية

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 ةمعتمد

 محاضرة درس

متطلبات 
 سابقة

  الكود اسم المقرر

 JMPW 3201 تكنولوجیا مینا  - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 تصميم الوصالت - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

مة 
حز

)١(  JMPA 3202 

 JMPW 3203  وصل و تجميع المنتجات - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 ترميم المنتجات المعدنية - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)٢( JMPW 3204 

 



 

 - ٧٧ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 

  الفصل الدراسي السادس
  ):إجبارية(مقررات أساسية 

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

ساعات 
 معتمدة

 محاضرة درس
  الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

- ١ ٤ ٣ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ 
ى و المجوهرات تصميم الحل

)١(  
JMPA 3101 

 تصميم الحلى و المجوهرات
)٢( 

JMPA 3106  

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ 
) ١(تصميم الحلى بالحاسب

CAD  
JMPA 3103  

) ٢(تصميم الحلى بالحاسب
CAD 

JMPA 3107 

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ - 
تكنولوجيا التغطية و 
 الترسيب الكهربى

JMPW 3108 

 JMPW 3109  اج النموذج األول السريعإنت - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 JMW P3110  إنتاج المستنسخات  -  ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 G W 3104 تخطيط وإدارة انتاج - ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠  ٢

  )١( الطبيعة  منرسم ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠  -
GA 2102 

 GA  3105 )٢( الطبيعة  منرسم

  المقررات األساسيةمجموع  ٨  ١٤  ١٥ ٧٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  ٦٠  -  ١٠٠  -

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

   الكلىمجموعال ١١ ١٦ ١٩ ٩٥٠

 :يتم اختيار مقرر من كل حزمة: مقررات اختيارية
   

 

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

مال أع
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس

متطلبات 
 سابقة

  الكود اسم المقرر

 JMPA 3205  التشكيل بالترسيب - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

 ترميم المستنسخات - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

مة 
حز

)١(  JMPA 3206 

 JMPW 3207  تسويق - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

  إدارة إنتاج -  ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)٢( JMPW 3208 



 

 - ٧٨ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 

  الفصل الدراسي السابع
  ):إجبارية(مقررات أساسية 

  :يتم اختيار مقرر من كل حزمة:  مقررات اختيارية

 
 
 

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 

 وتقييم

أعمال 

 سنة

ساعات 

 معتمدة
 محاضرة درس

 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

  JMPA 4101 تصميم عملة و ميدالية - ١ ٤ ٣ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

 JMPW 4102 أرجنوميكس - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢

  JM PW 4103 نظم إضاءة - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 JMPW 4104  تكنولوجيا عملة و ميدالية - ١ ٤ ٣ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٣

  )٢( الطبيعة  منرسم  ١  ٢  ٢  ٤٠  ٦٠  -  ١٠٠  -
GA  3105 

 GA 4106 الطبيعة الحية من رسم 

 UW 4105 حقوق انسان - ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠  ٢

  المقررات األساسيةمجموع  ٩  ١٠  ١٤ ٦٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

   الكلىمجموعال ١٣ ١٠ ١٨ ٨٠٠

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 

 وتقييم

أعمال 

 سنة

  ساعات

 معتمدة
 محاضرة درس

 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

 JMPW 4201  تصميمالإقتصاديات  - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

  النمذجة والمحاكاة  - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)١( JMPW 4202 

 JMPW 4203  ادارة التصميم - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

  منظومات ديناميكية -  ٢ - ٢ ٤٠  - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)٢(  JMPW 4204  



 

 - ٧٩ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 

  الفصل الدراسي الثامن

  ):إجبارية(مقررات أساسية 

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 

 وتقييم

أعمال 

 سنة

  ساعات

 معتمدة
 محاضرة درس

 الكود مقرراسم ال متطلبات سابقة

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ 
  نظم إضاءة

JM PW 4103 
 JMPA 4105 )١( تصميم إضاءة

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ - 
  تصميم منتجات معدنية

CAD  
JMPA 4106 

 JMPW 4107 موضة - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 JMPW 4108  ) ١ (تكنولوجيا سباكة - ١ ٤ ٣ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٣

  )١(تاريخ الفن  ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

GW 3103  
 GW  4107  )٢(تاريخ الفن 

 UW 4106  مهارات أتصال - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢

   المقررات األساسيةمجموع ٩ ٨ ١٣ ٦٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة ( اختيارى مقرر  ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢
  الكلىالمجموع ١٣ ٨ ١٧ ٨٠٠

   :يتم اختيار مقرر من كل حزمة: مقررات اختيارية

 عدد الساعات األسبوعیة الدرجـــة
زمن 

 تحریري مجموع االمتحان
فحص 

 وتقییم

أعمال 

 سنة

  ساعات

 معتمدة
 محاضرة درس

 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ - 
 دسة التحكم اآللىھن

 ونظم الجودة
JMPW 4205 

 النظم سابقة التجھیز - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)١( JMPW 4206 

 JMPW 4207  األحجار والمجوھرات -  ٢ - ٢ ٤٠ -  ٦٠ ١٠٠ ٢

  أنثروبومترى - ٢ - ٢ ٤٠  - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)٢( JMPW 4208  

 



 

 - ٨٠ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 
  الفصل الدراسي التاسع

 ):إجبارية(مقررات أساسية 
 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

 زمن االمتحان
 تحريري مجموع

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
  الكود اسم المقرر  متطلبات سابقة

  )١( تصميم إضاءة ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
JMPA 4105 

 JMPA 5101 )٢( تصميم إضاءة

 JMPA 5102  تصميم مكمالت مالبس  - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

 )١(التصنيع بالحاسب  - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
CAM 

JMPA 5103 

 JMPA 5104 التصميم للفئات الخاصة - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

 JMPW 5105 تكنولوجيا مينا - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 GW 5108 لتصميم فى ااإلبداعفلسفة  - ٢ -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

  )٢(تاريخ الفن  ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
GW  4107 

 GW 5109  )٣(تاريخ الفن 

   المقررات األساسيةمجموع ٩ ١٠ ١٤ ٧٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

   الكلىالمجموع ١١ ١٤ ١٨ ٩٠٠
  

   :م اختيار مقرر من كل حزمةيت:  مقررات اختيارية
زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

١ ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢ - 
تصميم العمل و التنظيم 

 الصناعى
JMPW 5201 

 تصميم بيئى - ١ ٢  ٢  ٤٠  ٦٠  -  ١٠٠  -

مة 
حز

)١( JMPA 5202 

 JMPW 5203 الصناعات التقليدية - ١ ٢ ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

١ ٢ ٢ ٤٠ -  ٦٠ ١٠٠ ٢ 
كنولوجيا سباكة ت

)١( 
 JMPW 4108 

  )٢(تكنولوجيا سباكة 

مة 
حز

)٢( JMPW 5204 

 
 



 

 - ٨١ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 
  الفصل الدراسي العاشر

  ):إجبارية(مقررات أساسية 

زمن  متطلبات سابقة عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 

 وتقييم

أعمال 

 سنة

  ساعات

 معتمدة

در

 س
  محاضرة

 الكود اسم المقرر

 JMPA 5106  تصميم مكمالت أثاث  - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ 

التصنيع 

  CAM)١(بالحاسب
JMPA 5103 

صنيع الت

 CAM)٢(بالحاسب
JMPA 5107 

  مشروعإعداد   ١  ١٠  ٦  -  ١٠٠  -  ١٠٠  -
JMPA 5104  

    

 JMPA 5108  مشروع ال

 GW 5110 نقد وتذوق فنى   -  ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 UW 5107 دراسات وعلوم بيئية  -  ١ ٢ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢

   المقررات األساسيةمجموع ٦ ١٦ ١٤ ٥٠٠

 )١حزمة (تيارى مقرر اخ  ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

  الكلىالمجموع ٨ ٢٠ ١٨ ٧٠٠

   : يتم اختيار مقرر من كل حزمة: مقررات اختيارية
 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

زمن 

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 

 وتقييم

أعمال 

 سنة

  ساعات

 ةمعتمد
 محاضرة درس

 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

 JMPW أساليب التقييم -  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
5205 

  CADرسم تقنى وكاد - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

مة 
حز

)١(  JMPA 
5206 

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ 

 اآللىهندسة التحكم 

  ونظم الجودة 
JMPW 4205 

  نظم الجودة والمواصفات

 القياسية
JMPW 

5207 

 تقنيات متقدمة فى التصنيع - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)٢( JMPW 
5208 

 



 

 - ٨٢ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 
  الفصل الدراسي الثالث

  ):إجبارية(مقررات أساسية 
زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 

 وتقييم

أعمال 

 سنة

  ساعات

 معتمدة
 محاضرة درس

متطلبات 

 سابقة
 الكود اسم المقرر

 SARA 2101 )١(نحت طبيعة حية  - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

  SARA 2102 )١(تصميم النحت البارز - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

 SARA 2103  )١(تصميم النحت المجسم  - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

  SARW 2104  تاريخ الترميم -  ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

تكنولوجيا الخامات   - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
  SARW 2105  )١(واألدوات 

 SARW 2106  تاريخ تخصص - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢ 
الرسم 
  الهندسي

FW1104  
 GW 2101  منظور هندسي 

  المقررات األساسيةمجموع  ٨ ١٢ ١٤ ٧٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى  ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

  الكلىعالمجمو ١١ ١٤ ١٨ ٩٠٠

   :يتم اختيار مقرر من كل حزمة): اختيارية(مقررات أساسية 

  

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 

 وتقييم

أعمال 

 سنة

ساعات 

 معتمدة
 محاضرة درس

متطلبات 

 سابقة
 الكود اسم المقرر

 SARW 2201 تحليل و بناء الشكل النحتى - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

  خلفيات برامج تلفزيونية - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة
حز

) ١( SARW 2202 

 SARW 2203  فنون اإلعالن - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 مدخل لعلم اآلثار - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)٢( SARW 2204 



 

 - ٨٣ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 
  رابعالفصل الدراسي ال

  ):إجبارية(مقررات أساسية 
 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

زمن 

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 

 وتقييم

أعمال 

 سنة

ساعات 

 معتمدة
 محاضرة درس

 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

  )١(نحت طبيعة حية  ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠  - 
SARA 2101 

 SARA 2107  )٢(نحت طبيعة حية 

  )١(تصميم النحت البارز ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
SARA 2102 

  SARA 2108  )٢(تصميم النحت البارز 

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ 
  )١(تصميم النحت المجسم 

SARA 2103  
  

  SARA 2109 )٢(تصميم النحت المجسم 

  SARA 2110  )١(الرسم المعمارى  - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 SARW 2111  )١(تشريح  - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 SARW 2112  )١(حاسب الى تخصص  - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 GA 2102 )١( الطبيعة  منرسم - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ 
 لغات في مجاالت الفنون 

     UW1102 التطبيقية
 UW 2103 )١(تخصص  فى اللغات 

  المقررات األساسيةمجموع  ١٠ ١٢ ١٦ ٨٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

  الكلىمجموعال ١٣ ١٤ ٢٠ ١٠٠٠

 :يتم اختيار مقرر من كل حزمة : مقررات اختيارية

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 

 وتقييم

أعمال 

 سنة

  ساعات

 معتمدة
 محاضرة درس

متطلبات 

 سابقة
 الكود اسم المقرر

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ - 
منظور معمارى 
  تخصصى

SARW 2205 

 تكسيات حوائط - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢

مة 
حز

)١( 

SARW 2206 

 SARW 2207 كيمياء المواد - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 علم حفائر و تنقيب  -  ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)٢( SARW 2208 

 



 

 - ٨٤ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 

  الفصل الدراسي الخامس
  ):إجبارية(مقررات أساسية 

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

ساعات 
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

  )٢(حت طبيعة حية ن ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
SARA 2107 

 SARA 3101 )٣(نحت طبيعة حية 

  )٢(تصميم النحت البارز ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
SARA 2108 

  SARA 3102 )٣(تصميم النحت البارز 

  )٢(تصميم النحت المجسم  ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
SARA 2109 

 SARA 3103 )٣(تصميم النحت المجسم 

  )١(تشريح  ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
SARW 2111 

 SARW 3104  )٢(تشريح 

  )١(الخامات واألدوات ا تكنولوجي ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
SARW 2105  

تكنولوجيا الخامات 
  )٢(واألدوات 

SARW 3105 

 GW 3103  )١(تاريخ الفن  - ٢ - ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

  )١(تخصص  فى اللغات   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢
UW 2103  

 UW 3104  )٢(تخصص ال  فىلغات

  المقررات األساسيةمجموع  ١٠  ٨ ١٤ ٧٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

  الكلىمجموعال ١٣ ١٠ ١٨ ٩٠٠

  :يتم اختيار مقرر من كل حزمة:  مقررات اختيارية

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس

متطلبات 
 بقةسا

  الكود اسم المقرر

 SARA  3201 تصغير وتكبير النماذج  - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

 خطوط وكتابات  - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

مة 
حز

)١( 

SARA 3202 

دراسات تحليلية لفن  - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
  العمارة

SARW 3203 

 مكتبات و مصادر بحث - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)٢( SARW 3204 

 



 

 - ٨٥ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 

  الفصل الدراسي السادس  
  ):إجبارية(مقررات أساسية 

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
 ريريتح مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

ساعات 
 معتمدة

در
 س

 محاضرة
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

  )٣(نحت طبيعة حية  ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
SARA 3101  

 SARA 3106 )٤(نحت طبيعة حية 

  )٣(تصميم النحت البارز ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
SARA 3102 

  SARA 3107 )٤(تصميم النحت البارز

  )٣(تصميم النحت المجسم  ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
SARA 3103 

 SARA 3108  )٤(تصميم النحت المجسم

 SARW 3109  )١(فن العمارة   - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

  )١(حاسب الى تخصص  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
SARW 2112 

  SARW 3110  )٢(حاسب الى تخصص 

 GW 3104 تخطيط وإدارة انتاج - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢

  )١ (الطبيعة من رسم  ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠  -
GA 2102 

 GA 3105 )٢(الطبيعة  من رسم 

  المقررات األساسيةمجموع  ٨  ١٢  ١٤ ٧٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

  الكلىمجموعال ١١ ١٤ ١٨ ٩٠٠

  :يتم اختيار مقرر من كل حزمة: مقررات اختيارية

زمن  عدد الساعات األسبوعية جـــةالدر
 االمتحان

 تحريري مجموع
فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس

متطلبات 
 سابقة

 الكود اسم المقرر

 SARW 3205  الفنية عالج وصيانة األعمال - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 أساليب عرض متحفى - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)١( SARW 3206 

 SARW 3207  تصوير األعمال الفنية - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

  فنون الديوراما و العرائس -  ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

مة 
حز

)٢( SARA 3208 

 



 

 - ٨٦ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 

  الفصل الدراسي السابع
  ):إجبارية(مقررات أساسية 

 وعيةعدد الساعات األسب الدرجـــة
زمن 

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 

 وتقييم

أعمال 

 سنة

ساعات 

 معتمدة
 محاضرة درس

 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

  )٤(نحت طبيعة حية  ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
SARA 3106 

   SARA 4101  )٥(نحت طبيعة حية 

  )٤( تصميم النحت البارز ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
SARA 3107 

 SARA 4102  )٥(تصميم النحت البارز 

  )٤(تصميم النحت المجسم  ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
SARA 3108 

 SARA 4103 )٥(تصميم النحت المجسم 

  )١(الرسم المعمارى  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
SARA 2110 

 SARA 4104  )٢(الرسم المعمارى 

ترميم وصيانه المبانى األثرية   -  ١ ٢ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢
)١(  SARW 4105  

  )٢( الطبيعة  منرسم ١ ٢  ٢  ٤٠  ٦٠  -  ١٠٠  -
GA 3105 

 GA 4106  الطبيعة الحية منرسم

 UW 4105 حقوق انسان - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢

  المقررات األساسيةمجموع  ٨  ١٢  ١٤ ٧٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

  الكلىمجموعال ١٢ ١٢ ١٨ ٩٠٠

  :يتم اختيار مقرر من كل حزمة:  قررات اختياريةم

 

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 

 وتقييم

أعمال 

 سنة

  ساعات

 معتمدة
 محاضرة درس

متطلبات 

 سابقة
 الكود اسم المقرر

 SARW 4201  مبادى انشاءات - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

  اتجاهات حديثة فى الفن  - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)١( SARW 4202 

 SARW 4203  فن مسرحى  - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

  هندسة كهربائية  -  ٢  - ٢ ٤٠ -  ٦٠  ١٠٠  ٢

مة 
حز

)٢( SARW 4204  



 

 - ٨٧ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 

  الفصل الدراسي الثامن
  ):إجبارية(مقررات أساسية 

   :يتم اختيار مقرر من كل حزمة: ررات اختياريةمق
 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

زمن 
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

 SARW 4205 حفظ األثار وصيانتها -  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 أساليب إبتكارية -  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)١( SARW 4206 

 SARA 4207  فن العملة و الميدالية -  ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

  تذوق  موسيقى  -  ١ ٢ ٢ ٤٠  - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)٢( SARW 4208  

 

 عات األسبوعيةعدد السا الدرجـــة
زمن 
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

در
 س

 محاضرة
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

  )٥(نحت طبيعة حية  ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
SARA 4101 

  SARA 4106 )٦(نحت طبيعة حية

  )٥(تصميم النحت البارز ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
SARA 4102 

 SARA 4107 )٦(تصميم النحت البارز

  )٥(تصميم النحت المجسم  ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
SARA 4103 

 SARA 4108 )٦(لمجسماتصميم النحت

  )٢(حاسب الى تخصص  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
SARW 3110 

 SARW 4109  )٣(حاسب الى تخصص 

 SARW 4110 متاحف ميدانى - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

  )١(تاريخ الفن  ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
GW 3103  

 GW 4107  )٢(تاريخ الفن 

 UW 4106  مهارات أتصال - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢

  المقررات األساسيةمجموع ٩ ١٠ ١٤ ٧٠٠

 )١حزمة (مقرر اختياري   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختياري   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

  الكلىالمجموع ١١ ١٤ ١٨ ٩٠٠



 

 - ٨٨ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 
  الفصل الدراسي التاسع

 ):إجبارية(مقررات أساسية 

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
 زمن
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
  الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢  
   األثريةترميم وصيانه المبانى

)١( SARW 4105    
ترميم وصيانه المبانى األثرية 

)٢(  
SARW 5101 

  )١(فن العمارة   ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
SARW 3109  

  SARW 5102  )٢(فن العمارة 

الخامات تكنولوجيا  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 SARW  )٢(واألدوات 
 SARA 5103  )٣(تكنولوجيا الخامات واألدوات 

 SARA 5104  نماذج واستنساخ - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

 GW 5108 صميم فى التاإلبداعفلسفة  - ٢ -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ 
  )٢(تاريخ الفن 

GW 4107 
 GW 5109  )٣(تاريخ الفن 

  المقررات األساسيةمجموع ٨ ٨ ١٢ ٦٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

  الكلىالمجموع ١١ ١٠ ١٦ ٨٠٠

   :يار مقرر من كل حزمةيتم اخت:  مقررات اختيارية
 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

زمن 
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

 SARW5201 اقتصاديات تصميم - ٢ -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 علم جمال - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)١( SARW5202  

 SARW5203 تخطيط ميدانى - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 منشأت معدنية - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)٢( SARW5204 

 
 



 

 - ٨٩ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 
  الفصل الدراسي العاشر

 ):إجبارية(مقررات أساسية 

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

فحص  تحريري مجموع االمتحان

 وتقييم

أعمال 

 سنة

  ساعات

 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر لبات سابقةمتط

 SARA 5105 )الندسكيب(الرسم   -  ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

 SARA 5106  المشروع  - ١ ١٠ ٦ - ١٠٠ - ١٠٠  -

  )٣(حاسب الى تخصص  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

SARW 4109 
 SARW 5107  )٤(حاسب الى تخصص 

 GW 5110 نقد وتذوق فنى  -  ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 UW 5107 دراسات وعلوم بيئية  ـ  ١ ٢ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢

   المقررات األساسيةمجموع ٦ ١٦ ١٤ ٥٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢ ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢ ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

  الكلىالمجموع ١٠ ١٦ ١٨ ٧٠٠

   :يتم اختيار مقرر من كل حزمة: رات اختياريةمقر
 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

زمن 

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 

 وتقييم

أعمال 

 سنة

  ساعات

 معتمدة
 محاضرة درس

 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

 SARW 5205 نظم إضاءة -  ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

  إدارة مشروعات - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)١( SARW 5206 

 SARW 5207 دراسات الجدوى - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 توثيق األعمال الفنية - ٢  - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)٢( SARW 5208 

 



 

 - ٩٠ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 

  الفصل الدراسي الثالث
  ):إجبارية(مقررات أساسية 

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

 APPA  2101  أساسيات تصميم - ١ ٤ ٣ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ - 
اساسيات تصميم الكتابات 

 اإلعالنية
APPA  2102 

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ - 
) عالمات تجارية(تصميم 

)١( 
APPA  2103 

 APPW  2104 )١ (طباعيهنظم  - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 APPW  2105   نظريات اللون  - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

  الرسم الهندسي ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
FW1104  

 GW  2101  منظور هندسي

  المقررات األساسيةمجموع  ٦ ١٤ ١٣ ٦٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

   الكلىمجموعال ١٠ ١٤ ١٧ ٨٠٠
  

  :ن كل حزمةيتم اختيار مقرر م): يةاختيار(مقررات أساسية 

  

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

ساعات 
 معتمدة

 محاضرة درس

متطلبات 
 سابقة

 الكود اسم المقرر

٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ - 
تكنولوجيا اإلعالن 

 المطبوع 
APPW  2201 

٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ - 
نظم تشريعات 

  قوانينو

مة 
حز

)١( APPW  2202  

٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ - 
تسويق وأبحاث ال

  APPW 2203  )١(السوق 

٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ - 
سيكولوجية التصميم 

 واألبداع

مة 
حز

)٢( APPW  2204  



 

 - ٩١ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 

  الفصل الدراسي الرابع
  

  ):إجبارية(مقررات أساسية 
 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

زمن 
 تحريري مجموع متحاناال

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

ساعات 
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

- ١ ٤ ٣ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ - 
 إعالنات – ملصقات(تصميم 

 )١) (الصحف 
APPA 2106 

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ 
  )١(نظم طباعية 

APPW  2104 
 APPW 2107 )٢(عية نظم طبا

 APPW 2108 نظريات االتصال المرئى - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 APPW 2109  )١(تكنولوجيا التصوير  - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

٢  - ٢  ٤٠ -  ٦٠  ١٠٠  ٢  -  
خواص مواد الطباعة وطرق 

  اختبارها
  

APPW 2110 

 GA  2102 )١( الطبيعة  منرسم - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

 ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢
 لغات في مجاالت الفنون 

   UW1102 التطبيقية
 UW  2103 )١(تخصص ال  فىلغات

  المقررات األساسيةمجموع  ١٠ ١٠ ١٥ ٧٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

   الكلىمجموعال ١٤ ١٠ ١٩ ٩٠٠
  

  :اختيار مقرر من كل حزمةيتم : مقررات اختيارية
 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

زمن 
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

 APPW 2205  طبيعة بصريات  - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

  اإلعالنتكنولوجيا عرض - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)١( APPW 2206 

 APPW 2207 ارجونومية اإلعالن - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 CADالنشر المكتبى  - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)٢( APPW 2208 

 



 

 - ٩٢ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 

  الفصل الدراسي الخامس
  ):إجبارية(مقررات أساسية 

زمن  الساعات األسبوعيةعدد  الدرجـــة
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

ساعات 
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ - 
  

  )١(برامج حاسب 
  

APPA  3101 

 APPA 3102 كتاب وتنسيق التصميم  - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

 APPA 3103 اإلرشاديةتصميم العالمات  - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

  تصميم التغليف  - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
  

APPA 3104 

  نظريات اللون  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
APPW  2105  

 APPW 3105 تقنيات فصل االلوان

 GW 3103  )١(تاريخ الفن  - ٢ - ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

  )١ (تخصصال  فىلغات  ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢
UW  2103  

 UW 3104  )٢(تخصص ال  فىلغات

  المقررات األساسيةمجموع  ٩  ١٠ ١٤ ٧٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

   الكلىمجموعال ١٢ ١٢ ١٨ ٩٠٠
 

  :يتم اختيار مقرر من كل حزمة:  مقررات اختيارية
 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

زمن 
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر طلبات سابقةمت

 APPW  3201  تصميم المواقع اإللكترونية   ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 علم الداللة  ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)١(  APPW  3202 

 APPW  3203  تكنولوجيا إنتاج الكتاب  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ 
  )١(التصوير تكنولوجيا 

APPW 2109  
 

 )٢ (تكنولوجيا التصوير

مة 
حز

)٢( APPW  3204 

  



 

 - ٩٣ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 

  الفصل الدراسي السادس
  ):إجبارية(مقررات أساسية 

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 

 وتقييم

أعمال 

 سنة

ساعات 

 معتمدة
 محاضرة درس

 الكود اسم المقرر بقةمتطلبات سا

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ 
  )١(برامج حاسب 

APPA  3101  
 APPA  3106 )٢(برامج حاسب 

 -جرائد (إخراج صحفى  - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

 )مجالت
APPA  3107 

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ - 
 - مطويات-ت تقويما( تصميم 

  )نشرات إعالنية
APPA  3108 

-  ١ ٢  ٢  ٤٠  ٦٠  -  ١٠٠ -  
تصميم الوسائل التعليمية 

  المطبوعة
APPA  3109 

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ 
  )٢(نظم طباعية 

APPW 2107  
  

  )١(تجهيز أسطح 

  
APPW 3110 

 GW  3104 تخطيط وإدارة انتاج - ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠  ٢

  )١( الطبيعة  منمرس ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠  -
GA  2102  

 GA  3105 )٢( الطبيعة  منرسم

  المقررات األساسيةمجموع  ٨  ١٢  ١٤ ٧٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

   الكلىمجموعال ١١ ١٤ ١٨ ٩٠٠
  

 :يتم اختيار مقرر من كل حزمة: مقررات اختيارية
ن زم عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس

متطلبات 
 سابقة

 الكود اسم المقرر

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ - 
تكنولوجيا إنتاج المصغرات 

 APPW  3205  الفيلمية

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ - 
نات تكنولوجيا إنتاج اعال

 الطرق

مة 
حز

)١( APPW  3206 

 APPW  3207  تاريخ اإلعالن -  ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

  تاريخ طباعة وتغليف  -  ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)٢( APPW  3208 



 

 - ٩٤ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 

  الفصل الدراسي السابع
  ):إجبارية(مقررات أساسية 

 زمن عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

ساعات 
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

-  ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ - 
تصميم اإلعالن بالرسوم 

 )١(المتحركة 
APPA 4101 

-  ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ - 
تصميم نظم التوجيه واإلرشاد 

)١( 
APPA 4102 

  )١(تصميم عالمات تجارية  ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠  -
APPA  2103 

  )٢() عالمات تجارية (تصميم 
 

APPA 4103 

-  ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ 
 – ملصقات(تصميم 

  )١() إعالنات الصحف 
APPA 2106  

  

 إعالنات – ملصقات(تصميم 
 APPA 4104  )٢) (الصحف 

  )٢(برامج حاسب   ١ ٤ ٣ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٣
APPA  3106   ٣(برامج حاسب(  APPW 4105 

  )٢(الطبيعة من  رسم  ١ ٢  ٢  ٤٠  ٦٠  -  ١٠٠  -
GA  3105 

 GA 4106 الطبيعة الحيةمن  رسم 

 UW 4105 حقوق انسان - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢

  المقررات األساسيةمجموع  ٨  ١٤  ١٥ ٧٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

   الكلىمجموعال ١٠ ١٨ ١٩ ٩٠٠

  

 :يتم اختيار مقرر من كل حزمة:  مقررات اختيارية

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ 
  أساسيات تصميم الكتابات

  اإلعالنية
APPA  2102 

تصميم أنماط الخطوط 
 APPA  4201  والكتابات

  المالتى ميديا واألعالن  - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)١( 

APPW  4202 

 APPW  4203  تكنولوجيا التغليف  - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

  عالنتكنولوجيا اإل - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
  

مة 
حز

)٢(  APPW  4204 



 

 - ٩٥ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 

  الفصل الدراسي الثامن
  ):إجبارية(مقررات أساسية 

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 تمدةمع

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ - 
تصميم اإلعالنات المتحركة 

 )١(بوسائط المتعددة  
APPA 4106 

 APPW  4107  نظم الحمالت اإلعالنية - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢

 APPA  4108 )١(تصميم نوافذ عرض  - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ - 
تصميم اإلعالن  للوسائل 

  ) سينما –تلفزيون (مرئية ال
APPA  4109 

 APPA  4110  )١(المعالجات الجرافيكية  - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ 
  )١(تاريخ الفن 

GW 3103  
  

 GW 4107  )٢(تاريخ الفن 

 UW 4106  مهارات أتصال - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢

   المقررات األساسيةمجموع ١٠ ٨ ١٤ ٧٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  ٦٠  -  ١٠٠  -

  الكلىالمجموع ١٢ ١٢ ١٨ ٩٠٠

  

   :يتم اختيار مقرر من كل حزمة: مقررات اختيارية
 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

زمن 

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 

 وتقييم

مال أع

 سنة

  ساعات

 معتمدة
 محاضرة درس

متطلبات 

 سابقة
 الكود اسم المقرر

 APPW  4205 النظم الرقمية للون -  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 تك انتاج األعالن المتحرك - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)١( APPW  4206 

 APPA  4207  أساسيات تصميم اإلعالن المجسم - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

  لم األعالنى المتحركالفي - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

مة 
حز

)٢( APPA  4208 

 



 

 - ٩٦ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 
  الفصل الدراسي التاسع

  ):إجبارية(مقررات أساسية 
 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

زمن 
فحص  تحريري مجموع االمتحان

 وتقييم
أعمال 
 سنة

  ساعات
 محاضرة درس معتمدة

 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ 
تصميم اإلعالن بالرسوم 

  )١(المتحركة 
APPA 4101 

تصميم اإلعالن بالرسوم 
 APPA  5101 )٢(المتحركة 

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ 
تصميم نظم التوجيه 

  )١(واإلرشاد 
APPA 4102 

تصميم نظم التوجيه و 
 APPA  5102 )٢(اإلرشاد 

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ 
المعالجات الجرافيكية  

)١(  
APPA  4110  

المعالجات الجرافيكية  
)٢(  

  
APPA 5103 

  )٣(برامج حاسب  ١ ٤ ٣ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٣
APPW 4105  

 APPW 5104  )٤(برامج حاسب 

 فى اإلبداعفلسفة  - ٢ -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢
 GW 5108 التصميم

٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ 
  )٢(تاريخ الفن 

GW 4107  
 

 GW 5109  )٣(تاريخ الفن 

   المقررات األساسيةمجموع ٨ ١٠ ١٣ ٦٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

  الكلىالمجموع ١١ ١٢ ١٧ ٨٠٠

   :يتم اختيار مقرر من كل حزمة:  مقررات اختيارية
زمن  د الساعات األسبوعيةعد الدرجـــة

فحص  تحريري مجموع االمتحان
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 محاضرة درس معتمدة

 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

  )١(تسويق وأبحاث السوق ال ٢ -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢
APPW 2203  ٢(تسويق وأبحاث السوق ال( APPW 5201 

 إلعالناقتصاديات التصميم ل - ٢ -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

مة 
حز

)١( APPW 5202 

 APPW5203  فى األعالنسيكولوجية اللون - ١ ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

١ ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢ 
  )٢(التصوير تكنولوجيا 

APPW  3204  
 

 )٣ (تكنولوجيا التصوير

مة 
حز

)٢( APPW 5204 

 
 



 

 - ٩٧ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 

   العاشرالفصل الدراسي
 ):إجبارية(مقررات أساسية 

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 درس
محاضر
 ة

  الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

 APPA  5105  المشروع  - ١ ١٠ ٦ - ١٠٠ - ١٠٠ -

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ 
حركة تصميم اإلعالنات المت
  )١(بوسائط المتعددة  

APPA 4106 

تصميم اإلعالنات 
المتحركة بوسائط 

 )٢(المتعددة  

APPA  5106 

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ 
تصميم نوافذ عرض 

)١(  
APPA  4108 

تصميم نوافذ عرض 
)٢(  APPA  5107 

 GW 5110 نقد وتذوق فنى  -  ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 UW  5107 م بيئيةدراسات وعلو  -  ١ ٢ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢

   المقررات األساسيةمجموع ٦ ١٦ ١٤ ٥٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

  الكلىالمجموع ٨ ٢٠ ١٨ ٧٠٠

   :يتم اختيار مقرر من كل حزمة: مقررات اختيارية
زمن  يةعدد الساعات األسبوع الدرجـــة

االمتحا
 تحريري مجموع ن

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

 APPW  5205 التذوق الموسيقى  -  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢  - 
 -تلفزيون ( تك نظم 

  )سينما

مة 
حز

)١(  APPW  5206 

  )٢(كية  المعالجات الجرافي ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
APPA 5103  

  )٣(المعالجات الجرافيكية  
  

APPA  5207 

 علم العالمات  والرموز -  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)٢( 

APPW  5208 

 



 

 - ٩٨ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 

  الفصل الدراسي السابع
  ):إجبارية(مقررات أساسية 

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 
 تحريري مجموع ناالمتحا

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

ساعات 
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

-  ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ - 
  تصميم المطبوعات 

 )١( ذات القيمة 
APPA  4111 

  )١(هندسة ماكينات طباعة   - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢
 

APPW 4112 

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢ 
  )١(تجهيز أسطح 

APPW 3110  
  

  )٢(تجهيز أسطح 
  

APPW 4113 

 APPW 4114 كيمياء أحبار - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢    
تكنولوجيا إنتاج  تغليف 

 )عبوات  كرتونية(
APPW 4115 

-  ١ ٢  ٢  ٤٠  ٦٠  -  ١٠٠ 
  )٢( الطبيعة  من رسم

GA  3105 
 GA 4106 الحية  من رسم الطبيعة

 UW 4105 حقوق انسان - ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠  ٢

  المقررات األساسيةمجموع  ٩  ١٠  ١٤ ٧٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

   الكلىمجموعال ١٣ ١٠ ١٨ ٩٠٠
 

  :يتم اختيار مقرر من كل حزمة:  مقررات اختيارية

 

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

 APPW  4209  نظرية آالت - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

  تاريخ التغليف  - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)١( APPW  4210 

 APPW  4211  قياسات طباعية - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

  ترميم مطبوعات -  ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)٢(  APPW  4212 



 

 - ٩٩ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 

  الفصل الدراسي الثامن
  ):إجبارية(مقررات أساسية 

 عيةعدد الساعات األسبو الدرجـــة
زمن 

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 

 وتقييم

أعمال 

 سنة

  ساعات

 معتمدة
 محاضرة درس

 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

-  ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ 

  تصميم المطبوعات 

  )١( ذات القيمة 
APPA  4111 

  تصميم المطبوعات 

 )٢(ذات القيمة 
APPA  4116 

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ - 
  تكنولوجيا انتاج التغليف 

 )بوات مرنة ع(
APPW 4117 

٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ 
  )١(هندسة ماكينات طباعة  

APPW 4112 
 APPW 4118 )٢(هندسة ماكينات طباعة

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ 
   )٢(نظم طباعة 

APPW 2107  
 

 APPW 4119   )٣(نظم طباعة 

 APPW 4120  تكنولوجيا ورق - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

  )١( الفن تاريخ ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
GW 3103  

  

 GW 4107  )٢(تاريخ الفن 

 UW 4106  مهارات أتصال - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢

   المقررات األساسيةمجموع ١٠ ٨ ١٤ ٧٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

  الكلىالمجموع ١٤ ٨ ١٨ ٩٠٠

  

   :يتم اختيار مقرر من كل حزمة: مقررات اختيارية
زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

 APPW  4213 اقتصاديات إنتاج طباعى - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 تكنولوجيا إنتاج خرائط - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)١( APPW  4214 

 APPW  4215  مقايسات -  ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ - 
تكنولوجيا إنتاج الدوائر 
  الكهربية وااللكترونية

مة 
حز

)٢( APPW  4216 



 

 - ١٠٠ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 
  سعالفصل الدراسي التا

 ):إجبارية(مقررات أساسية 
 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

زمن 
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ - 
التصميم الميكانيكى 

 CADالرقمى 
APPA  5109  

١ ٢ ٢ ٤٠  ٦٠ ١٠٠ ٢ - 
 تحكم وضبط جودة نظم

 طباعية
APPW  5110 

١ ٢ ٢ ٤٠  ٦٠ ١٠٠ ٢ -  
النظم الرقمية واإلرسال 

 APPW 5111  عن بعد

  )٣(نظم طباعية   ١  ٢ ٢ ٤٠  ٦٠ ١٠٠ ٢
APPW 4119   ٤(نظم طباعية(  APPW 5112 

  )٢(هندسة ماكينات طباعة ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
APPW 4118 

 APPW 5113 هندسة ماكينات تجهيز 

٢ -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢ - 
 فى اإلبداعفلسفة 

 GW 5108  التصميم

  )٢(تاريخ الفن  ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
GW 4107 

 GW 5109  )٣(تاريخ الفن 

   المقررات األساسيةمجموع ٩ ١٠ ١٤ ٧٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

  الكلىلمجموعا ١٣ ١٠ ١٨ ٩٠٠

   :يتم اختيار مقرر من كل حزمة:  مقررات اختيارية
زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

 APPW 5209 ليزر - ٢ -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

٢ -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢ - 
تخطيط مشروعات الطباعة 

 والتغليف

مة 
حز

)١( APPW 5210 

 APPW 5211 اقتصاديات تغليف - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 صيانة ميكانيكية  - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)٢( APPW 5212 

  



 

 - ١٠١ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 

 
  الفصل الدراسي العاشر

 ):إجبارية(مقررات أساسية 

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 

 وتقييم

أعمال 

 سنة

  ساعات

 معتمدة
 محاضرة درس

متطلبات 

 سابقة
 الكود اسم المقرر

 APPA  5114  المشروع  -  ١  ١٠  ٦  -  ١٠٠  -  ١٠٠  -

 APPW  5115  مشاكل انتاج طباعى و تغليف - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 Digital  APPW  5116ماكينات طباعة   - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 GW 5110 نقد وتذوق فنى  -  ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 UW 5107 دراسات وعلوم بيئية  -  ١ ٢ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢

   المقررات األساسيةمجموع ٦ ١٦ ١٤ ٥٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

  الكلىالمجموع ١٠ ١٦ ١٨ ٧٠٠

   :يتم اختيار مقرر من كل حزمة: مقررات اختيارية
 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

زمن 

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 

 وتقييم

أعمال 

 سنة

  ساعات

 معتمدة
 محاضرة درس

متطلبات 

 سابقة
 الكود اسم المقرر

 APPW  5213 إدارة إنتاج مطابع -  ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

  صيانة كهربية و إلكترونية  - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)١(  APPW  5214 

 APPW  5215 امن صناعى  - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ - 
طرق مكافحة التزيف و 

 التزوير

مة 
حز

)٢( APPW  5216 

 



 

 - ١٠٢ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 
  الفصل الدراسي الثالث

  ):إجبارية(مقررات أساسية 

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 

 وتقييم

أعمال 

 سنة

  ساعات

 معتمدة
 محاضرة درس

 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

 PCTA 2101 أساسيات تصميم التصوير - ١ ٤ ٣ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

 PCTA 2102 )١(تصوير فوتوغرافي  - ١ ٤ ٣ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

 PCTW 2103 )١(تك نظم فوتوغرافية  - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 PCTW 2104 )١(معمل فوتوغرافي  -  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢ 
  الرسم الهندسي

FW1104  
 GW  2102  منظور هندسي

  المقررات األساسيةمجموع  ٥ ١٤ ١٢ ٥٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

   الكلىمجموعال ٩ ١٤ ١٦ ٧٠٠

   :يتم اختيار مقرر من كل حزمة): اختيارية(مقررات أساسية 

  

زمن  عيةعدد الساعات األسبو الدرجـــة

فحص  تحريري مجموع االمتحان

 وتقييم

أعمال 

 سنة

ساعات 

 معتمدة

 محاضرة درس

متطلبات 

 سابقة
 الكود اسم المقرر

 PCTW 2201 )١(قياسات ضوئية  - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

  نظريات اللون - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)١( PCTW 2202 

 PCTW 2203  نظرية االتصال المرئي - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 تاريخ فوتوغرافيا - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)٢( PCTW 2204 



 

 - ١٠٣ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 
  الفصل الدراسي الرابع

  ):إجبارية(مقررات أساسية 

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 

 ريريتح مجموع االمتحان
فحص 

 وتقييم

أعمال 

 سنة

ساعات 

 معتمدة
 محاضرة درس

 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

 PCTA 2105 )١(إضاءة  - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

- ١ ٤ ٣ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ 
  )١(تصوير فوتوغرافي 

PCTA 2102 
 PCTA 2106 )٢(تصوير فوتوغرافي 

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ 
  )١(تك نظم فوتوغرافية 

PCTW 2103 
 PCTW 2107 )٢(تك نظم فوتوغرافية 

مواصفات أجهزة وخواص مواد  - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ PCTW 2108 

 PCTW 2109 )١(حاسب الى تخصصى  - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 GA  2102 )١(الطبيعة رسم من  - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

لغات في مجاالت الفنون   ٢ ـ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢

   UW1102 التطبيقية
 UW 2103 )١(تخصص ال  فى لغات

  المقررات األساسيةمجموع  ٨ ١٤ ١٥ ٧٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

   الكلىمجموعال ١٢ ١٤ ١٩ ٩٠٠

  :يتم اختيار مقرر من كل حزمة: مقررات اختيارية

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 

 وتقييم

أعمال 

 سنة

  ساعات

 معتمدة
 محاضرة درس

 الكود اسم المقرر ت سابقةمتطلبا

 PCTW 2205  تذوق موسيقى - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 )١(إدارة إنتاج  - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)١( PCTW 2206 

 PCTW 2207 )١(سيناريو وإخراج  - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 تاريخ تليفزيون - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)٢( PCTW 2208 



 

 - ١٠٤ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 

  الفصل الدراسي الخامس
  ):إجبارية(مقررات أساسية 

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

 زمن االمتحان
 تحريري مجموع

فحص 
 وتقييم

ال أعم
 سنة

ساعات 
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

  )١(إضاءة  ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
PCTA 2105 

 PCTA 3101 )٢(إضاءة 

  )٢ ( فوتوغرافيتصوير ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
PCTA 2106 

 PCTA 3102 )٣(تصوير فوتوغرافي 

 PCTA 3103  )١(تصوير تلفزيونى  - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ 
  )٢(فوتوغرافية تك نظم 

PCTW 2107  
 

 PCTW 3104 )٣(تك نظم فوتوغرافية 

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ 
مواصفات أجهزة وخواص 

  PCTW 2108 )١( مواد

مواصفات أجهزة وخواص 
  )٢(مواد 

PCTW 3105 

 GW 3103  )١(تاريخ الفن  - ٢ - ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

  )١ (تخصصال  فىلغات  ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢
UW 2103  

 UW 3104  )٢(تخصص  فى ال لغات

  المقررات األساسيةمجموع  ٩  ١٠ ١٤ ٧٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

   الكلىمجموعال ١١ ١٤ ١٨ ٩٠٠

  ::يتم اختيار مقرر من كل حزمة:  مقررات اختيارية
 ات األسبوعيةعدد الساع الدرجـــة

زمن 
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 درس
محاضر
 ة

 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

  )١ (ياسات ضوئيةق ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
PCTW 2201  

 PCTW 3201 )٢(ياسات ضوئية  ق

 ديكور تلفيزيون - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

مة 
حز

)١(  PCTA 3202 

 PCTW 3203  )١(مونتاج  - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 ى األفالمقموسي - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)٢( PCTW 3204 

 



 

 - ١٠٥ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 

  الفصل الدراسي السادس
  ):إجبارية(مقررات أساسية 

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

ساعات 
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود المقرراسم  متطلبات سابقة

  )٢(إضاءة  ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
PCTA 3101 

 PCTA 3106 )٣(إضاءة 

  )١(تصوير تلفزيونى   ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
PCTA 3103 

 PCTA 3107 )٢(تصوير تلفزيونى 

 PCTW 3108 )١(تك نظم تلفزيون  - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

  )١(معمل فوتوغرافي   ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
PCTW 2104 

 PCTW 3109  )٢(معمل فوتوغرافي 

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ 
  )١(حاسب الى تخصصى 
PCTW 2109  

  
 PCTW 3110  )٢(حاسب الى تخصصى 

 GW 3104 تخطيط وإدارة انتاج - ٢ - ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠  ٢

-  ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠  
  )١ (الطبيعةرسم من 

GA  2102  
 

 GA 3105 )٢(الطبيعة رسم من 

  المقررات األساسيةمجموع  ٨  ١٢  ١٤ ٧٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

   الكلىمجموعال ١٢ ١٢ ١٨ ٩٠٠

  :يتم اختيار مقرر من كل حزمة: مقررات اختيارية

زمن  عدد الساعات األسبوعية رجـــةالد
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 درس
محاضر
 ة

 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

  PCTW 3205  )١ (صوتيات - ٢ - ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢

  )١(سيناريو وإخراج  ٢ - ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢
PCTW 2207  

 )٢(سيناريو وإخراج 

 
مة 
حز

)1( PCTW 3206 

  )١(إدارة إنتاج  ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
PCTW 2206 

 PCTW 3207  )٢(إدارة إنتاج 

  تاريخ السينما -  ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)٢( PCTW 3208 



 

 - ١٠٦ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 

  الفصل الدراسي السابع
  ):إجبارية(مقررات أساسية 

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

ساعات 
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

 PCTA 4101 )١(تصوير سينمائي  - ١  ٤ ٣ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

  )٣(تصوير فوتوغرافي   ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
PCTA 3102 

 PCTA 4102 )٤(تصوير فوتوغرافي 

  )٢(تصوير تلفزيونى   ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
PCTA 3107 

 PCTA 4103 )٣(تصوير تلفزيونى 

  )١(تك نظم تلفزيون  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
PCTW 3108 

 PCTW 4104  )٢(تك نظم تلفزيون 

 PCTW 4105 هندسة استوديوهات -  ٢  -  ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

  )٢(الطبيعة رسم من   ١ ٢  ٢  ٤٠  ٦٠  -  ١٠٠  -
GA 3105 

 GA 4106 الطبيعة الحيةرسم من 

 UW 4105 حقوق انسان - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢

  المقررات األساسيةمجموع  ٩  ١٢  ١٥ ٧٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

   الكلىمجموعال ١١ ١٦ ١٩ ٩٠٠

 
  :قرر من كل حزمةيتم اختيار م:  مقررات اختيارية

 

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ 
  )١(مونتاج 

PCTW 3203  
 

 PCTW 4201  )٢(مونتاج 

  الداللةعلم   - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)١( 

PCTW 4202 

 PCTA 4203  ديكور سينما - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

  )١(فن الجرافيك  -  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)٢(  PCTW 4204 



 

 - ١٠٧ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 

  الفصل الدراسي الثامن
  ):إجبارية(مقررات أساسية 

 الساعات األسبوعيةعدد  الدرجـــة
زمن 

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 

 وتقييم

أعمال 

 سنة

  ساعات

 معتمدة
 محاضرة درس

 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ 
مواصفات أجهزة وخواص 

 PCTW 3105 )٢(مواد 

مواصفات أجهزة وخواص 

  )٣(مواد 
PCTW 4106 

- ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠  
  )١(تصوير سينمائي 

PCTA 4101 
 PCTA 4107 )٢(تصوير سينمائي 

  )٢(تك نظم تلفزيون   ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
PCTW 4104 

 PCTW 4108  )٣(تك نظم تلفزيون 

 PCTW 4109 )١(تك تصوير سينمائي  - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ 
  )٢(حاسب الى تخصصى 
PCTW 3110  

  

 PCTW 4110  )٣(حاسب الى تخصصى 

٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ 
  )١(تاريخ الفن 

GW 3103  
 

 GW 4107  )٢(تاريخ الفن 

 UW 4106  مهارات أتصال - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠  ٢

   المقررات األساسيةمجموع ٩ ١٠ ١٤ ٧٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

  الكلىالمجموع ١٣ ١٠ ١٨ ٩٠٠

   :يتم اختيار مقرر من كل حزمة: رات اختياريةمقر

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 

 وتقييم

أعمال 

 سنة

  ساعات

 معتمدة
 محاضرة درس

 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

 PCTW 4205 قياسات حساسية - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢ 
  )٢(إدارة إنتاج 

PCTW 3207 
  )٣(إدارة إنتاج 

مة 
حز

)١(  PCTW 4206 

 PCTW 4207  )١(تك مؤثرات  -  ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

  تشريعات وقوانين - ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

مة 
حز

)٢( PCTW 4208 

 



 

 - ١٠٨ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
 
  الفصل الدراسي التاسع

 ):اريةإجب(مقررات أساسية 
 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

زمن 
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

 PCTA 5101 إعداد مشروع - ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

  )٢(تصوير سينمائي   ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -
PCTA 4107 

 PCTA 5102 )٣(تصوير سينمائي 

 PCTA 5103 تصوير سينمائي تجارى -  ١ ٢ ٢ ٤٠ ٦٠ - ١٠٠ -

  )١(تك تصوير سينمائي  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
PCTW 4109  

 PCTW 5104 )٢(تك تصوير سينمائي 

  )٣(حاسب الى تخصصى  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
PCTW 4110  

 PCTW 5105  )٤(حاسب الى تخصصى 

 GW 5108  فى التصميماإلبداع فلسفة - ٢ -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

  )٢(تاريخ الفن  ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
GW 4107 

 GW 5109  )٣(تاريخ الفن 

   المقررات األساسيةمجموع ٩ ١٠ ١٤ ٧٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (مقرر اختيارى   ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

  الكلىالمجموع ١٣ ١٠ ١٨ ٩٠٠

   :يتم اختيار مقرر من كل حزمة:  تياريةمقررات اخ

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
 تحريري مجموع االمتحان

فحص 
 وتقييم

أعمال 
 سنة

  ساعات
 معتمدة

 محاضرة درس
 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

 PCTW 5201 اقتصاديات اإلنتاج - ٢ -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

  )١(تك مؤثرات   ٢ - ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
PCTW 4207 

 )٢( تك مؤثرات 

مة 
حز

)١( PCTW 5202 

 PCTW 5203 بحوث التطوير  - ٢ -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

٢ -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢ 
  )١(صوتيات 

PCTW 3205 
  )٢(صوتيات 

مة 
حز

)٢( PCTW 5204 

 



 

 - ١٠٩ -

  كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 
  

  الفصل الدراسي العاشر
 ):إجبارية(أساسية مقررات 

زمن  عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 

 وتقييم

أعمال 

 سنة

  ساعات

 معتمدة
 درس

محاضر

 ة

 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

- ١ ١٠ ٦ - ١٠٠ - ١٠٠ 
  إعداد مشروع

PCTA 5101  
 

 PCTA 5106 المشروع

 PCTW 5107 رسوم متحركة   -  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 PCTW 5108  معمل سينما  -  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

 GW  5110 نقد وتذوق فنى  -  ٢  -  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 UW  5107 دراسات وعلوم بيئية  -  ١ ٢ ٢ ٤٠ ـ ٦٠ ١٠٠ ٢

   المقررات األساسيةمجموع ٦ ١٦ ١٤ ٥٠٠

 )١حزمة (مقرر اختيارى   ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

 )٢حزمة (ر اختيارى مقر  ١  ٢  ٢  ٤٠  -  ٦٠  ١٠٠  ٢

  الكلىالمجموع ٨ ٢٠ ١٨ ٥٠٠

   :يتم اختيار مقرر من كل حزمة: مقررات اختيارية

 عدد الساعات األسبوعية الدرجـــة
زمن 

 تحريري مجموع االمتحان
فحص 

 وتقييم

أعمال 

 سنة

  ساعات

 معتمدة
 درس

محاضر

 ة

 الكود اسم المقرر متطلبات سابقة

 PCTW 5205 حليل ونقد األفالمت -  ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

  ) ٢(مونتاج   ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢
PCTW 4201 

  )٣(مونتاج 
  

مة 
حز

)١(  PCTW 5206 

 PCTW 5207 إنتاج الرسوم المتحركة - ١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢

١ ٢ ٢ ٤٠ - ٦٠ ١٠٠ ٢  

فن الجرافيك 

)١(  

PCTW 4204 

 )٢(فن الجرافيك 

مة 
حز

)٢( PCTW 5208 

 



 
 
 

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  



 
 

 - ١١٠ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 

 
FA1101  معتمدة ةساع ٢(                                        )١ (تصميم أسس(  

 والعمليـة  التـصميم  أسـس  ـ ومتطلباته التصميم بناء في التصميم أسس دور دراسة
 الهندسـية  لألشكال يالشكل التحليل ـ الطبيعية للعناصر البصري الشكلي التحليل ـ االبتكارية

 وأسـاليب  الفنـي  العمـل  عناصرالتدريب على الفكر التصميمى وكيفية تحقيقه من خالل          ـ
  األبعاد ثنائية لألشكال تصميمات للحصول على  ـ التصميم في استخدامها
 FA1102 معتمدة ةساع ٢(           الحر                                          المنظور(  

ب البصري للروية الجيدة  لعالقات األشكال الهندسية ـ دراسة الظـل والنـور    التدري
على المسطحات المؤلفة لألجسام إحداثيات األشكال المجسمة على األرضية والمستوى الرأسي           
ـ الخطوط المساعدة في رسم المنظورـ عالقات األشكال الحجمية من حيث مستوى النظـر              

د في ترجمة الظل واإلضـاءة ـ رسـم لـبعض أشـكال      ـ استخدام درجات األبيض واألسو
  .المنتجات الحجمية التي يستخدمها اإلنسان وتظليلها باستخدام الظل والنور

FA1103 معتمدة ةساع ٢(           التخصصات                                   تكنولوجيا(  
بأقسام الكلية المختلفـة    شرح مبسط للمبادى العامة لمجاالت الفنون التطبيقية الموجودة         

 عمل بعض النماذج    - دراسة تقنيات األساليب التصميمية واألنتاجية فى مجاالت التخصص          –
  .التطبيقية ألحد مجاالت التخصص

FW1104 معتمدة ةساع ٢(                                                     )1 (هندسي رسم( 

 المستخدمة الخطوط أنواع دراسة ـ الهندسية األدوات ـ عامةال التعرف على المبادئ
ـ  المعماريـة  العقود ـ الهندسية العمليات التعرف على  ـ الهندسي الرسم في  القطاعـات  ـ

 المتـوازي  المنظور ــ البيضاوي والشكل والكاذب الناقص لقطاع رسم طرق ـ المخروطية
 للمـستويات  منهـا  ضوالغر القطاعات ــ الثالثة المساقط رسم ــ العمودي) األيزومتري(

 .الثالث المسقط استنتاج ــ الهندسية األجسام قطع ــ األساسية

  
 



 
 

 - ١١١ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

FW1105 معتمدة ساعة ٢(                                                              )عام ( كيمياءال( 

 الـدوري  الترتيـب التعـرف علـى      ـ االلكتروني والتركيب الذرة دراسة بنية : أوال
- واالتـزان  الكتلة قانون ـ الكيميائية التفاعالت ـ والكيميائية الفيزيائية والخواص للعناصر
  المركبـات ( العـضوية  واستخدامها والكيمياء  بأنواعها المنظمة والمحاليل واألحماض القواعد

  . )ومشتقاتها واألروماتية والحلقية واالليفاتية الهيدروكربونية
ـ  البـوليمرات (مقدمة فى كيمياء     - بيقيةوالتط الصناعية الكيمياء: ثانيا    كيميـاء  ـ

 وتفاعالتهـا  المعدن  استخالص. )البالستيك ـ  والمستحلبات الغرويات ـ  الصبغات ـ األلياف
ـ  والراتنجـات  الالصقة المواد ـ الحرارية والمواد والمينا التزجج ـ وسبائكها  والخامـات  ـ
 .الصناعية

Fw1106   معتمدة ساعة ٢(                                                            )١( رياضة( 

 معادلـة  تطبيقـات  - التفاضـل  ـ) المشتقات ـ االتصال ـ النهايات (دراسة الدوال 
 أمثلـة  - المنحنيات رسم ـ واالنقالب التقعر ـ والتناقص التزايد ـ المنحني والعمود المماس
ـ  ـ والصغرى العظمى النهايات على تطبيقية  المعـدالت  - التفاضـل  - الزمنيـة  دالتالمع

 . عامة تطبيقات  وأنواعه  المحدود التكامل - الدوال تكامالت - التكامل ـ التفاضلية

UW1101  معتمدة ساعة ٢(                                                   الحاسب مهارات(      
  تـدريب علـى   –لبرمجيات   ا– مكوناته – تطوره - استخدماته –مقدمة فى الحاسب  

   . )Word  – Power point - Internet () ICDL(البرامج األساسية 
FA1107 ٢ (تصميم أسس(                          )FA1101 معتمدة ساعة ٢  ـ سابق متطلب(  

 ـ التوازن ـ األساسية التصميم مفاهيم ـ األبعاد ثالثية األشكال تصميم أسس دراسة
 التراكيـب  ـ اللون ـ اإلضاءة ـ الملمس ـ االرتفاع ـ األرضية ـ الشكل ـ الفراغي الشد
-  التـصميم  فـي  الحركة ـ البصر خداع ـ المنظوري اإلحساس ـ الشفافية ـ التقاطع ـ

  .الخ.... الدراسة التصميمية  –األتجاهات التصميمية 

FA1108 معتمدة ساعة ٢(                                                              الخطوط( 

قواعد كتابة الخط العربي بأنواعه ـ النسخ ـ الرقعة ـ الثلث ـ الفارسي ـ الديواني      
ـ أساليب كتابة الخط الكوفي ـ قواعد رسم وكتابة الحروف الالتينية ــ الزخـارف الفنيـة    



 
 

 - ١١٢ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 وزخرفية مـن    للكتابات العربي والالتيني واستخدام كل هذة المهارات فى عمل تصميمات فنية          
  .خالل دراسة تحليلة للحروف المختلفة

FA1109 معتمدة ساعة ٢(                                                  المتاحف من دراسات( 

 .... إسـالمي / قبطي/ فرعوني (المختلفة الطرز من التصميمية الفنية األساليب دراسة
ـ  التطبيقية الفنون جاالتم تعكس القومية المتاحف في محددة نماذج) الخ  بالرسـم  دراسـة  ـ

 لألسـاليب  العامـة  الـسمات  دراسة ـ)رسم بمقياس أو جزئي، (المتحفي لألثر مطابقة واللون
ـ ) المعروضـات  (المتحفية اآلثار في التطبيقي الفن مجاالت في التاريخية الفنية  دراسـة  ــ

  .العصور مر على التاريخية للمتيفات
FW1110 ٢(  هندسه وصفية(                    )FW1104  ساعة معتمدة٢ متطلب سابق ـ ( 

 المـسطح  اسقاط ـ الخط إسقاط ــ نقطة اسقاط ـ الفراغية الوصفية الهندسة مبادئ
 واسـقاطاته  الخط تقاطع ـ السطح على والخط النقطة اسقاط ـ واسقاطاتها الخطوط تقاطع ـ
  .واسقاطاتها االفرادات ــ عالتقاط خط إسقاط ـ واسقاطاته سطح مع سطح تقاطع ـ

FW1111  معتمدة ساعة ٢(                                                      )عام (زياءيالف( 

 الفيزياء العامة  •

خواص المادة ـ الوحدات واألبعاد ـ المرونة ـ التوتر السطحي والخامة الـشعرية     
ـ     اإلشعاع ـ الحمـل ـ الـضوء ـ      ـ اللزوجة ـ الحرارة النوعية ـ التوصيل الحراري 

االنعكاس واالنكسار الضوئي ـ العدسات ـ الكهربية االستاتيكية ـ والمجـال الكهربـي ـ       
الجهد  ـ شدة التيار الكهربي ـ توصيل المقاومات الكهربية ـ المغناطيسية ــ شدة المجال    

  .المغناطيسي وتطبيقاته

  الفيزياء التطبيقية  •
 - التحليل الكهربي  - الصمامات الكهربية  -المرشحات الكهربية -الدوائر الكهربائية   

النظـام الـديناميكي    - الطالء الكهربـي   -األقطاب القياسية - والجليفانية   -الخلية الكهربية 
االتزان الديناميكي الحـراري  - الديناميكا الحرارية وقوانينها وتطبيقاتها -الحراري وعملياته 



 
 

 - ١١٣ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 حركة جسيم مشحون في مجـال  - انبعاث االلكترونات-طالء المعادنـ الشغل ـ طرق  
  . التآكل الكهربي للمعادن-كهربي ومجال مغناطيسي

FW1112ساعة معتمدة٢(                                                   ميكانيكا تطبيقية (  

 النظريـات : منةمتـض  المنتج باختالف تختلف التي وتطبيقاتها النظرية الميكانيكا نظم
 التـى  و اإلنسان لجسم الميكانيكية الحركة ـ واالتزان الكتلة ـ الحركة ديناميكا ـ الميكانيكية

   .التطبيقية الفنون منتجات مع تتانسب
UW1102 التطبيقية الفنون مجاالت في لغات  

Rapid review of grammar – general terminology for applied arts –

reading comprehension in applied arts (skimming, scanning, answering 

literal and inferential questions) – listening to authentic materials from 

labs, workshops ( instructions) - communicative skills development - 

writing ( paragraph format – note-taking – definition ) – translation from 

English into Arabic and vice versa. 

  



 
 

 - ١١٤ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

  
FA1201 ساعة معتمدة٢(                                        عناصر من الطبيعة واللون (  

تدريب بصري للعناصر الطبيعية لسيقان وأوراق النباتـات والخـضروات والقواقـع            
ـ دراسة الشكل وخصائصه وصـفاته فـي          الذاكرة البصرية للطالب   بأنواعها المختلفة  ودعم   

النبات ـ دراسة ألنواع الزهور المختلفة ـ دراسة ألنواع مـن الثمـار ـ دراسـات خطيـة      
لألغصان الجافة واألشجارـ دراسة التباين في تأثير الضوء الطبيعي أو الـصناعي الـساقط              

لعناصر الطبيعية من نباتات وثمار بكـل مـن   على األشكال النباتية الطبيعية ـ طرق تظليل ا 
  . و الطرق األخرىـ األلوان المائية ـالقلم الرصاص ـ التحبير ـ الباستيل 

FW1202 ساعة معتمدة٢(                                      التصميم في حديثة اتجاهات (  

 الطـرق  – كيفية تطبيقها فـى مجـال الفـن التطبيقـى            –نظريات التصميم المختلفة    
  كيفيـة التعـرف علـى  هـذه           - األتجاهات الجديدة فى التـصميم       –التصميمية المستحدثة   

 مالئمة هذه األتجاهات مـع الغـرض الفنـى والجمـالى            –  واستنتاجها -األتجاهات الحديثة   
  .  تحليل ودراسة هذه األتجاهات –والوظيفى للتصميم 

FW1203 ساعة معتمدة٢(                                                     البيئي التلوث (  

معنى التلوث ـ تلوث الهواء ـ تلوث التربـة ـ التلـوث بالـضوضاء ـ التلـوث         
البصري ـ التلوث الصناعي ـ تلوث المياه ـ تلوث الغذاء وأثره علـى الـصحة العامـة ـ        

القيمة االقتصادية التلوث باإلشعاع ـ طرق الحد و الوقاية من التلوث أثر مظاهر التلوث على  
  .والصحية

FW1204 ساعة معتمدة٢(                                                    مبادئ القانون (  

 - شئون ورعايـة الطـالب       - الخاصة باالمتحانات    دراسة مبادى القانون والتشريعات   
 – القـانون المـدنى       مبادى – حماية المهنة والحقوق والواجبات الدستورية       المخالفات التأديبية 

 . وقانون العمل الموحد - قوانين وتشريعات حماية البيئة–مبادى القانون التجارى 



 
 

 - ١١٥ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

FA1205  ساعة معتمدة٢(                                   )١(الفوتوغرافيا (  

، طرق تصميم وإنتاج  فن التصوير الفوتوغرافى الرقمى والتقنيات العلمية المرتبطة به
وغرافية الرقمية، خصائص العدسات و األساسيات التى تعمل بها آالت التصوير           الصورة الفوت 

،  الرقمية المختلفة والمرشحات وأجهزة اإلضاءة الخاطفة ونظم وخصائص اإلضـاءة الفنيـة  
كيفية تقييم مدى صحة التعريض الضوئى فى الصورة الفوتوغرافية و ضبط العوامل المختلفة              

جة الصور الرقمية وحلول المشكالت المختلفـة فيهـا باسـتخدام           المؤثرة على الجودة ، بمعال    
 و التطبيق بتقديم مشروعات عملية، يمـارس        .برنامج الفوتوشوب لتحقيق أقصى جودة ممكنة     

 الكادر الفوتوغرافى مستخدماً عناصر التصميم الفوتـوغرافى المختلفـة      الطالب خاللها تصميم  
               . هما عن طريق العمل الفني الفوتوغرافيبما يحقق الرسالة والمضمون المطلوب توصيل

FA1206  ٢(رياضة(                                 )Fw1106ساعة معتمدة٢ - متطلب سابق(  

 - التكامل الثنائي    - التكامل الخطي    - مفكوكات الدوالي في متغيرين      -التفاضل الجزئي   
 - فصل المتغيـرات     -التفاضلية من الرتبة األولي      المعادالت   - التكامل الثالثي    -نظرية جرين   

 تطبيقـات  - معادالت بيرنـولي  - المعادالت الخطية - المعادالت التامة    -المعادالت المتجانسة   
 تكـامالت   - نظريـة جـاوس      - جبر المتجهات    -معادالت تفاضلية من الرتبة الثانية      . عامة  

  . بيتا  دالة - دالة جاما - بعض الدوال الخاصة -البالس 

FA1207  ساعة معتمدة٢(                                                 علم االجتماع (   

مدخل لعلم االجتماع ـ نظريات علم االجتماع ـ سيكولوجية الجماعات ـ أساسـيات     
النظم االجتماعية والمجتمعات ـ علم االجتماع ودراسة الفلكلور الفنـي ـ الـسكان ـ علـم       

 اختالف الثقافات بين المجتمعات وفقـا       - ـ علم االجتماع الصناعي   اسات البيئة راالجتماع ود 
  .للبعد الجغرافى

FA1208 ساعة معتمدة٢(                                   علم نفس وسيكولوجية التصميم (  

 الـدوافع   - نظرية الـدوافع     - مدارس علم النفس     - وتطوره   -نشأة علم النفس     دراسة  
  علـم الـنفس والفـن      - علم النفس والمجتمع     - فروع ومجاالت علم النفس      -لثانوية  األولية وا 
 دراسة التاثيرات السيكولوجية للمـصمم علـى عوامـل          -  علم النفس والصناعة     - واألبداع

  . ومدى تاثير العوامل النفسية فى العملية التصميمية –ودوافع التصميم 



 
 

 - ١١٦ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

 

GW 2101                   منظور هندسي          )FW1104 معتمدةة ساع٢ متطلب سابق (  

المختلفة لرسم المنظور الهندسـى  األوضاع قواعد علم المنظور ـ أنواع المنظور ـ   
المنظـور  (ـ الطرق المختلفة لرسم المنظـور       )   أعلى مستوى النظر   - مستوى النظر    أسفل(

لرؤية ـ المنظور بطريقة المستقيمات المتقاطعة ـ المنظور بطريقة الـشبكات    بطريقة أشعة ا
ـ الظـل  ) المساعدة ـ منظور األشكال المنعكسة على سطح الماء ـ منظور المستوى المائل  

للشكل المنظوري ـ تطبيقات على الرسم المنظور الهندسـي لألشـكال الهندسـية المـستوية      
  .للمجسمات والمنتجات بأوضاع مختلفةبأوضاع متنوعة، المنظور الهندسي 

GA 2102   ساعة معتمدة٢(                                                         ) ١(الطبيعة  من رسم (  

 -) منفردة أو مجمعة  (تدريب بصري وعمل بالرسم لمفردات الشكل من الحياة اليومية          
ـ دراسة وتطبيق اسـتخدام درجـات       البيئيةتحليل األساس البنائى للمفردات الشكلية البصرية       

 - خطوط مساعدة    -محاور  (  من خالل  الظل والضوء في ترجمة العالقات الشكلية المرسومة      
   . أوالفحم باستخدام األقالم الرصاصو )  المستوى األفقى-الخلفية 

GW 3103  معتمدة ساعة ٢(                                               )  ١(تاريخ الفن( 

ـ       كيف نقرأ ونتذوق عمال فنيـا تـشكليا   مقدمة عن الفن في حياة اإلنسان ـ الفنون البدائية 
ـ الفن   ) عصر الدولة الحديثة   – عصر الدولة الوسطى     -عصر الدولة القديمة  (الفن الفرعونى   

  . الفن الرومانى – الفن اليونانى -القبطى

GW 3104 ساعة معتمدة٢(                                            تخطيط وإدارة إنتاج (  

وظائف اإلدارة ـ اتخاذ القـرار ـ المـنهج     (علم اإلدارة وبحوث العلميات الصناعية 
تطبيق البرمجة الخطية ـ إعداد خطة اإلنتاج ـ طرق   ) العلمي في االدارة ـ بحوث العمليات 

 الجودة وأنواعها ـ الرقابة علـى   مفهوم(القياس لألداء والعمل ـ ضبط ومراقبة جودة اإلنتاج  



 
 

 - ١١٧ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

اإلنتاج ـ التفتيش المرحلي والنهائي ـ أسباب ظهور العيب الفني ـ التنازل الفني ـ مراجعة     
  ).المواد واإلنتاج ـ طرق الفحص ـ ضبط الجودة لإلنتاج ـ تأكد الجودة

GA3105٢(الطبيعة   من رسم (                   )GA 2102دةساعة معتم٢ -متطلب سابق(  

 صناعية  -ة  طبيعي(ات شكلية بيئية مع مصادر إضاءة       تدريب بصرى بالرسم لمجموع   
 -دراسات منظورية لبعض أشكال المنتجات االستخدامية لإلنـسان    -) مباشرة أو غير مباشرة   

 -)  ملمسية - لونية   - ظلية   -ات خطية   محدد( الشكل المرسوم فى فراغ اللوحة       أساليب تطور 
نية للمفردات الشكلية البيئية طبقـاً لنـوع الخامـة وارتباطهـا بالخلفيـة              أساليب الترجمة اللو  

 - األلوان المائية    -ستيل  البا -األقالم الملونة   ( أساليب التلوين باستخدام     -يطة  والعناصر المح 
  ) .الجواش

GA 4106  ١(الطبيعة الحية رسم(                      ) GA3105ساعة معتمدة٢ -متطلب سابق(  

ون ة التشريح الفني والسمات المميزة لعضالت الجـسم اإلنـساني أثنـاء الـسك             دراس
ني في أعمـار مختلفـة   ـ دراسة النسب القياسية للجسم اإلنساوالحركة في األوضاع المختلفة  

لمالمح والـصفات الشخـصية   وباستخدام الظل واإلضاءة في إظهار ا) ـ امرأةطفل ـ رجل  (
نسان مع الخلفيـات واألرضـيات والمجـاميع الـشكلية     ـ دراسات أوضاع جسم اإللإلنسان  
فـي  )  الباستيل ـ األلوان المائية ـ الجواش ـ الزيـت   - القلم الرصاص( باستخدام  اإلنسانية

 .ـ رسم الموديل في أوضاع مختلفةرسم الشخصيات 

 GW 4107 ٢(تاريخ الفن  (    )                         GW 3103دة ساعة معتم٢- متطلب سابق(  

 فـن  – الفن القوطى – عصر النهضة ـ الفن االسالمي  –العصور الوسطى فى أوربا 
  . الحركة الرومانتكية و الكالسيكية الحديثة  -والركوكو  –الباروك 

GW 5108 ساعة معتمدة٢(                                          فلسفة اإلبداع فى التصميم (  

 اإلبداع فى العمـل  -اآلراء الفلسفية حول مفهوم اإلبداع       - نشأته   - تعريفه   -اإلبداع  
 عالقـة   - العناصر وأساسيات العمـل اإلبـداعى        – رأى بعض الفالسفة فى اإلبداع       -الفنى  



 
 

 - ١١٨ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

 بعض القوانين الحاكمـه  –  اإلبداع فى مجال التصميم للمنتجات الصناعية        –اإلبداع بالتصميم   
  . وتحليلهللتقدير اإلبداع

5109GW  4107(                          )٣( تاريخ الفنGW  ساعة معتمدة٢- متطلب سابق  (   

 -  الحركـة الداديـة    -  التكعيبية – المدرسة التأثيرية  –مقدمة فى تاريخ الفن الحديث      
 الفن الحـديث والمعاصـر فـى      -  التجريدية – يالية السر – التعبيرية   – الوحشية   –المستقبلية  

  . مصر

GW 5110 ساعة معتمدة٢(                                                   وتذوق فني نقد (  

غاية الفن ـ الفن بين وسائط التعبير المختلفة ـ تقسيم الفنون ـ الفـن والمحاكـاة ـ       
الفن والطبيعة ـ الفن واالدراك الحسي ـ الفن واإلدراك الكلي ـ الجمال الطبيعي والجمـال     

ة ـ الفن واإلبداع بين الفنان والمصمم ـ الفن والتذوق ـ التـذوق الفنـي    الفني ـ الفن المهار
  .لتصميم المنتج 

UW2103١(تخصص ال  فى لغات(                  )UW1102معتمدةة ساع٢- متطلب سابق (  

Dictionary skills - Reading comprehension pertaining to the 

specialized departments (focusing on terminology) – vocabulary 

development strategies (word formations) – descriptive writing of 

practical arts pertaining to the specialized departments – listening 

(lectures on specialized topics) – speaking (describing and discussing) - 

translation from English into Arabic and vice versa. 

UW 2104 ٢(تخصص ال  فىلغات(                     )UW2103معتمدةةساع٢-متطلب سابق (  

Library skills - Reading comprehension strategies (authentic 

materials of specialization fields) – writing (reports – describing applied 

arts and different designs) – listening (academic lectures and 



 
 

 - ١١٩ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

presentation) – speaking of interpreting designs and arts - translation from 

English into Arabic and vice versa. 

UW2105 معتمدةة ساع٢(                                                     حقوق انسان (  

 القـيم اإلنـسانية     –راسة اإلنسان من خالل القيم واألعـراف والتقاليـد والعـادات            د
 –حقوق المفكـر  (  الحقوق و الحريات المشروعة في الحياة الديمقراطية لإلنسان  –المشروعة  

 القـوانين  –الحقوق والواجبات الدستورية التى يكفلها الدستور    .....)  النوع     - الديانة   -العرق
 قانون التظـاهر    –الصادرة من منظمة حقوق األنسان العالمية التابعة ألمم المتحدة          و المواثيق   
  .وأحكامه

UW2106معتمدةة ساع٢(                                                  مهارات أتصال (  

يتناول هذا المقرر تعريف االتصال الفعال وأهميته، والتعرف على عناصـر نمـوذج             
كما يتناول عناصر الرسـالة بدايـة مـن اختيـار الفكـرة         . وقاته وحواجزه االتصال واهم مع  

باإلضافة إلى تعـرض المقـرر لمهـارات    . وصياغتها واستخدام التعبير اللفظي وغير اللفظي     
ويتطرق المقرر  . االتصال الفعال بداية من مهارة االستماع والحديث والسؤال والقراءة والكتابة         

وأخيرا يوضح  . ع المرتبطة بمهارات االتصال اإلعالمي واإلعالني     إلى نظريات التأثير واإلقنا   
  . المقرر كيفية إعداد العرض الفعال أمام الجمهور المستهدف وكيفية التعامل معه

UW2107 معتمدةة ساع٢(                                            دراسات وعلوم بيئية (  

البيئة ـ العالقة بين اإلنسان والبيئة ـ البيئـة    البيئة وتعريفها وتصنيفها دراسة أنواع 
  أثر البيئة في األنشطة المختلفة لفروع التصميم ـ البيئة وعلم األرجنـوميكس ـ    -والتصميم 

 التـشريعات والقـوانين الخاصـة    -البيئة كمصدر لألفكار التصميمية ودافع للسلوك اإلنسانى     
فات القياسية العالمية للبيئة ـ البيئة والتكنولوجيـا   بحماية البيئة ـ نظم اإلدارة البيئية والمواص 

  .ـ المشروعات المرتبطة باحتياجات البيئةالمالئمة ـ التصميم األخضر 

  



 

 - ١٢٠ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة        جامعة بنھا

 

 
SWKA2101 معتمدةة ساع٢(                                                      )١( تصميم (  

 تصميم األقمشة النسجية البسيطة باستخدام التـأثيرات        –دراسة عالقة األلوان بالنسيج     
لطولية مع توظيـف االسـتخدام كأقمـشة قمـيص وبلـوزة      اللونية الناتجة عن تبادل األقالم ا 

   . مع دراسة المواصفات التنفيذية لها–وبجامات وأقمشة مفروشات وخالفه 

SWKW2102   معتمدةة ساع٢(                                )    ١ (تراكيب المنسوجات ( 

العناصر الرئيسية   – السادة ومشتقاته    النسيج -تمثيل التراكيب النسجية وطرق توقيعها    
 –النـسيج األطلـسي      – األلوان   تأثير - وأنواعه   ي المبرد النسيج - النسجى   يللتركيب البنائ 

الكريـب   النحل  أنسجة   نسيج خاليا   -  المظلل األطلس -  امتداد األطلس     -النسيج الحلزوني   
  .س  من اللقى ورباط الدو ايجاد التصميم-  في التصميم اللقى ورباط الدوس  ايجاد-

SWKW2103  معتمدةات ساع٣(                                               نسيج الخامات (  

 األليـاف  خواص   بين العالقة    -يهاة المختلفة وطرق التعرف عل    ي النسج األلياف تقسيم
الطبيعيـة  الخـواص    - التركيب المورفولوجى لأللياف الطبيعيـة والـصناعية          -وتركيبها

 نـسبة  - الكهربيـة  -  الـضوئية -الحرارية  الخواص   - المختلفة   لياف النسيج والميكانيكية أل 
  .النعومة  -  االستطالة - المتانة -الرطوبة 

SWKW2104 معتمدةة ساع٢(                                               رياضة النسيج ( 

 - حويالتهـا وت الخيـوط    الخاصة بنمـر     الرياضية الجداول   - تراقيم الخيوط قواعد  
 ي التصور الهندس  -بها   خلط الخامات والحسابات المتعلقة      -الزوى وعالقته بخواص األقمشة     

زوايـا   حساب - ابه المتصلة الرياضية والقواعد -ألقمشة السادة والمبرد واألطلس ومشتقاتها  
   . األقمشةالميل في

   



 

 - ١٢١ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة        جامعة بنھا

SWKW2105           معتمدةة ساع٢(                                   تاريخ تخصص (   

 الخامـات  - عبر العـصور المختلفـة   النسيج وتطورها لنشأة صناعة  تاريخيةدراسة  
تطور التراكیب النسجیة    -  األنوال المستعملة       -الخيوط ووسيلة غزلها    المستخدمة  أنواع    

 تهـا  النسيج وعالق  المدن  الزخارف المستعملة فى إنتاج قطع          أهم -النسيج   مراكز صناعة     -
  . خالل العصور المختلفة واالقتصادية والسياسية والفنية لدينيةبالجوانب ا

6210SWKA  2101(                        ) ٢(تصميمSWKA معتمدةةساع٢  متطلب سابق ( 

تصميم األقمشة النسجية البسيطة باستخدام التأثيرات اللونية الناتجة عن تبادل األقـالم            
 توظيف االستخدام كأقمشة قميص وبلوزة وبجامات وأقمشة مفروشات         الطولية والعرضية  مع   

  . مع دراسة المواصفات التنفيذية لها –وخالفه 

SWKW2107  معتمدةة ساع٢(                                      )١ (تحليل المنسوجات ( 

 المنـسوجات للحـصول علـى المواصـفات     بتحليلدراسة األسس والقواعد الخاصة    
  التمييـز بـين    - ونوع القماش      مظهر عن    ايجاد بيان سريع   - المجهزة من األقمشة    يذيةالتنف

 ايجـاد  -  للسداء واللحمةالتشريب ايجاد نسبة - السدى واللحمة فى المنسوجات اتجاهي خيوط 
  .ل من السدى واللحمة بواسطة الوزنكل الخيوطنمرة 

SWKW2108  معتمدةة ساع٢(                                       تحضيرات النسيج ( 

 - تحـضير الخيـوط   تسلـسل    - بأنواع الخيوط من حيث النوع والتكـوين      التعريف  
 للمـردن  اإلنتاجية حساب  - الشلل إلى بكر والعكس -الميكانيكى لتحول   األسلوب   -تدويرها    
 أهميتها)  نشيةالت (التقوية الصناعية  –المختلفة  وأنواعها   وحساباتها   عملية التسدية  -  والماكينة

  . التبريز- التطریح -عملية اللقى   -  طريقة تطبيقها -  نظريتها -

  



 

 - ١٢٢ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة        جامعة بنھا

SWKW2109   معتمدةة ساع٢(                                                  كيمياء ألياف ( 

دراسة التركيب الكيميائي لأللياف النسجیة الطبيعة وتشمل الـسليلوز ، كیـراتین            
 عديد األميد النايلون  المخلقة وتشمل   األلياف الصناعية     -الحرير الطبيعي   الصوف ، فبروین    

  طـرق  -أكريـل نيتريـل   ، ألياف عديد   ألياف عديد األستر   ،   ٦١٠ نايلون ،   ٦٦ نايلون ،   ٦
لقـة وعالقتهـا     المختلفة لأللياف الطبيعـة والمخ     الكيميائية المخلقة  الخواص     تحضير األلياف 

  .بالتركيب الكيميائي

SWKW2110  معتمدةة ساع٢(                                      )     ١ (دوائر كهربية (  

 دوائـر التيـار المتـردد الحيبيـة         – نظريات الدوائر الكهربية     –دوائر التيار الثابت    
 القدرة الكهربية ومعامل القدرة الكهربية فـي دوائـر          – التمثيل بالمتجهات الزمنية     –المستقرة  
 – المحـوالت الكهربيـة      - أنواع اآلالت الكهربيـة        – التيار ثالثي األوجه     –غير  التيار المت 

 . أساسيات توزيع القدرة الكهربية

SWKA3101   ٣(تصميم(    SWKA2106)          معتمدةة ساع٢ متطلب سابق ( 

تصميم أقمشة المعلقات النسجية اليدوية والكليم والـسجاد مـع دراسـة المواصـفات              
 ابتكار تصميمات بسيطة مستوحاه من عناصر زخرفيـة مـستغال التراكیـب             -ا  التنفيذية له 

  واستغالل األشكال الهندسية في وضع تصميمات تـصلح لمالبـس            دراستهاالنسجیة السابق   
 أقمشة الفرش  مفارش الموائد والفوط  أغطية األسرة  كوفرتات             والكرفتاتالسيدات والرجال     

 .مع دراسة المواصفات التنفيذية. ات أجهزة الدوبى بطاطین فى حدود قدرة األنوال ذ

SWKW3102   معتمدةة ساع٢(                          )     ١  (تكنولوجيا انتاج السجاد ( 

 التقسيم العام ألنواع السجاد وطـرق االنتـاج   -مقدمة تاريخية للسجاد وطرق االنتاج     
 طرق ومراحل تصنيع السجاد اليدوي      -والخامات النسجية المستخدمة في مفروشات االرضية       

خصائص ومميزات السجاد واالعتبارات الواجب مراعاتها عنـد اختيـاره          .والكليم والسوماك   



 

 - ١٢٣ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة        جامعة بنھا

  . نظرية ومراحل تصنيع السجاد الميكانيكي والموكيت المعقود -وتصميمه

SWKW3103  عتمدة مة ساع٢(                                     )    ١(تكنولوجيا التريكو( 

 المنسوجات المتعاشقة وأسلوب    بينها وبين التعرف على المنسوجات المتشابكة والفرق      
الغريزة مـع دراسـة      وميكانيكية تكوين    –األبر  إنتاج األقمشة المتشابكة  أنواع الغرز وأنواع        

  . المختلفة التريكو ألقمشة النسجية للتراكيب

SWKW3104  معتمدةة ساع٢(                        )    ١ (تكنولوجيا الصباغة والتجهيز ( 

 -األسس النظرية والعملية للعمليات التحضيرية المختلفة على األلياف السیلیلوزیة          
 صـباغة القطـن بالـصبغات       - التحرير - التبييض - الغلي - البوش إزالة   -حرق الوبرة     

 التجهيز الميكـانيكى     عمليات – الكبريتية الصبغات   - األنديجو صبغات األحواض    -المباشرة  
  .على األقمشة

SWKW3105   معتمدةة ساع٢(                                    )    ١(تكنولوجيا الغزل ( 

- القطن قبل وصوله إلى مصانع الغـزل       يمر عليها العمليات والمراحل المختلفة التي     
ـ ماكينات تفتـيح  – أنواع الخلط  – والتنظيف الخلط والتقسيم    عمليات التفتـيح   خـط  -ن  القط

 - وأجزائهـا  الكرد   تركيب ماكينة   -منها ونظريتها     الغرض    -عملية التسريح    – والتنظيف
 – منهـا  السحب  الغـرض      - عملية التمشيط  مراحل   - وأجزاؤها التمشيط ماكينة - التمشيط
ـ    -أنواعها السحب و  ماكينة المختلفة للسحب      األساليب السحب     نظرية ة   البرم ومراحله المختلف
 . البرم ماكينات بعض أنواع وكيفية تشغيله البرم ماكينة

   SWKA3106  ٤(تصميم(                        )SWKA3101معتمدةة ساع٢ متطلب سابق (  

 مستوحاه من عناصر زخرفية مستغال التراكیب النـسجیة         بسيطةابتكار تصميمات   
 الـسيدات  تصلح لمالبـس     صميماتت وضع   في  دسيةناله استغالل األشكال     -تهاالسابق دراس 

 بطاطين األسرة  كوفرتات       أغطيةوالرجال  كرافتات  أقمشة الفرش  مفارش الموائد والفوط             



 

 - ١٢٤ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة        جامعة بنھا

  .ودراسة المواصفات التنفيذية لها . الدوبى أجهزة حدود قدرة األنوال ذات في

SWKW3107 ٢(تراكيب المنسوجات(             )SWKW2102 معتمدةةساع٢ متطلب سابق (  

 ) دليل التـصميم – التعاشق دليل   –دليل اللقى   (تصميم النسيج بأسلوب األدلة المتداخلة      
  اختالف   والبسيطة  األنسجة المزدوجة     والتقليدية الحقيقيةاألنسجة المبطنة من السداء واللحمة      

 األنسجة المزدوجة  طرق التماسك والحشو باألنسجة المزدوجة  األنسجة           في والنسيج الترتيب
 الشبيكة  –) السادة والمنقوشة ( األنسجة المزدوجة    في األلوان   تأثير والمتعددة الطبقات      ثالثيةال

  .التقليدية 

3108SWKW 2107(               )٢(تحليل المنسوجاتSWKW معتمدةةساع٢ متطلب سابق ( 

 النـسجى   لتركيب وا التنفيذية نماذج مختلفة من األقمشة و استخراج المواصفات         تحليل
 مع مـا    يتفقبما  .  وحساب أوزان السداء واللحمة      وبيان طريقة التشغيل  للقى ورباط الدوس    وا

  . المنسوجات تراكيبتم دراسته في مادة  

3109SWKW  ساعات معتمدة ٣(                                  )١(تكنولوجيا انتاج اآلالت( 

 -تها العام لألنـوال واسـتخداما     التقسيم  -اآللية    تطور طرز األنوال      -اآلليةاألنوال  
 نظريـة  وأجزاؤه المختلفـة       النسيج باإلنتاج نول    هاوعالق واألتوماتكية اآلليةسرعات األنوال   

 شد وإنـسیاب خیـوط      عملية أهمية لألنوال     واإليقاف اإلدارة   زةجه أ - على األنوال    النسيج
 ةجهـز وسائل تكوینه  أ أو سحب المنسوج  أنواع النفس و   طيي ةجهزالسدى بأنوال النسیج  أ    

 اللحمـة  خـيط  حفظ عرض القماش الوسائل المختلفة لوضع جهزةالدوبى الیدویة واآللیة  أ  
  .داخل النقش

SWKW3110   معتمدةة ساع٢(                                 )  ١(فحص ومراقبة جودة (     

طـر   دقـة وق   - للـشعيرات  أطوال   - للشعيرات الطبيعية  فحص وإختبار الخواص    
 قيـاس  وطـرق    ةجهـز  أ - الميكانيكية للـشعيرات   الخواص   - الشعيرات نضج   - الشعيرات



 

 - ١٢٥ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة        جامعة بنھا

ر الرطوبة  ي تأث -درجة الرطوبة    قياس - نسبة الشوائب  قياس المتانة     - اإلستطالة   -المرونة    
ـ  سطح األل  طبيعة - الخيوطرمات فى    الب تأثير الميكانيكية لأللياف على الخواص    اف وشـكل   ي

  .بينها والتميز صها طرق فحوالحيوانيةة ياف النباتي األل-ة الدفء يخاص -القطاع العرضى 

4101SWKA  3106(                          )٥(تصميمSWKW معتمدةةساع٢ متطلب سابق (  

 الحـديث   مدارس الفن  و التاريخية والزخارف   الزخارف المستوحاة من البيئة   استغالل  
 باستخدام اللحمة أو السداء الزائد       بسيطة نسجية  مبتكرة على أساس قواعد    تصميماتفى وضع   

 والمفارش والفـوط  للسدادات سهرةال تصلح ألقمشة الفرش والستائر وأقمشة   تصميماتإبتكار  و
  .ودراسة المواصفات التنفيذية لها .  الجاكارد جهزة بواسطة أتنفيذها يمكن ي ذلك والتوغير

4102SWKW 3107(                )٣(تراكيب منسوجاتSWKW معتمدةةساع٢ متطلب سابق ( 

  أنسجة السداء الزائد الحقیقى والتقلیدى  أنسجة         جهينالو من   لظاهرةاأنسجة اللحمة   
 -  الحقيقـى  الدامـسك    - الكامل والنصفى    الموسلينأنسجة  الحقيقية والتقليدية   اللحمة الزائدة   

  . البيكة أنسجة

 SWKW4103٢(اآلالت  انتاج تكنولوجيا(       )SWKW3109 معتمدةاتساع٣ متطلب سابق ( 

 الغرض من استخدامه  أجـزاء        الجاكارد زجها - تشغيلهأنواعه وطرق     الدوبى جهاز
 جهاز لتشغيل والعملية النظريةاألسس  درات   وضبط السلن  وتركيبه وطريقةومفردات الجاكارد   

 عمليـات علـى    التـدريب  -  للنسيج ذات المواصفات الخاصة     الخيوط تجهيزآالت  الجاكارد  
 هندسـية  بناء الشبكات بآالت الجاكارد عمل لوحـات        عمليات على    التدريب -  الكرتون تخريم
  .األجهزة لجميع

 SWKW4104 ٣(تحليل المنسوجات(             )SWKW3108 معتمدةةساع٢ متطلب سابق (  

 وذات برم عالى  دراسة أثـر  زخرفية خيوط  تحتوى على مجهزةل بعض أقمشة   يتحل
  فى كل من السدى واللحمة بواسـطة الـوزن            الخيط نمرة   إيجاد   المنسوجات   مظهرم فى   البر
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  - التشريباستخراج وزن الخامات الالزمة لنسج المتر الطولى بالجرام والحصول على نسبة            
حساب نسبة الفاقد مـن      التنفيذية مواصفاتها  استخراج    المجهزة الصوفية بعض األقمشة    تحليل
   معدل اإلنتاج للنول لكل صنف تحديد  ةالمجهز الصوفية  باألقمشةالخيوط

SWKW4105  معتمدةة ساع٢(                                       )١( طبيعة منسوجات (    

 -تشريب الخيوط   )  الوزن - السمك   - العرض   -الطول  (الخواص الهندسية لألقمشة    
 الخـواص الطبيعيـة   –عامل التغطيـة   م–نمرة خيوط السداء واللحمة عدد فتل ولحمات السم  

)  االنكماش – نفاذية الماء    –لهواء   نفاذية ا  – الخاصية الشعرية    –امتصاص الرطوبة   ( لألقمشة  
  ) .  لمعان األقمشة– اتساخ األقمشة –قابلية االشتعال (الخواص الحرارية لألقمشة  

 SWKA4106   ٦(تصميم(                  )SWKW4101 معتمدةاتساع٣ متطلب سابق ( 

 والفنـون   والهندسـية  التاريخيةالزخارف   و البيئة مبتكرة من عناصر     تصميماتعمل  
 وابتكـار  والحديثة لمختلف أنواع األقمشة المركبة الخاصة بأقمشة الفرش والمالبـس            الشعبية

مع دراسة المواصـفات      .ياً المنفذة آل  الوبرية لمختلف أنواع األقمشة ذات السطوح       تصميمات
  .ة لكل نوعيةالتنفيذ

  SWKW4107 ٢(تكنولوجيا الغزل(              )SWKW3105 معتمدةةساع٢ متطلب سابق ( 

 النظريـة  األسـس  -  أجزاؤهـا  - الغـزل    ماكينة تركيب - ثابت الشد  - الخيطحجم  
 طـرق  - حـساب الـسحب   - الـسحب  كمية الغزل  العوامل التى تؤثر على  لعملية والعملية
 األنـواع   - فى مرحلـة الغـزل       العيوب بعض   - البرمات   نتيجةش   اإلنكما - البرم   -السحب

 ومراقبة الجودة   القياسى اإلنتاج   -  الخيط البرمات فى    تثبيت - الزوى   عملية للخيوطالمختلفة  
  بالنـسبة للمنـتج    أهميتـه  الغزل المفتوحة الطرف  نسبة الخلط و       ماكينة - الغزل   عملياتفى  

  .النهائى
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SWKW4108 ٢(كوتكنولوجيا التري  (             )SWKW3103 معتمدةةساع٢ متطلب سابق ( 

 والتريكـو  المستطيل التريكو ماكينات التى تشتمل على     التريكو لماكينات العام   التقسيم
 أجزاء ومفـردات    - األبر المركبة      وماكينات الفولى فلنش    وماكينات السداء   وتريكو المستدير
  .المختلفة  وأنواعها سابقة الذكر التريكو ماكينات

 SWKW4109٢(فحص ومراقبة جودة(           )SWKW3110 معتمدةةساع٢ متطلب سابق (  

 مظهرية - عدد البرمات    - الخيط نمرة   -  للخيوط الطبيعيةفحص وإختبار الخواص    
 - المرونـة    - مقاومـة اإلحتكـام        - للخيوط الميكانيكية الخواص   -  الخيط إنتظام   - الخيط

 تحديـد  –  عيوب األقمـشة  - فحص عيوب الخيوط   - لألقمشة   الطبيعيةاإلستطالة  الخواص    
  .درجة جودة القماش 

 SWKW4110معتمدةة ساع٢(               )          ١ (تكنولوجيا األقمشة غير المنسوجة (    

 – تطبيقات إسـتخدام األقمـشة غيـر المنـسوجة           –تعريف األقمشة غير المنسوجة     
 طرق بناء شاشة    – الخامات الالزمة لإلنتاج     –ألقمشة غير المنسوجة    الخواص التى تنفرد بها ا    

 المقارنة بين طرق تسليح الشاشة وخواص المنتج        – طرق تسليح شاشة الشعيرات      –الشعيرات  
 – حساب اإلنتاج واقتصاديات التشغيل      – اختبارات األقمشة غير المنسوجة وتقييمها       –النهائى  

 –وجة والعالقة بين تركيب وخـواص وخـواص األقمـشة      دراسة تركيب األقمشة غير المنس    
 –فاعلية استخدام األقمشة غير المنسوجة فى حماية البيئة من التلوث وتصنيع العوادم النسجية              

 بناء أقمشة العزل الحرارى والصوتى وغيرها انتاج األقمشة المركبة          –بناء أقمشة المرشحات    
  .منسوجة الذكية  األقمشة غير ال–من األقمشة غير المنسوجة 

   SWKW 5101              معتمدةة ساع٢(                          إدارة انتاج النسيج (    

حساب حجم االنتاج النظرى من الوحدات االنتاجية ابتداءا من الغـزل إلـى النـسيج               
 –يح   التطـر  – اللقـى    - التنشية   – التسدية   – البرم   – الزوى   – التطبيق   – التدوير   –الغزل  (
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وحساب حجم االنتاج الفعلى وتحديد نسب االنتفاع من الماكينـات  ) حص الف– النسيج   –التبريز  
  . وحساب تكاليف االنتاج فى كل مرحلة – تحديد عدد العمالة المطلوبة لكل ماكينة -

SWKW5102   ٤(تحليل المنسوجات(              )SWKW4104 معتمدةةساع٢ متطلب سابق ( 

وأقمـشة   مختلفة   تطبيقية بأساليبشة الجاكارد ذات النقوش المنسوجة       بعض أقم  تحليل
 األسـلوب   وتحديـد  التنفيذية استخراج المواصفات    - من السداء    القطنية - وبريةذات سطوح   

  .اإلنتاج النظرى والفعلى للنول   نسبة العوادمتحديد األنواع  لهذه التطبيقى

 SWKW5103 ٣(تكنولوجيا انتاج اآلالت(      )SWKW4103 معتمدةاتساع٣ متطلب سابق (  

 امرار اللحمة فى األنوال المكوكية ونظريـة        –التقسيم العام لطرق إمرار خيط اللحمة       
الـصلبة  ) الرابيـر ( امرار اللحمة بواسطة الحراب      – امرار اللحمة بواسطة القذائف      –القذف  

 –واسـطة المـاء النفـاث        امرار اللحمـة ب    – امرار اللحمة بواسطة الهواء النفاث       –والمرنة  
مجموعة تكـوين   –مواتير اللحمة (األجهزة المكملة إلمرار اللحمة على األنوال غير المكوكية         

  . مجموعة حفظ عرض المنسوج –األجهزة الرقابية على خيط اللحمة  والسدى –) البراسل

 SWKW5104٢(منسوجات طبيعة(               )SWKW4105 معتمدةةساع٢ متطلب سابق (  

 – مقاومـة التمـزق      – اإلسـتطالة    –قوة شد القماش     (الخواص الميكانيكية لألقمشة    
 – االحتكـاك    –س   الملم – اإلنسدالية   – الصالبة   – رجوعية وثنى القماش     –مقاومة االنفجار   

   .) التآكل–التوبير 

SWKA5105  معتمدةاتساع٦(                                                مشروعال (  

الدراسة التنفيذية والفنية لمشروع التخرج بإعداد المواصفات التنفيذية وتنفيذ تصميمات          
ألقمشة الدوبى أو الجاكارد أو التريكو أو السجاد أو األقمشة غير المنسوجة أو الغـزل  مـع                  

  .عمل الدراسة التنفيذية لكل منها 
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 SWKW5106 ٤(تراكيب المنسوجات(            )SWKW4102 معتمدةةساع٢ متطلب سابق ( 

 الـسالل    بطريقـة الـوبرة     الضم المتباعد  بطريقة الوبرة   -أنسجة الوبرة من السداء     
 المقطوعـة  دراسـة      وغيرأنسجة الوبرة المقطوعة      الوبرة بسطح أو بسطحى القماش     ظهور

 الـشبكة  الخاصة بالمالبس والفرش والستائر واألبـسطة والـسجاد  أنـسجة           الوبريةاألنسجة  
المقوسة بإستخدام الجاكارد العادى والجاكـارد الخـاص        الشبكة  األنواع المختلفة من     الحقيقية
   .الشبكةبأنسجة 
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SWKW2201 معتمدةة ساع٢(                                           تسويق منسوجات (                 

 فـن  تطوير التسويق الدولى طرق     – البيئة التسويقية    -لتسويق   إدارة ا  –مفهوم التسويق   
 وعالقتهـا  التـسويق  عمليات العوامل التى تؤثر على      وعلمياً نظرياً المنسوجات   تسويقإدارة  

 .  دراسة التسعير والترويجالتسويق  بحوث وعالمياً محلياً بالمستهلك

SWKW2202  معتمدةة ساع٢(                                                تصميم ماكينات (    

 – االعمـدة المحوريـة      – نقل القدرة بواسطة عمـود القـالووظ         –نواعها  أاالحمال و 
ـ – اإلطـارات و الـسيور    – تروس نقل القـدرة      –ة   الوصالت المحوري  –الخوابير   ات  خزان
المـسامير   –ة الفرامل والكالتش     فصل و نقل حرك    –الغازات   انابيب نقل السوائل و    –الضغط  

 توزيـع االحمـال بـين    – اجزاء الماكينـة  – كراسي التحميل  – اليايات   –البرشام و اللحام    و
 . االختبارات و التشغيل –الوحدات 

SWKW2203   معتمدةة ساع٢(                            )        اخالق المهنة(انسانيات (    

تـشريع،  ووظيفته، أسـس وقواعـد ال     تعريف القانون   :القوانين المنظمة للمهن الهندسية   
أضواء علـى   ( أسسه العامة مع التركيز على العقود والتعويضات       )أضواء على القانون المدنى   

، أضـواء علـى     (المسئولية الجنائية على المهندس فيما يتعلق بعمله المهنـى         )القانون الجنائى 
أضواء على  (   ميثاق الشرف  لتأديب،االتلتزامات، ا  )لعمل ، أضواء على قانون النقابات     قانون ا 

أضـواء  ( فراد، حوافز وضمانات اإلسـتثمار    تأسيس الشركات ومؤسسات األ    )قانون الشركات 
أضواء على القوانين المنظمه لحماية البيئه، اجراءات التحقيق         أنواعها،على قوانين الضرائب و   

ندسـيه، نظريـات    مجاالت وأهداف أخالقيات المهن اله    : أخالقيات المهن الهندسيه   .والتقاضى
التجـارب واألمـان والمخـاطر       )والواجبات، طبيعة المهن الهندسيه   مذهب المنفعه والحقوق    

 .)السلوك المهنى والمسئوليات تجاه العمالء ورؤساء العمل،قواعد األخالقيات( واإلهمال
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SWKW2204  دة معتمة ساع٢(                                                     اإلقتصاد(    

المفاهيم االقتصادية واألدوات المستخدمة في تقييم األنظمة والمنتجات والخدمات، أسس          
التحليل االقتصادي، المقارنة بين البدائل ، طريقة القيمة الحالية، القيمـة المـستقبلية، موازنـة       

م المشروعات، اإلهالك، الضرائب، التضخم وتأثير كل منهم على التحليل االقتـصادي، تقيـي            
  .البدائل ، المخاطر وعدم التأكد ، مقدمة في تحليل التكاليف الموازنة العامة والميزانيات

 SWKWA2205  ساعة معتمدة٢   (                                نظريات اللون وتطبيقاته( 

 والعضوية النفسية التاثيرات- اللون تعريف طريق عن اللون نظريات همأ علي التعرف
  األقمـشة  تـصميم  فـي  تطبيقهـا  وكيفية المختلفة اللون أنظمة-  االنسان علي هاواثر للون

 جوهانـسن  – ألدن – كلي بول نظام  - دافنشي ليوناردو نظام – رسطوأ نظام ( المنسوجة 
 فـي  للـون  تاريخية  دراسة(  والمساحة للحجم بالنسبة النسيج تصميم في اللون تطبيق) ايتن

 اللـوني  التوافـق  و الطبيعية االلوان ) القبطية – االسالمية – يةالمصر) المختلفة الحضارات
  )  .دراسته تم لما العملي التطبيق-  وانواعهما والتباين

SWKW2206           معتمدةة ساع٢(                                   سيكولوجية األلوان (   

 نظريـة  –الجمالية للـون   القيمة – وصف األلوان – مصادر األلوان   –خواص الضوء   
 مدلوالت اللـون فـي      - دراسة النظريات  السيكولوجية لتأثير اللون على اإلنسان            –األلوان  

 . المجتمعات المحلية والدولية اللون والنسيج 

SWKW2207  معتمدةة ساع٢(                                            دراسات الجدوى (    

 وحجـم  تحديد الحـصة التـسويقية   ( دراسة السوق    –قتصادية  مفهوم دراسة الجدوى اال   
 تحديد متطلبات االنتاج تحديـد عمليـة        – تحديد األصول الثابتة     – الدراسة الفنية    –) المبيعات
 –)  الـصافى    – حساب الربح الشهرى االجمالى      –حصر التكاليف   ( الدراسة المالية    –االنتاج  

  .التريكوتطبيق دراسة عملية على الغزل والنسيج و
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SWKW2208       معتمدةة ساع٢(                                         احصاء تطبيقى (    

 التشتت  – القيمة المتوسطة    – المقاييس االحصائية    –طرق عرض البيانات االحصائية     
 ذو – بواسـن  – التوزيعات الجاوسـى  – دوال المتغيرات العشوائية   – المتغيرات العشوائية    –
 – األمان االحـصائى للتوزيعـات االحـصائية    – حدود الثقة  – التوزيعات المتصلة    –دين  الح

 اختبار التوافق   -F اختبار   -T اختبار   –استخدام التوزيعات الالختيارية للمقارنة بين القياسات       
االرتباط الالخطـي لبـسيط التحليـل التبـاينى          – االرتباط الخطى واالنحدار     –بين توزيعين   
 .الثنائى المتعدداألحادى و

SWKW3201   معتمدةة ساع٢(                              تكنولوجيا طباعة المنسوجات (    

 فى طباعـة المنـسوجات  الـربط         استخدامها يمكن والطرق المختلفة التى     األساليب
 طباعـة األقمـشة بإسـتخدام       -  األستنسل    - القوالب -الباتيك  (  المناعة بالشمع     -والصباغة

  .األساليب  هذه باستخدامالفنيةبعض المشروعات  تنفيذ  إعداد الشابلونطريقةشابلونات  ال

  SWKW3202معتمدةة ساع٢(                                     صوفغزل ال تكنولوجيا (             

شريط  عمليات اعداد ال   -خواص الشعيرات -انواعه ومصادره -مواصفات خام الصوف  
  عمليـة التفتـيح    – عملية التصنيف و الفرز      – الفرق بينهما    – نظام الولن    – نظام الورستد    –

 عملية الكرد للورستد و الـولن و        -التجفيف و اضافة الزيت    عملية الغسيل و   -االولي و الخلط  
 عمليات الغزل النهائي المستخدمة للورسـتد  – عمليات السحب    – انتاج التوبس    –الفرق بينهما   

 . تدريبات عمليةعلى غزل الصوف الرفيع و السميك – الولن و

SWKW3203             معتمدةة ساع٢(                               نظم الجودة الحديثة (                                   

 – توكيد الجـودة     – مراقبة الجودة    –التطور التاريخى إلدارة الجودة     –مفهوم الجودة   
 – سـيجما  ٦ -)٩٠٠١ متطلبات نظام الجودة أيـزو  –عائلة األيزو ( األيزو –دة الشاملة  الجو

ادوات ) الـتحكم  – التطـوير  – التحليـل  – القيـاس    – تعريف المشكلة    – DMAICمنهجية  



 

 - ١٣٣ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة        جامعة بنھا

 أدوات – ادوات جمـع المعلومـات   –ادوات ترتيب األفكار وتوليد المعلومات   (تحسين الجودة   
 – نظم الجودة بمـصانع النـسيج        – أدوات التطبيق وإدارة العملية      –ت  للعمليات وتحليل البيانا  

 .تحليل الجودة لمراحل انتاج النسيج 

SWKW3204         معتمدةة ساع٢(                                   نظم اإلدارة الحديثة (                                     

 وظائف االدارة   – مستويات وأنواع االدارة     –ث   الفكر اإلدارى الحدي   –مبادئ االدارة   
 – الرقابـة    – الحوافز االمالية والمعنوية     – التحفيز   – القيادة   – البحوث والنظرية    – التنظيم   –

 اسـتعمال المحاسـبة فـى التخطـيط         – السيطرة   – التخطيط واتخاذ القرار     –تكوين السياسة   
  . العالقات االنسانية والعلوم السلوكية–والسيطرة 

 SWKW3205 ٢(دوائر كهربية     (SWKW2110)                  معتمدةة ساع٢متطلب سابق (   

 الترانزسـتور ثنـائى     – الصمام الثالثى وتطبيقاتـه      –الموصالت وأشباه الموصالت    
  دوائر اإلنحيـاز     – دوائر مكبرات الترانزستور األساسية      –القطبية وترانزستور تأثير المجال     

 . مكبر العمليات وتطبيقاته–والتغذية 

SWKW3206 معتمدةة ساع٢(                           )             تخصص( تلوث بيئي (    

فـى كـل   )   الغازيـة  – الـسائلة  –الصلبة (الملوثات الناتج عن الصناعات النسجية      
فية الوقاية   وكي –مراحل التشغيل وتأثيرها الضار على العاملين وعلى المستخدمين والمحيطين          

 المحافظـة   –التلوث الناتج من غسيل المالبس      .منها وايجاد الحول والبدائل للحفاظ على البيئة        
 الحفاظ على   – ضوضاء الماكينات    –)  الضوضاء   – االضاءة   –التهوية  (على البيئة الصناعية    

  .األمن والسالمة الصناعية 

 SWKW3207 ٢(تكنولوجيا الصباغة والتجهيز(    SWKW3104) معتمدةة ساع٢متطلب سابق (   

 - النافتوالت   - كميائياً فى صباغة القطن بالصبغات النشطة       والعملية النظريةاألسس  
 - النـشطة    الفليزيـة  المعقـدات    -  الحامـضية  بالصبغات   البروتينية األلياف صباغة   نظرية

بالصبغات المناسبة  )  األكريلك -األميد  عديد - األستر عديد( المخلوطة   األلياف صباغة   نظريات



 

 - ١٣٤ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة        جامعة بنھا

  ٠ للحريق المناعة - لألقمشة  المناعة لنفاذ الماء الكيميائى التجهيز  -تطبيقهاوطرق 

SWKW3208                   معتمدةة ساع٢(          تكنولوجيا انتاج األلياف الصناعية (    

 تأثير عوامـل التـشغيل      – ظروف التشغيل    –اسس غزل وتصنيع األلياف المستمرة      
 دراسة طرق انتاج وخواص االلياف المعـاد تخليقهـا مـن            –على تركيب األلياف المستمرة     

 –النـايلون   ( طرق انتاج االلياف التركيبية      –) تراى اسيتات    – االسيتات   –الفسكوز  (السليلوز  
دراسة مقارنة بين انتـاج الخيـوط الـصناعية المـستمرة     ) البروبلين – االكريلك –البوليستر  

غزولة من نفس االلياف تطوير خواص الخيوط نتيجة تغيير خواص المحلول اثناء            والخيوط الم 
 . طرق انتاج وتصنيع الخيوط ذات االستطاله العالية –عمليات التشغيل 

SWKW4201                                   معتمدةة ساع٢(           ترميم منسوجات (    

 - للقطعـة  واألثريـة  التاريخيةناء على المعرفة     اآلثار ب  ترميم المختلفة فى    النظريات
 -المعمليـة  التطبيقات  التنفيذ طرق    - الخامات المستخدمة  -لوب الفنى     األس  -العلمىالتحليل  

  .لألثريةعلى بعض النماذج النسجية  بخامات مماثلة 

SWKW4202 تمدة معة ساع٢(                        )                  ١(الى تخصص  حاسب(   

استخدام برامج النسيج فى ابتكار تصميمات يمكن تنفيذها على أنول الـدوبى تـصلح              
 .ألقمشة المالبس والمفروشات 

SWKW4203            معتمدةة ساع٢(                               اقتصاديات تصميم (       

والجاكـارد بالنـسبة     الدوبى   أجهزة لألقمشة المنفذة بواسطة     التصميم ونظرياتقواعد  
 دور  - المعتـادة للجاكـارد والـشبكات        التقسيم وأساليب المعتادة والمركبة    النسجية لألساليب

  . ومواصفات الجودة المطلوبة – ذلك تحقيق وأدوات إقتصادية نتائج تحقيقالمصمم فى 

 



 

 - ١٣٥ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة        جامعة بنھا

SWKW4204           معتمدة ة ساع٢(                                    حساب التكاليف(                   

 تصميم وتنظيم حـسابات  – المصطلحات الرئيسية للتكاليف –مدخل لمحاسبة التكاليف  
 – المحاسبة عن تكلفة المواد والرقابـة عليهـا          –وسجالت التكاليف فى المنشآت االلصناعية      

 الدراسة االقتـصادية    –ين حجم االنتاج    تحليل العالقة بين التكاليف الثابتة والمتغيرة والعائد وب       
 فترة االستثمار التدفق النقدى     – الطرق التحليلية للمقارنة االقتصادية      –لمشكلة اختيار المعدات    

  . دراسات تطبيقية فى أحد مجاالت الغزل والنسيج –المكافئ 

SWKW4205     معتمدةةع سا٢(                         تكنولوجيا انتاج الخيوط الزخرفية (      

 تقنيـات إنتـاج الخيـوط الزخرفيـة         –دراسة للتقنيات الحديثة في أنتـاج الخيـوط         
)Textured Yarn (     تقنيـات أنتـاج الخيـوط المحوريـة)Core Yarn (   أنتـاج الخيـوط

 أنتاج الخيـوط ذات االسـتخدامات الخاصـة    –) Electrostatic spinning(كهروستاتيكي 
)Yarns for special use.( 

SWKW4206           معتمدةة ساع٢(                         طرق العناية بالمنسوجات (      

 استخدام الصابون   – عملية غسيل المنسوجات     – إزالة الملوثات    –العناية بالمنسوجات   
 إزالـة المـواد   – المواد المطهـرة  – مواد التبيض – المنظفات الصناعية    – ميسرات الماء    –

 . تخزين المالبس – التنظيف الجاف – الكى –الشحمية وغير الشحمية تجفيف المنسوجات 

SWKW4207           معتمدةة ساع٢(                                   التجهيز الوظيفى (                   

ة والصوفية والكتانية والمخلوطة    التجهيز الكيميائي والميكانيكي ألقمشة المالبس القطني     
، ألقمشة وخواصها ، عمليات التجفيف    واألقمشة الصناعية وأقمشة المفروشات لتغيير مظهرية ا      

  .تأثير التجهيز على البيئة ومكافحة الملوثات 

 



 

 - ١٣٦ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة        جامعة بنھا

SWKW2208  معتمدةة ساع٢(                                               تنظيم صناعى (               

 أنواع المؤسسات وهيكلهـا الـداخلى       –مفهوم التنظيم وأهدافه وأهم نظريات التنظيم       
 تخطـيط  – مفهوم وتعريفات الصيانة – االيدى العاملة – نظم المناولة  –تصنيف نظم التصنيع    

 – تخطـيط المبـانى   – االعتبارات األولية لتخطيط المـصانع  –تنظيم مصانع الغزل والنسيج  
  . توزيع الماكينات المستخدمة المساحات –لموقع اإلضاءة التهوية البخار الطاقة الكهربية ا

SWKW5201   ٣(تكنولوجيا الغزل (             SWKW4107 )معتمدةة ساع٢متطلب سابق (   

 – االلكتروسـتاتيك    –نظرية إعطاء البرمات المزيفة فى أنظمة الغـزل باإلحتكـاك           
 نظريـة تكـوين الخيـوط    – إعطاء البرمات باالحتكـاك    –ل بالهواء    الغز –الطرف المفتوح   

 – تكوين الخيوط فى أنظمة الغزل بالهواء فونية غزل واحدة أو فـونيتى غـزل                –باالحتكاك  
 االنمكاش فى خيوط الغزل الحلقى وغزل       –تكوين الخيط بواسطة التغليف المستمر بالشعيرات       

  .ن  غزل الكتا– غزل الصوف –الطرف المفتوح 

 SWKW5202٣(تكنولوجيا التريكو(                SWKW4108)معتمدةة ساع٢متطلب سابق (    

 - المختلفـة    التريكـو  ماكينـات  علـى    جها إخرا يمكن التى   النسجية التراكيبدراسة  
 حـساب   وكيفية  معالجتها وكيفية الميكانيكية والعيوب النسجية العيوب وطرق ضبط      اإلنتاجية
 من الدراسات التى تتعلق بجودة المنتج واسـتخدامه          وغيرها  المختلفة التريكو اتلماكيناإلنتاج  

  .ابتكار تصميمات على كافة الماكينات التى تم دراستها  –

 SWKW5203٢(تكنولوجيا انتاج السجاد(         SWKW3102)معتمدةة ساع٢متطلب سابق (   

 - القطيفـة    - االسياخ   -ريكو الت –الكسترة  (مراحل تصنيع السجاد الميكانيكي     طرق و 
 مراحل تصنيع السجاد نصف يـدوي والموكيـت المعقـود            -) الشكل المتقابل    -االكسمنستر  

tuft-        مراحل التجهيز والتشطيب النهائي     - تصنيع السجاد المنسوج باستخدام اجهزة الجاكارد 
  . عيوب ومشكالت السجاد والموكيت وعالجها -للسجاد 



 

 - ١٣٧ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة        جامعة بنھا

SWKW5204قمشة الصناعية     تكنولوجيا األ    SWKW4110)معتمدةة ساع٢متطلب سابق (   

 التراكيب النـسجية األساسـية      –األلياف النسجية المستخدمة فى انتاج األقمشة التقنية        
خصوصا تريكـو   (لألقمشة التقنية طرق إنتاج األقمشة التقنية من األقمشة المنسوجة والتريكو           

 األستخدامات المتعـددة لألقمـشة      –قمشة التقنية البيئية     األ –واألقمشة غير المنسوجة    ) السداء
 – الزراعـة    – الطـب والجراحـة      – التـشييد والبنـاء      –الجيوتكستيل  (التقنية فى مجاالت    

التطبيقـات البوتكنولوجيـة    )  االهتزاز – الكهرباء   – الصوت   –الحرارة  ( عزل   –المرشحات  
 .والنانوتكنولوجية 

SWKW5205 ٢( حاسب الى تخصص (           SWKW4202)معتمدةة ساع٢متطلب سابق (    

استخدام برامج النسيج فى ابتكار تصميمات يمكن تنفيذها على أنول الجاكارد تـصلح             
  .ألقمشة المالبس والمفروشات 

SWKW5206  معتمدةة ساع٢(                                          تكنولوجيا المالبس (                       

 تحديـد وتـسمية   –العيوب التى تؤثر في تصنيع المالبـس      –متطلبات أقمشة المالبس    
 – الفـرد    –تصميم البـاترون    : وعالقتها باألقمشة  العمليات الرئيسية فى التصنيع      –المقاسات  

 غرز الحياكة ضبط الجودة وحسابات االنتاج       – التشطيب والتغليف    – القص والحياكة    –التعليم  
 .اديات صناعة المالبس الجاهزة  اقتص–

SWKW5207         معتمدةة ساع٢(                         تكنولوجيا انتاج االقمشة الذكية (                               

تستخدم المواد الذكية فى العديد من االستخدامات الصناعية باالضافة الى اسـتخدامها            
 دراسة التصنيف العام للمواد الذكية ، المواد الذكيـة الطبيعيـة ، المـواد               –ية  فى الحياة اليوم  

الذكية الصناعية ، المواد الذكية ذات التركيب الكيميائى ، المواد الذكية ذات التركيب الكهـرو               
  .ذات التكنولوجيا المتناهية الدقةالكترونى ، المواد 

 



 

 - ١٣٨ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة        جامعة بنھا

SWKW5208            معتمدةة ساع٢(                          تصميمات اقمشة التريكو (                               

 مفروشـات يـصلح   – سـتائر  – سيدات - رجالي    –ابتكار تصميمات اقمشة اطفال     
   .تنفيذها على ماكينات تريكو السداء و اللحمة

  

 



 
 

 - ١٣٩ -

 كلية الفنون التطبيقية       ٢٠١٤الالئحة الداخلية       جامعة بنها 

 

 

PDFA 2101 ساعة معتمدة٢(                          أساسيات تصميم طباعة المنسوجات ( 

 اسـتغالل المـسطحات     –دراسة واستغالل النقطة والخط في إيجاد تأثيرات زخرفية         
 التماثـل والتـساقط والتبـادل والعناصـر     – والمجسمات في الحصول على تكوينات زخرفية     

   . نظريات األلوان وكيفية استخدامها فى تصميم طباعة المنسوجات–التكرارية 

PDFA 2102  ساعة معتمدة ٢(                               )١(تصميم طباعة المنسوجات ( 

 ) تأثيـث  ـ بسالم (لفاطألاقمشة أ العناصر الفنية المناسبة للتصميمات    على فرلتعا
 منلمشتقة ا والتكوينات الفينة  إبتكار الوحدات الزخرفية   ـ المدرسه قبل ما السنية حلارلمافى 
ـ  مالبس الطفل المطبوعة   ت لمنتجاالمنسوجاتباعة ط تمام مبادئ التصميم   ـ العناصر تلك  ـ

 ٠للطفل ىخرألاعة ولمتنا تصميمات التأسيس واالستخدامات

PDFA 2103ساعة معتمدة ٢(                              )١(سوجات  أساليب طباعة المن        (  

  العقـد و   – المنـسوجات  طباعة فى استخدامها يمكن التى المختلفة والطرق األساليب
   .)الباتيك (بالشمع المناعة - الربط

PDFW 2104 معتمدة ات ساع٣(                                      ألياف طبيعة و كيمياء (  

طبيعة الشعيرات والتركيب البنائى والفيزيقى وتاثيره على الخيوط واألقمشة والخواص          
 التركيـب   –األسس العامة لتكوين األلياف والنظريات المتعلقـة بهـا           –الطبيعية والميكانيكية   

 الحرير الطبيعى والخـواص العامـة       - الصوف -الكيميائى لأللياف الطبيعية وتشمل السيليلوز    
عديد األكريلـك طـرق      –عديد االستر    -اف التركبية المختلفة وتشمل عديد األميد        األلي -لها

  . تركيبها الكيميائى وخواصها –تحضيرها 

  



 
 

 - ١٤٠ -

 كلية الفنون التطبيقية       ٢٠١٤الالئحة الداخلية       جامعة بنها 

PDFW 2105  ساعة معتمدة٢(                                                   تخصص تاريخ       (  

 قروط أسـاليب  ـلمختلفة ا العصور ر عبهارتطوو المنسوجات ة لنشأدراسة تاريخية 
 لىإ القديمـة  العـصور  من المنسوجاتباعة ط رتطو ـ منظور منظور تاريخى   من الطباعة

 المنـتج  دراسـة  ٠  المستخدمة تلصبغاوا األلوان ـ  المستخدمة الخامات ـ العصور الحديثة 
  .االسالمى و القبطى و القديم المصرى المتحف فى التطبيقى

PDFA 2106 ٢(نسوجات تصميم طباعة الم(      ) PDFA 2102 ساعة معتمدة ٢متطلب سابق( 

 ) تأثيـث  ـ مالبس (لفاطألاقمشة أ التصميمات المناسبة الفنية العناصر على فرلتعا
 والتكوينـات  الوحـدات الزخرفيـة    إبتكار ـ  سنه ١٥ الى سنوات ٦  منة یلسنا حلارلمافى 
 بسالم ت لمنتجاالمنـسوجات باعة طتمام مبـادئ تـصميم    ـ تلك العناصر  منلمشتقة ا الفنية

  ٠للطفل ىخرألاعة ولمتنا تصميمات التأثيث واالستخدامات ـ لألطفال المطبوعة

PDFA 2107  ٢(أساليب طباعة المنسوجات(     ) PDFA 2103 ساعة معتمدة ٢متطلب سابق( 

 - طباعة الفويـل     - طباعة الفلوك  –  الطباعة باإلنتقال الحرارى   – الطباعة باألستنسل 
  .األساليب هذه باستخدام الفنية المشروعات بعض فيذتن

PDFW 2108  ساعة معتمدة ٢(                                         )١(تحضيرات األقمشة       (  

األسس النظرية والعلمية للعمليات التكنولوجية المختلفة التـى تمـر عليهـا األقمـشة            
حرق الوبرة ، إزالة    : غة أو التجهيز النهائى وتشمل      السيليلوزية قبل عمليات الطباعة أو الصبا     

  .البوش ، الغلى ، التبيض ، التحرير 

PDFW 2109   ساعة معتمدة ٢(                                                       كيمياء       (     

خـواص الفيزيائيـة و      - تصنيف المركبات العـضوية       –مبادى الكيمياء العضوية    
ميائية للهيدروكربونات االليفاتية واالروماتية واستخداماتها فى صناعة األلياف الـصناعية          الكي

 اإللمام بخواص المركبـات الهالوجينـة العـضوية         –نيف الكحوالت    فهم وتص  –والصبغات  



 
 

 - ١٤١ -

 كلية الفنون التطبيقية       ٢٠١٤الالئحة الداخلية       جامعة بنها 

 مـن خـالل مكونـات الفينـوالت          كيفية تحضير الصبغات البـسيطة     –وبعض االستخدامات 
 – مفهوم البلمـرة وطـرق تـصنيفها         – تصنيفها   –خ البوليمرات    تاري -واألمينات االروماتية 

  .أنواعها وطرق البلمرة 

PDFW 2110  ساعة معتمدة ٢(                             )تخصصى) (١(التصميم بالحاسب       (     

 – أنـواع الملفـات      – االنظمة اللونيه    - مكوناته - مفهومه –النظام الرقمى المتكامل     
واسـتخدامه فـى   – Adobe Photoshop برنامج -امج التصميم وفصل األلوانمقدمةعن بر

تصميم أقمـشة المالبـس     – تطبيق عملى على التصميم باستخدام البرنامج        –معالجة التصميم   
   .) األثاث –المانيكان ( التوظبف على –تصميم أقمشة التأثيث والمفروشات  –بأنواعها 

PDFA 3101  ٣(تصميم طباعة المنسوجات(      ) PDFA 2106 ساعة معتمدة ٢متطلب سابق( 

 – فراشـات  –نباتـات  (يتناول المقرر دراسة و تحليل العناصر الطبيعيـة المختلفـة         
و استخدامها سواء مجتمعه أو منفردة في تصميمات أقمشة مالبـس           ) لخ  إ - خاليا   –صخور  

  .عه علي اختالف أنواعها و أغراضهاالسيدات المطبو

PDFA 3102 ٣(يب طباعة المنسوجات أسال(     ) PDFA 2107 ساعة معتمدة ٢متطلب سابق( 

 عمل التكـرارت المطلوبـة      – اختيار التصميم    – الشابلونات باستخدام األقمشة طباعة
   . عمل االركزوالت-األلوان  فصل-) ثالثى –رباعى (

PDFW 3103  ٢(تحضيرات األقمشة(         ) PDFW 2108 مدة ساعة معت٢متطلب سابق( 

 الطبيعـى  والحريـر  الصوف أللياف التحضيرية العمليات ألهم وعملية نظرية دراسة
 األلياف  تحضير طرق - األكريليك - األستر عديد - النايلون : وتشمل المخلقة األلياف وكذلك

   .والمخلقة الطبيعية األلياف من المخلوطة

  



 
 

 - ١٤٢ -

 كلية الفنون التطبيقية       ٢٠١٤الالئحة الداخلية       جامعة بنها 

PDFW 3104  معتمدةاتساع٣(                                             مياء الصبغاتيك (  

 المـؤثرة  العوامـل  - اللون نظريات - واللون للصبغة الكيميائى التركيب بين العالقات
 الكيميـائى  التقـسيم  - والقابليـة  للـصبغة  الكيميائى التركيب بين العالقة - الصبغة لون على

 - تحـضيرها  وطـرق  اآلزو صـبغات  - تحـضيرها  وطرق الوسيطة المركبات - للصبغات
 المعقدات صبغات - عليها المؤثرة والعوامل اآلوز صبغات خواص - اآلزية النشطة الصبغات
  .اآلزية الفلزية

PDFA 3105  ٤(تصميم طباعة المنسوجات(     ) PDFA 3101 ساعة معتمدة ٢متطلب سابق( 

ات يتناول المقرر دراسة و تحليل الوحدات المستوحاة من الفن الشعبي لعمل تصميم
  .أقمشة مالبس السيدات المطبوعة علي اختالف أنوعها و أغرضها

PDFA 3106  ٤(أساليب طباعة المنسوجات(     ) PDFA 3102 ساعة معتمدة ٢متطلب سابق( 

 – الطباعة عجائن إعداد - الحساسة المواد باستخدام التصوير - الشابلون إعداد طريقة
  . الطباعة العزل الحرارى -الفنية عاتالمشرو بعض وتنفيذ طباعة -عمل المرياجات 

PDFW 3107   ساعات معتمدة ٣(                                     )١(تكنولوجيا الصباغه(              

دراسة نظرية صباغة األلياف السيليوزية وأهم العوامل التى تؤثر فى عملية الـصباغة   
 التقليـب ، األس األيـدروجينى ، درجـة          النظام األيونى ، تجمع جزيئات الصبغة ،      : وتشمل  

 األليـاف  صـباغة  فـى  المختلفـة  الصبغات تطبيق وطرق النظرية األسس دراسة -الحرارة  
 ، الذائبـة  األحواض صبغات ، األحواض صبغات  ، المباشرة الصبغات : وتشمل السيليوزية
 هـذه  مـن  بكـل  اغةالصب فى تؤثر التى العوامل دراسة - األنيلين أسود ، الكبريتية الصبغات
   .الصبغات

  

  



 
 

 - ١٤٣ -

 كلية الفنون التطبيقية       ٢٠١٤الالئحة الداخلية       جامعة بنها 

PDFW 3108   معتمدةاتساع٣(                                      )١(تكنولوجيا الطباعة (              

القوالـب الخـشبية ، االستنـسل ،        : ل  مالطرق المختلفة لطباعة المنـسوجات وتـش      
ل الحـرارى ، التـصوير      الشابلونات المسطحة والدوائرية ، واإلسطوانات النحاسية ، اإلنتقـا        

 توافرهـا  الواجـب  المواصفات ، تقسيمها ، تعريفها ، والمتخنات القوام معطيات -الفوكيميائى  
تحضيرها، التركيب الكميـائى للمتخنـات ، العالقـة بـين            طرق ، خواصها ، المواد هذه فى

  المتخنات واألقمشة المراد طباعتها ، تحوير المتخنات ، المستحلبات

PDFW 3109  تخصصى) (٢(التصميم بالحاسب( ) PDFW 2110 ساعة معتمدة ٢متطلب سابق(  

 برامج التصميم والمعالجة والفرق بينها وبين برامج فصل         –مفهوم النظم والبرمجيات    
 االنظمـه اللونيـة     –االنظمه اللونية الخاصه بالطباعة الرقميـة       –األلوان والتحضير للطباعه    
 تدريب عملـى علـى   – والتصميم Adobe Illustratorنامج  بر–الخاصه بالطباعه التقليدية 

 تـصميم أقمـشة التاثيـث       – تصميم أقمشة المالبس بأنواعهـا       –التصميم باستخدام البرنامج    
   .والمفروشات

PDFA 4101  ٥(تصميم طباعة المنسوجات(       ) PDFA 3105 ساعة معتمدة ٢متطلب سابق( 

واشـتقاق تـصميمات    لمختلفة اى المصرى   دراسة وتحليل عناصر فنون التراث القوم     
ـ لمختلفة ا التأثيـث  اعنو ألالمفروشاتقمشة أ متطلبات رإلعتباافى منها مع األخذ    مستهلمة    ـ
  .الديكور مستلزمات

PDFA  4102  ٥(أساليب طباعة المنسوجات(     ) PDFA 3106 ساعة معتمدة ٢متطلب سابق( 

 - األحـواض  -صبغات مثل النـشطة     طباعة األقمشة القطنية باستخدام بعض أنواع ال      
 - بالمناعـة   الطباعة - المساعدة المواد تأثير دراسة - الطباعة عجائن إعداد طرق - البيجمنت
  . المختلفة الطباعات تثبيت طرق -باإلزالة  الطباعة

  



 
 

 - ١٤٤ -

 كلية الفنون التطبيقية       ٢٠١٤الالئحة الداخلية       جامعة بنها 

PDFW 4103  ٢(تكنولوجيا الصباغه(         ) PDFW 3107 ساعات معتمدة ٣متطلب سابق( 

نـشطة  للنظرية والعملية فى صباغة األلياف السيليوزية بالـصبغات ا        دراسة األسس ا  
 األلياف صباغة يةرنظ - الصباغة عملية فى تؤثر ىالت العوامل أهم -كيمياياً بأنواعها المختلفة    

 ، الحامـضية  الصبغات ، المختلفة بالصبغات )الطبيعى الحرير ، الصوف ( وتشمل البروتينية
 هـذه  تطبيـق  فى المختلفة المستخدمة الطرق - النشطة الصبغات ، مالكرو ، الفلزية المعقدات
   .الصبغات

PDFW 4104 ساعة معتمدة ٢(                         تكنولوجبا طباعة األقمشة السيليلوزية(             

 - الطباعـة  عجـائن  تحضير طرق - المختلفة بالصبغات السيليلوزية األقمشة طباعة
 أسـاليب  - المختلفـة  الطباعات تثبيت طرق - الطباعة عجائن فى لمستخدمةا المساعدة المواد

 الـسيليلوزية  األلياف مخلوطات طباعة ، المناعة ، اإلزالة ، المباشرة الطباعة وتشمل الطباعة
   .أستر عديد / قطن : المخلقة األلياف مع

PDFA 4105  ٦(تصميم طباعة المنسوجات(      ) PDFA 4101 اعة معتمدة س٢متطلب سابق( 

واشـتقاق تـصميمات    لمختلفة ا ىرلمصادراسة وتحليل عناصر فنون التراث القومى       
ـ لمختلفة االمفروشات ألنواع التأثيـث     قمشة أ متطلبات رإلعتباافى مستلمة منها مع األخذ       ـ

أطقـم   ،أطقـم حمـام      ، طوفمفارش ،    (ىخرألامستلزمات الديكور واالستخدامات المنزلية     
  )لخ ا ٠٠٠ ،مطبخ

PDFA 4106   ٦(أساليب طباعة المنسوجات(    ) PDFA 4102 ساعة معتمدة ٢متطلب سابق( 

 - األسـتر    عديد / والمخلوطة مثل قطن   األقمشة  طباعة أنواع من   -الطباعة بالحرق 
   .الفنية المشروعات بعض تنفيذ

  

  



 
 

 - ١٤٥ -

 كلية الفنون التطبيقية       ٢٠١٤الالئحة الداخلية       جامعة بنها 

 PDFW 4107 ساعات معتمدة ٣(                                     )١(التجهيز النهائى لالقمشة(              

 مقاومـة  - العـرض  وضبط الشد - الكى - الوبرة حلق -التجهيز الميكانيكى لألقمشة    
 المناعة - خاصة مناعة المنسوجات إكساب - لألقمشة الكيميائى التجهيز - الكريب - اإلنكماش

   .لعفنوا للبكتريا المناعة - للحرق المناعة - للزيت المناعة - الماء لنفاذ

PDFW 4108  ساعة معتمدة ٢(                                      هندسة ماكينات الطباعة(              

  اإلسـطوانات  - الدرائرية بالشابلونات الطباعة ماكينات - نظرياتها - الطباعة ماكينات
 - الحفـر  - التـصوير  - الطباعـة  أسـطوانات  إعداد طرق - مكوناتها - الحرارى اإلنتقال -

 طـرق  - اسـتخدامها  طـرق  - أنواعهـا  - نظرياتها - الغسيل ماكينات - الكمبيوتر استخدام
  .الصيانة

PDFW 4109  تخصصى) (٣(التصميم بالحاسب( ) PDFW 3109 ساعة معتمدة ٢متطلب سابق( 

–رسـم الوحـدات     –معالجة التصميم على النظم والبرمجيات الخاصه بفصل األلوان         
نظـام  –تحضير األفـالم للطباعـة      – فصل األلوان    –ات  يدرج اللونى والشبك  عمل التكرار الت  

Image –      برنامج   – ودوره فى التصميم والطباعه Vision      برنـامج    – ومعالجـة التـصميم 
Pixel Studio تدريب عملى باستخدام البرامج المتاحه – وفصل األلوان .  

PDFA 5101  ٧(تصميم طباعة المنسوجات(     ) PDFA 4105 ساعات معتمدة ٣متطلب سابق(  

 و كـالنوادى  العامـة  المؤسـسات  مثل بالمكان عالقاتها و المطبوعة المعلقات صميمت
 للمكان المناسبة الشكل وحدة إستخدام مع ، المنزلى الديكور فى أو السياحية االماكن

PDFW 5102  ٣(تكنولوجيا الصباغه(        ) PDFW 4103 معتمدة ةساع٢متطلب سابق (  

 األميـد  عديـد  أليـاف  صـباغة  : وتـشمل  المخلقة األلياف صباغة وطرق نظريات
 النتريـل  أكريـل  عديد صباغة ، المشتقة بالصبغات األستر عديد صباغة الحامضية بالصبغات



 
 

 - ١٤٦ -

 كلية الفنون التطبيقية       ٢٠١٤الالئحة الداخلية       جامعة بنها 

 : وتـشمل  المخلقـة  األيـاف  مـع  الطبيعية األلياف مخلوطات صباغة ، الكاتيونية بالصبغات
   .صوف / األكريلك مخلوط ، صوف/ األستر عديد طمخلو ، قطن / األستر عديد مخلوط

PDFW 5103 تكنولوجبا طباعة األقمشة البروتينية والمخلقة   ) PDFW 4104 ساعات معتمدة ٣متطلب سابق( 

 المختلفـة  بالصبغات الطبيعى والحرير الصوف تشمل البروتينية األقمشة طباعة طرق
 - األقمـشة  علـى  الطباعـات  تثبيت قطر - وخواصها المستخدمة الصبغات تثبيت نظرية -

 األكريليـك  - األميـد  عديد - األستر عديد : وتشمل المخلقة األلياف طباعة - الغسيل عمليات
 أو الطبيعيـة  األليـاف  من المخلوطة األقمشة طباعة - الحرارى التثبيت - المختلفة بالصبغات
 عديـد  / صـوف  ، القطن / الصوف من المخلوطة األقمشة طباعة : وتشمل األخرى المخلقة
 ومخلوطاتهـا  المخلقـة  األقمـشة  على المختلفة الطباعة أساليب - أكريليك / صوف ، األستر
   .المناعة ، اإلزالة ، المباشرة الطباعة وتشمل

PDFW 5104  تخصصى) (٤(التصميم بالحاسب(  ) PDFW 4109 ساعة معتمدة٢متطلب سابق( 

ـ    –التصميم والطباعة الرقمية     المعـايرة  –صميمات والتجـارب اللونيـة     معالجـة الت
كيات  فصل  التدريجات اللونية والـشب – والتصميم  Best Image برنامج –والقياسات اللونية 

  . تدريب عملى باستخدام البرامج المتاحة–  وتحضير األفالم للطباعة Ramsettaبرنامج 

PDFA  5105 ساعات معتمدة ٦ (                                             المشروع( 

طباعة المنسوجات والصباغة تطبيقها في مجال يتم    فكرة مبتكره بإعداد يقدم الطالب
 مع النهائى  للمشروعفى أحد المحاور المحددة من قبيل مجلس القسم العلمى والتجهيز

 الخطوات - تقديم الفكرة وهدفها ومعالجتها- تقديم دراسة عن المشروعالمشرفين من خالل 
  إظهار الطالب لخبراته-  الحلول للمشاكل المتوقعة  - العناصر المكونة–التنفذية للمشروع 

 علميا وتقريراً فنياً منتجاً ويقدم ، دراسته سنوات خالل أكتسبها التى والتكنولوجية الفنية
  .العام من خالل لجنة التقيم  نهاية فى للتحكيم

  



 
 

 - ١٤٧ -

 كلية الفنون التطبيقية       ٢٠١٤الالئحة الداخلية       جامعة بنها 

 PDFW  5106  ٢(التجهيز النهائى لالقمشة(    ) PDFW 4107 معتمدة ةساع٢متطلب سابق (  

 األقمـشة  تجهيـز  - العرضـية  الـروابط  - التطعيم - للمنسوجات الكيميائى التطوير
 إلكـساب  والمتعـددة  الثنائيـة  التجهيـزات  - الميثيلول مركبات - التجعد لمقاومة السيليلوزية
 لإلتـساخ  المنـسوجات  مقاومـة  - التطرية مواد - التنشية مواد - خاصة صفات المنسوجات

   .والبقع

PDFW  5107 ساعة معتمدة ٢(                     هندسة ماكينات الصباغة والتجهيز(  

 - تـشغيلها  طـرق  - مكوناتهـا  - نظرياتها - أنواعها - األولية التحضيرات ماكينات
ـ  - منها كل ودور مكوناتها - استخدامها وطرق نظريات - أنواعها - ماكينات الصباغة   رقط

   .استخدامها وطرق نظريات -أنواعها - النهائى التجهيز ماكينات - الصيانة

  



 
 

 - ١٤٨ -

 كلية الفنون التطبيقية       ٢٠١٤الالئحة الداخلية       جامعة بنها 

  
PDFA 2201ساعة معتمدة ٢(                                  تصميم القطعة الواحدة للطفل(  

  يتميز به من تفرديهتم المقرر بالتعرف علي معني و مفهوم القطعة الواحدة و ما 
ابداع المصمم ،ابتكار تكوينات فنية تصلح لعمل تصميمات تالئم الفكر االبداعي ناتج من فكر و

  .لمنتجات القطعة الواحدة الخاصه بالطفل و ذلك وفقا للمراحل السنية المختلفة 

PDFA 2202  ساعة معتمدة ٢(                                   تصميم المفروشات للطفل(  

 القيم الفنية واألسس التشكيلية الالزمة لتصميم مفروشات خاصة بالطفل يتناول المقرر
ن وفق المراحل السنية المختلفة مع مراعاة أن تكون ذات صله بتكوينه الفسيولوجي الذي يتباي

  ).المفروشات(هذا من خالل ابتكار وحدات و عناصر فنيه تالئم أقمشة التأثيث و

PDFW 2203 ساعة معتمدة ٢(                                                       الخيوطتكنولوجيا إنتاج(  

 تأثير المـشاكل أو العيـوب   -أساسيات وطرق عمليات السحب والبرم إلنتاج الخيوط      
 إنتاج الخيوط القصيرة    - تفتيح األلياف والتظيف والخلط      - غزل الخيوط    -فى عملية السحب    

 تـؤثر  التـى  العوامل تحليل -الشد ثابت  - الخيوط نمر -  إنتاج الخيوط المستمرة   -والطويلة  
  . مراقبة جودة إنتاج الخيوط - وجودته اإلنتاج سرعة على

PDFW 2204  ساعة معتمدة ٢(                                              تكنولوجيا الغزل(  

 -صانع الغـزل    العمليات والمراحل المختلفة التى يمر عليها القطن قبل وصوله إلى م          
 - والتنظيـف  التفتـيح  خط - القطن تفتيح - أنواعه الخلط - والتنظيف والتقسيم الخلط عمليات
 - الـسحب  - التمـشيط  عمليـة  مراحل - التمشيط - ونظرياتها منها الغرض - التسريح عملية

 ومراحلـه  البـرم  - وأنواعهـا  للـسحب  المختلفـة  األساليب - السحب نظرية - منها الغرض
   .تلفةالمخ

  



 
 

 - ١٤٩ -

 كلية الفنون التطبيقية       ٢٠١٤الالئحة الداخلية       جامعة بنها 

PDFA 2205 ساعة معتمدة ٢(                              للطفلتصميم المعلقات المطبوعة(  

 المختلفـة  االنـواع  دراسـة  – بالمكان عالقتها و الطفل لمعلقات مبتكرة حلول إبتكار
 و)غيرها و....... التقليمات الكنارات، المنتشر، التصميم (للطفل المطبوعة الستائر لتصميمات

   .المختارة العناصر بإستخدام االنواع تلك مارسةم

PDFW 2206 ساعة معتمدة ٢(                     أقمشة التريكوإنتاج نولوجياتك(   

 تحـضير الخيـوط     - أنواع تراكيب أقمشة التريكو      -تكنولوجيا إنتاج أقمشة التريكو     
ـ  تكوين وميكانيكية األبر وأنواع الغرز  أنواع -إلنتاج التريكو     وطـرق   اإلنتاجيـة  - رزةالغ

 التطورات الحديثة وإدارة عمليات إنتاج التريكـو         -معالجتها وكيفية النسجية العيوب - الضبط
  . الكمبيوتر وتصميم وإنتاج أقمشة التريكو -

PDFW 2207ساعة معتمدة ٢(                               تراكيب  وترقيم الخيوط(     

 النـسيج  طرق ، النسيج لعمليات الخيوط  تحضير -سيج  المفاهيم األساسية لعمليات الن   
 عالقة ، المركبة األنسجة ، األطلس ، المبرد ، السادة ، المختلفة النسيجية التراكيب ، المختلفة
  .الشد ثابت  - الخيوط نمر -المنتجة  األقمشة بخواص النسجى التركيب

PDFW 2208 ساعة معتمدة ٢(                             تراكيب وتحليل المنسوجات(  

دراسـة األسـس والقواعـد       -المختلفـة    النسيجية التراكيب ، المختلفة النسيج طرق
 أنـواع  -الخاصة بتحليل المنسوجات للحصول على المواصفات التنفيذية من األقمشة المجهزة           

 خيـوط  إتجـاهى  بـين  التمييز - القماش ونوع مظهر عن سريع بيان إيجاد - المزوية الخيوط
  .اإلنكماش نسبة - المنسوجات فى واللحمة السدى

PDFW 3201 ساعة معتمدة ٢(                                 )١(مياء المواد المساعدة يك(  

 - وأنواعها - تقسيمها - السطحى النشاط ذات المواد -عسر الماء وطرق التخلص منه      
 المختلفة االستخدامات - المائية هامحاليل خواص - فاعليتها - تحضيرها وطرق تكوينها نظرية



 
 

 - ١٥٠ -

 كلية الفنون التطبيقية       ٢٠١٤الالئحة الداخلية       جامعة بنها 

 الصباغة - التحضيرات وتشمل المختلفة التكنولوجية العمليات فى السطحى النشاط ذات للمواد
   .الطباعة -

 PDFW 3202 ساعة معتمدة ٢(                                      البوليمراتكيمياء(  

خداماتها فى صناعة األلياف  است-الخواص الفيزيائية والكيميائية للبوليمرات 
 ميكانيكية – االلمام بخواص المركبات البوليمرية - أسس التعرف على البوليمرات–الصناعية 

 كيفية تحضير بعض المركبات البوليمرات - وبعض االستخدامات لها-عملية البلمرة 
  .  أمثلة للبوليمرات الصناعية –واستخداماتها 

PDFA 3203 ساعة معتمدة ٢(                     كمالت الزى المطبوعاتجاهات الموضة  لم( 

 وحـدة  مكـان  – التصميم داخل الشكل وحدة تنظيم -الشكل لوحدة الموضة اتجاهات
 المطبـوع  الـزى  مكمـالت  علـى  ، شتاءا و صيفا ذلك و المطبوعة االلوان موضة –الشكل

  ). الخ.......الكرافتات الشيالن، كاالشاربات،(

PDFA 3204  ساعة معتمدة٢      (                        السيداتتجاهات الموضة لألقمشةا(  

 وحـدة  مكـان  – التصميم داخل الشكل وحدة تنظيم -الشكل لوحدة الموضة اتجاهات
 البنـائى  التـصميم  على ، شتاءا و صيفا ذلك و المطبوعة االلوان موضة – الزى على الشكل
االتجاهات العالمية عند ابتكارتصميمات تـصلح لطباعـة        ومدي تأثيرها وتأثرها ب    المرآة لزى

  .  أقمشة السيدات

PDFW3205  ساعة معتمدة٢(                              )١(المعالجات الحيوية لالقمشة(    

 التركيب - ماهو االنزيم ومكوناته - التطور التاريخى لالنزيمات - تعريف االنزيم
 العوامل المؤثرة على - تقسيم االنزيمات -ية عمل االنزيمات   ميكانيك-الكيميائى لالنزيمات 

  .االنزيمات

  



 
 

 - ١٥١ -

 كلية الفنون التطبيقية       ٢٠١٤الالئحة الداخلية       جامعة بنها 

PDFA  3206 ساعة معتمدة ٢(                               تصميم القطعة الواحدة للسيدات(  

 فـى  السيدات بمالبس الخاص المنسوج من محددة مساحة على تنفذ  تصميمات ابتكار
 القطعـة  علـى  تكـرار  بدون لكن و كامال التصميم يكون قد أو معينة، شكل وحدة من و حيز

  .الملبسية

3207PDFW  3201(     )٢(مياء المواد المساعدة يك WPDF  معتمدة  ساعة٢متطلب سابق( 

 المـشتقة  المـواد  : وتشمل التكنولوجية العمليات فى المساعدة المواد استخدام نظريات
 عوامـل  - اإلبـتالل  عوامـل  - الـضوئى  بـيض الت مواد - التنعيم عوامل - التساوى عوامل

   .وخواصها استخدامها وطرق المواد هذه تركيب - االستحالب

PDFW  3208 ساعة معتمدة ٢(                           كنولوجيا األقمشة غير المنسوجةت(  

 – تطبيقات إسـتخدام األقمـشة غيـر المنـسوجة           –تعريف األقمشة غير المنسوجة     
 طرق بناء شاشة    – الخامات الالزمة لإلنتاج     –فرد بها األقمشة غير المنسوجة      الخواص التى تن  

 المقارنة بين طرق تسليح الشاشة وخواص المنتج        – طرق تسليح شاشة الشعيرات      –الشعيرات  
 دراسـة تركيـب األقمـشة غيـر         –– اختبارات األقمشة غير المنسوجة وتقييمهـا        –النهائى  

 فاعلية استخدام األقمـشة غيـر       –خواص وخواص األقمشة    المنسوجة والعالقة بين تركيب و    
   .المنسوجة فى حماية البيئة من التلوث وتصنيع العوادم النسجية

PDFW 4201  ٢(المعالجات الحيوية لالقمشة(   ) PDFW 3205 ساعة معتمدة ٢متطلب سابق( 

 عملية  العوامل المؤثرة فى-طرق تطبيق االنزيمات فى العمليات الرطبة للمنسوجات 
تحضير (  تطبيق االنزيمات على االلياف الطبيعية - تطبيق االنزيمات فى العمليات الرطبة

 تجهيز -تحضير اولى (  تطبيق االنزيمات على االلياف الصناعية -) تجهيز نهائى -اولى 
  .استخدام االنزيمات فى تنقية مياه الصرف الناتجة من المصانع-) نهائى

  



 
 

 - ١٥٢ -

 كلية الفنون التطبيقية       ٢٠١٤الالئحة الداخلية       جامعة بنها 

PDFA 4202 ساعة معتمدة ٢(                       موعة المتناسقة للمفروشاتتصميم المج(    

 مالءة ارتباط (مثل المشتركة الفكرة أو المركزى الموضوع نفس لها تصميمات ابتكار
 و التنجيـد،  أقمشة مع الستائر بين متناسقات أو)  ةمفارش االسر  و المخدات أكياس مع السرير
 فـى  ذلـك  و المعاصـر  و الحـديث  الفن أو التراث من تبوحدا ، المنزلى الديكور فى ذلك

  .السياحية واالماكن العامة المؤسسات

PDFW 4203  ساعة معتمدة ٢(                                          اقتصاديات التصميم(  

 ةرلفكا منالمنسوجات بدءا باعة طمنتج  على لولمختلفة للحصا حلارلما تكلفة حساب
باعة طلعملية تصميم لمختلفة ااإلستراتيجات  ـللمستهلك لمنتج ا صولووالتصميم حتى 

 ،تحقيق تلك النتائج  وأدوات ،تحقيق نتائج إقتصادية جديدة  فى المصمم ودورالمنسوجات، 
   . مشكلة فى مجال تصميم طباعة المنسوجات للحكما يشمل مثال تطبيقى 

PDFW 4204 ساعة معتمدة ٢(                                     نتاج والتسويقإلتكاليف ا(  

 تكلفـة   - -حتياج للمنتج   إل دراسة مدى ا   -  تحليل التكاليف  - مدخل لتكاليف اإلنتاج    
: االستخدام اإلدارى لبيانات التكاليف فى عمليـات         - تحليل العرض والطلب للمنتج      -اإلنتاج  

نية ، اتجاه التكاليف ـ تكلفة المنتج  التخطيط ، الفحص ، التقييم ، تحديد قرارات العمل ، الميزا
 - طرق التـسويق  - طرق تطوير فن إدارة تسويق المنسوجات نظرياً وعملياً        - وتحديد سعره 

  . بحوث التسويق-العوامل التى تؤثر على عمليات التسويق وعالقتها بالمستهلك محلياً وعالمياً 

PDFW 4205  ساعة معتمدة ٢(                          )١(القياسات واألختبارات لالقمشة(  

الطبيعيـة والميكانيكيـة لألليـاف واألقمـشة بعـد        الخواص  الطرق القياسية إلختبار    
 - التحريـر  - التبـيض    –إزالة البـوش     : وعلى سبيل المثال  العلمليات التكنولوجية المختلفة    

 واألجهزة  –بياض  ال درجة - المتانة - اللزوجة -  التشرب درجة - الرطوبة نسبة قياس طرق
   .المستخدمة وتطورها

  



 
 

 - ١٥٣ -

 كلية الفنون التطبيقية       ٢٠١٤الالئحة الداخلية       جامعة بنها 

PDFW 4206   ٢(تكنولوجيا الطباعة(          ) PDFW 3108 ساعة معتمدة ٢متطلب سابق( 

 مميزات المتخنات الـصناعية     - طرق الحصول على المتخنات      –المتخنات الصناعية   
نواع الطباعة   قياس مدى مالئمة هذة المتخنات والعجائن لأل       – تحضير عجائن طباعية منها        -

  .       المختلفة

PDFW 4207 ساعة معتمدة ٢(                            )١(تكنولوجيا النانو فى التخصص(      

 استخدام تكنولوجيا - استخدامات النانو فى المجاالت المختلفة -مقدمة فى علم النانو 
م وقياس تكنولوجيا النانو  تقي- طرق تطبيق تكنولوجيا النانو-النانو فى مجال المنسوجات 

  .  المخاطر المحتملة وكيفية التعامل معها-على المنسوجات

PDFA 4208 ساعة معتمدة ٢(                                التصميم والتراث فى التخصص(  

 و العـالم  مناطق بمختلف القديم التراث دراسة فى التعمق من التصميم إستلهام  كيفية
ــ طريــق عــن ذلــك ــة المراكــز و احفالمت ــك و الثقافي ــصين ، مــصر فــى ذل  ، ال

    . البتكار تصميمات طباعية تصلح لمتطلبات أقمشة المفروشاتالخ...............اليابان

PDFW  5201  ٢(تكنولوجيا النانوفى التخصص(   ) PDFW 4207 ساعة معتمدة ٢متطلب سابق(  

 -فضة ( ة والطباعة طرق تحضير مركبات النانو  فى مجال التجهيز والصباغ
 تطبيق - طرق تقيم و قياس المركبات المحضرة  -)  الخ .....  سيلكون - زنك -تيتانيوم 

 قياس -)  االلياف الصناعية- االلياف المحوره -االلياف طبيعية (مركبات النانو على االلياف 
  .نات المختلفة لألقمشة المعالجة بمركبات النانويمدى التحس

PDFW  5202  ٢(لقياسات واألختبارات ا(        ) PDFW 4205 ساعة معتمدة ٢متطلب سابق(  

 والمطبوعـة  المـصبوغة  المنـسوجات  خواص لتحديد الالزمة واالختبارات القياسات
 . الكـى  - الضوء - اإلحتكاك -  العرق - الغسيل ضد األلوان ثبات خواص وتشمل والمجهزة
 . أالقمـشة  االلدهيـد فـى    – الكربوكسيل - لنيتروجنىا المحتوى لتحديد الكيميائية االختبارات



 
 

 - ١٥٤ -

 كلية الفنون التطبيقية       ٢٠١٤الالئحة الداخلية       جامعة بنها 

 – النـشاط البكتـرى      -اإلبـتالل  – اإلتساخ - االشتعال - التجعد مقاومة خواص قياس طرق
   .والمعايرة القياس عمليات فى اإلحصائية الطرق . األشعة الفوق بنفسجية

PDFW  5203 ساعة معتمدة ٢(                             االيزو واألشترطات البيئية(  

 تعريف اإلنتاج األنظف    -مصادر التلوث من المعالجات الكيميائية للصناعات النسجية        
 نظام الرصد الـذاتى     – معوقات وخطوات اإلنتاج األنظف      – مبادى وأهمية اإلنتاج األنظف      –
قة بـين    العال –)  الفوائد   –  الخطوات    -العناصر  ( نظام اإلدارة البيئية       - المراجعة البيئية    –

 – القوانين واللـوائح البيئيـة   – تقييم األثر البيئى –نظام اإلدارة البيئية  و نظام الرصد الذاتى     
-Oeko-Tex100 ∕ Oeko-Tex1000⁄ Oeko (العالمات البيئية واألختالفات فيمـا بينهـا   

Tex100+ ⁄ ......  الخ. ( 

PDFA  5204 ساعة معتمدة ٢(                            تصميم الستائر المطبوعة(  

 واالمـاكن  كالنوادى العامة المؤسسات مثل بالمكان وعالقتها المطبوعة الستائر تصميم
 دراسـة    مـع  للمكـان  المناسـبة  الشكل وحدة إستخدام مع ، المنزلى الديكور فى أو السياحية

 ،لمـات    التق  ، راتلكناا ، المنتـشر  التصميم ( لتصميمات الستائر المطبوعة     لمختلفةا اعنوألا
  .وممارسة تلك األنواع بإستخدام العناصر المختلفة) وغيرها ٠٠

PDFW  5205 ساعة معتمدة ٢(                                    التجهيز الوظيفى لالقمشة(  

 المواد المستخدمة -  تطوره- استخدامته–مقدمة عن التجهيز النهائى الوظيفى 
 العوامل المؤثرة -يقة تطبيقها على المنسوجات   طر-للحصول على تجهيز وظيفى متعدد 

 التجهيز على  تطبيق- طرق التقيم و قياس عملية التجهيز الوظيفى -فى عملية التطبيق
  .الصناعيةااللياف الطبيعية و

PDFW  5206    ٤(تكنولوجيا الصباغه(        ) PDFW 5102 ساعة معتمدة ٢متطلب سابق(  

 - صباغة األلياف المختلفـة بالـصبغات الطبيعيـة   –ة صباغة خيوط  األلياف المختلف   
 التطور فى عملية    - العوامل الموثرة  فى عملية الصباغة        –ميكانيكية عمل الصبغات الطبيعية     



 
 

 - ١٥٥ -

 كلية الفنون التطبيقية       ٢٠١٤الالئحة الداخلية       جامعة بنها 

 تعريف الطالب على خطوات صباغة داخـل معامـل          – الصبغات الصديقة للبيئة     –الصباغة  
  .مشاكل المتوقعة  والتغلب على ال–المصانع والحصول على موافقة العميل 

PDFW  5207 ساعة معتمدة ٢(                                فحص ومراقبة جودة المصانع(  

التطـور العلمـى     –لجـودة الـشاملة      ا - مقومات مراقبة الجـودة      –تعريف الجودة   
 الطباعـة   –الصباغة  ( مراقبة الجودة بأقسام     – مستويات وثائق الجودة     –والتكنولوجى للجودة   

  .طرق القياسات لالختبارات االقمشة المختلفة ) لتجهيز ا–

PDFW 5208 ساعة معتمدة ٢(                                  الطباعة الرقمية للمنسوجات(  

 طـرق   – أهم الخامات المـستخدمة      – المميزات والعيوب    –تعريف الطباعة الرقمية    
  .  الماكينات -عمليات الغسيل  – طرق التثبيت –أنواع الصبغات واألحبار –المعالجة 

 



 
  

 ١٥٦

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 

 

 ATFA 2101   معتمدةة ساع٢(                                   تصميم المالبسأساسيات (  

و تعلم المصطلحات والصيغ الفنية المـستخدمة فـى          ،عناصر وأسس تصميم المالبس   
دات الملبسية وأجـزاء الـزى والخطـوط       ، طرق رسم المفر   . علم أساسيات التصميم المالبس   

، تقليـد اوابتكـار      األلوان لتقليد و إعطاء تأثيرات الخامات المختلفـة          البنائية للزى، استخدام  
لعالقـة بـين    ، التعرف على الخامات وخصائصها ، أبتكار تصميمات ملبسية تبـين ا           ألقمشةا

  .عناصر التصميم وأسسه

 ATFA 2102  معتمدةاتساع ٣(                                          )١(أزياء االطفالتصميم (  

مالبـس  ل او مصدر الهام يتم اختيـاره  ستوحاة من رسوم االطفال ابتكار تصميمات م   
إعـداد الطالـب لدوسـية المـصمم         ،والمنزلية  ،والمناسبات ،      كاجوالوالخارجية ،   الطفل ال 

 ، تنفيـذ مـن التـصميمات        رية المختلفـة  نسب قياس األطفال للمراحل العم    ،  ) البورتوفوليو(
  .المبتكرة 

ATFW 2103  ساعة معتمدة ٢(                                              تراكيب منسوجات(         

 لألقمـشة  األساسـية  النـسجية  التراكيـب ،  تكوينها وطرق المتعاشقة األقمشة خواص
 المالبـس  تريكـو  ألقمـشة  والمحـورة  ةالخاص األنواع ،   )أطلس - مبرد - ساده (المتعاشقة

   .)الوبريات– الضفائر – األجور-الجاكارد(

ATFW 2104 ساعة معتمدة٢(                                  )١( تقنيات  القص والحياكة (       

 اجزاء ماكينة الحياكة  وشرح كيفية العناية ،كيفية العناية بماكينـة الحياكـة  ،أدوات               
مناسبتها و  المختلفة أنواع اإلبر والخيوط ،" الفردى"والتشطيب لإلنتاج المحدود القص والحياكة

 ،عملية الحياكة والعوامل المؤثرة عليها ،التدريب على استعمال  ماكينة           نوع القماش المستخدم  ل



 
  

 ١٥٧

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

،  و عمـل تقنيـات       ) حياكة الخطوط المستقيمة والزوايا بإنواعها المنحنيات والدوائر      (الحياكة  
  ، الكشكشة بـالخيط واالسـتيك ،تركيـب الـدانتيل ،           البيه بإنواعه (  لحياكة المالبس       مختلفة

الكسرات، النيرفرات ، تركيب السوسته  ، الكالونيه  ،الكرانيش ، االساور المغلقـة    والركامة ،   
، تطبيق عينات مختلفة مستخدمة في حياكة وإنهاء        ) -----والمفتوحة ، الجيوب  أنواعها ،         

  .المالبس

 ATFW 2105ساعة معتمدة٢(                                                  تاريخ تخصص(  

 - العـصور الوسـطى   - اإلسـالمية  –القديمة ( طرز األزياء وتطورها فى العصور   
أنواع المؤثرات غير   ،  المدراس الفنية وعالقتها بالمالبس ،      )عصرالنهضة حتى القرن العشرين   

 محتوى األزياء   تحليل  ،   المصطلحات الخاصة بالمالبس   بس ومعرفة بعض  المرئية على المال  
نمـاذج للمالبـس بـالفترات التاريخيـة        تصميم   ،من نسيج ولون وزخرفة وتطريز ومكمالت     

   .المختلفة

ATFA 2106  ٢(تصميم أزياء األطفال  (        )ATFA 2102  معتمدةات ساع٣متطلب سابق (  

 إظهـار   كيفية  ،  الطفل من خالل التدريبات المستمرة      موديالت مناسبة لحركات   رسم 
 تلك  تنفيذكيفية ت  ،   مالبس األطفال من خالل التدريب     ابتكار تصميمات ل   جمال الخامة  ونوعها     

تنفيـذ  او تقنيـات الحياكـة المختلفـة ،       والتطريز المختلفة  التصميمات باستخدام طرق الطباعة   
   .مشروع ألزياء األطفال

 ATFW 2107  ساعة معتمدة٢(                   االطفال النماذج المسطحة لمالبس هندسة (  

كيفية اخذ مقاسات االطفال ،وجداول المقاسات القياسية ،رسم واعداد وتنفيـذ النمـاذج          
   – الجونلـة    – البنطلـون    – الجلباب   – القبعة   – الميدعة   –لبلوزة  ا( لمالبس االطفال بإنواعها    

  .)األطفال

  

  



 
  

 ١٥٨

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

ATFW 2108ساعة معتمدة٢(                                       )١(تصميم بالحاسب  ال    (  

 الحاسب اآللي في تصميم االزياء،التعرف على احد البـرامج المـستخدمة فـى            أهمية
تصميم االزياء ،امكانات برنامج الفوتوشوب فى تصميم االزياء من رسم وتلـوين تـصميمات              

يوتر  او رسم وتلوين مباشرتا على البرنامج  ،كيفيـة عمـل             سبق رسمها يدويا وادخالها للكمب    
للتصميم الواحد ،كيفيةاجراء  تعديالت لتصميمات رسـمت ولونـت     ) collection(مجموعات  

   .باسلوب يتناسب مع تصميم االزياء  يدويا ، استخدام المرشحات

 ATFW 2109 ساعة معتمدة٢(                                            تجاهات الموضةا (  

 والتقنيـات  واالسواق المستهلك ودراسات اإلتجاهات العالمية  تحليل -التنبؤ بالموضة    
 ثـم  ومن للمستهلك  واالحتياجات االتجاهات على للتعرف - الصناعة في المستخدمة الحديثة
   . وموائمتها مع السواق المحليةاالتجاهات توقع

ATFA  3101  ١ (السيداتتصميم(            )  ATFA 2106  معتمدةات ساع٣متطلب سابق (  

 عمـل  -األلهـام  بمـصدر  المتعلقة الوحدات تجميع  دراسة أنواع مالبس السيدات ،    
السيدات المختلفـة الفـستان ، الجيـب بأنواعهـا ، البلـوزة ، التـاييرات                 لمالبس اسكتشات
 عمل،النـساء  مالبس صميملت متناسقة مجموعات عمل ، الرياضية والمالبس الكاجولوأنواعها،
 ، أشكال الثنيات المختلفة ـ طرق الحصول  التنفيذ في المستخدمة تقنيات عمل ، المصمم ملف

 اسـتخدام التقنيـات   -) الجينز ـ قطيفة ـ ستان ـ شيفون   (علي التأثيرات المختلفة للخامات 
   .  الرسم المسطح ألجزاء الملبس-)الباستيل ـ ألوان مائية(اللونية المختلفة 

ATFW 3102   معتمدةات ساع٣(                هندسة النماذج المسطحة لمالبس السيدات (  

 - جونلـة – فـستان  (النساء لمالبس األساسي الباترون -النساء مالبس مقاسات جدول
  .األساسية الباترونات وتنفيذ) بنطلون –كورساج

  



 
  

 ١٥٩

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

ATFW 3103   ساعة معتمدة٢(                               )١(تكنولوجيا انتاج المالبس (  

 – حياكة – قص – أعداد – تصميم (انواعها بمختلفبأنواعها     مالبس  انتاج مراحل
 الخامـات   تطـور   ، والمناولة   التداول  أساليب  ،   والمتقطع المستمر اإلنتاج مشاكل ،   )تشطيب
    .            الحياكه بماكينات وعالقته

ATFW 3104٢( حياكة تقنيات  القص وال(        )ATFW 2104 ساعة معتمدة٢متطلب سابق(  

-الـصوفية – الكتانيـة    -االقمـشة القطنيـة   : (االقمشة مزايا وعيوب واالستخدامات     
-أنـواع الحياكـات  -انواع الغرز-انواعها(،ماكينة الحياكة )  البولى استر-النايلون–الحريريه  

) عناصر تكوينهـا    -اهدافها-تعرفها(ياكة  ،عملية الح ) انواع خيوط الحياكة    -انواع ابرالحياكة 
العوامل المؤثرة علـى قابليـة      (،العوامل المؤثرة فى عملية الحياكة ،جودة الحياكات ومشاكلها         

صعوبات (، الصعوبات التى تحدث اثناء الحياكة     .....)  قوة شد الخيط  ،     -ا داء الخيط    -الخيط
اجهزة قياس قابليـة    -ل خط الحياكة  تلف بالقماش بطو  -كشكشة وانبعاج القماش  -تكوين الغرزة 

   ....)......الحياكة

ATFA 3105 ٢ (السيدات  أزياءتصميم(        ) ATFA  3101 معتمدةات ساع٣متطلب سابق (  

السيدات المختلفـة    لمالبس اسكتشات عمل،األلهام بمصدر المتعلقة الوحدات تجميع   
 لتـصميم  متناسقة مجموعات عمل اعها ، المعاطف بأنو ،المالبس المنزلية الخارجية والداخلية     

 ، أشـكال الثنيـات      التنفيـذ  في المستخدمة تقنيات عمل ، المصمم ملف عملالسيدات، مالبس
الجينـز ـ قطيفـة ـ سـتان ـ      (المختلفة ـ طرق الحصول علي التأثيرات المختلفة للخامات 

 الرسم المسطح ألجـزاء  -)ةالباستيل ـ ألوان مائي (استخدام التقنيات اللونية المختلفة ، ) شيفون
  .   الملبس

 ATFW 3106   معتمدةات ساع٣(                                          تكنولوجيا التطريز (     

قيمة التطريـز ومميـزات   التطور التاريخي للتطريز في العصور التاريخية المختلفة ،   
 ،ات المستخدمة في التطريز اليـدوي    األدو بالكمبيوتر ،  اآلليوالتطريزكال من التطريز اليدوي     



 
  

 ١٦٠

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 بالكمبيوتر ،تجميع ورسم وحدات تـصلح لعمـل   اآلليالتطريز المستخدمة في   والبرامج اآلالت
تصميمات لتطريزها على المالبس المختلفه ومكمالتها ، التعرف علي كيفيـة تنفيـذ األنـواع               

يوتر وكيفيـة الرسـم     المختلفة من غرز التطريز اليدوي ، ، برامج التطريـز االلـى بـالكمب             
والتصميم بالبرنامج ،عمل تصميمات مطرزة على مالبس سيدات أو أطفـال باإلضـافة إلـى               

  .تصميمات مطرزة على مكمالت مالبس يدويا اوالياً 

ATFW 3107  ساعة معتمدة٢(                                      )١(هندسة االت المالبس (  

  مناضـد  ،األقمـشة  وفـرد  فحص  ماكينات ،اليدوية تالمقصايتناول المقرربالدراسة    
  ماكينـات   ، والكهربية الميكانيكية القص  أالت  ،  تقسيم ماكينات الحياكة المختلفة    أساليب ،الفرد
  الماكينـات   ، الميكانيكيـة  التطريز ماكينات ،   الميكانيكية التطريز  ماكينات  ، المتنوعة الحياكة
    .الكي أالت ، التريكو مالبس بإنتاج الخاصة

 ATFW 3108  ٢(حاسب بال التصميم(            )ATFW 2108 ساعة معتمدة٢متطلب سابق(  

التعرف على احد البرامج المستخدمة فى تصميم االزياء ،امكانـات برنـامج ادوبـى              
رسـمها يـدويا وادخالهـا     فى تصميم االزياء من رسم وتلوين تـصميمات سـبق      راتوراليست

) collection( مباشرتا على البرنامج  ،كيفيـة عمـل مجموعـات            و رسم وتلوين  للكمبيوتر أ 
 للتصميم الواحد ،كيفيةاجراء  تعديالت لتصميمات رسمت ولونت يدويا ، استخدام المرشـحات 

 ، دراسة أساليب العرض بالكمبيوتر وتصميم بورتوفوليـو         باسلوب يتناسب مع تصميم االزياء    
  .المصصم األلكترونى

ATFA 4101 ء الرجالتصميم أزيا  )           ATFA 3105  معتمدةات ساع٣متطلب سابق (  

 ،البنطلـون    الرجـال  لمالبـس  اسكتشات،  األلهام بمصدر الخاصة الوحدات تجميع 
المعـاطف بأنواعهـا  ،المالبـس       ، المالبـس المنزليـة      ،مالبس السهرة    ، البدلة   ،القميص  
 الرجـال  مالبس لتصميم متناسقة تمجموعا عمل -والسواريه الكالسيك ،الكاجول  ،الرياضية
 قطعـة  تنفيـذ - التنفيذ في المستخدمة تقنيات عمل ، المصمم ملف عمل  ، والسواريه الكالسيك
     .كاملة ملبسية



 
  

 ١٦١

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

ATFA 4102  ساعة معتمدة ٢(                                  )١(التشكيل على المانيكان (  

اد المانيكـان   لخامات المـستخدمة فـي إعـد      األدوات وا ،المفاهيم المتعلقة بالمانيكان     
 التعرف علـى    ،مهارات ضبط المانيكان    ،طرق إعداد المانيكان المختلفة     وتشكيل الباترونات ،    

 مفهـوم التـشكيل علـى       ،اساليب اخـذ العالمـات    ، اساليب حشو المانيكان     ،انواع المانيكان   
كان ــ التقنيات المستخدمة فـي       مصمم التشكيل على الماني    ،عالقته بالفن التشكيلي    ،المانيكان

  ,األقمشة الخاصة بالتـشكيل علـى المانيكـان       ،الخامات الخاصة به    ،التشكيل على المانيكان    
   .المانيكان على النساء مالبس من متنوعة مجموعة تشكيل

 ATFA 4103  ٢(تك انتاج المالبس(  )          ATFW 3103  ساعة معتمدة ٢متطلب سابق(  

 طريقة عمـل     بالدراسة الفوائد اإلقتصادية من إستخدام خطوط اإلنتاج ،        يتناول المقرر 
layout      خطـوات تـوازن     ،    تـوازن خـط اإلنتـاج       ،   لخط إنتاج لمصنع المالبس الجاهزة
 وفوائـدها بالنـسبة    أساليب زيـادة اإلنتاجيـة   ، تحسين الكفاءة اإلنتاجية إستراتيجية ،العمليات

    . واالستبدال نماذج الصيانةللمنشأة والعمال ،

ATFW 4104  ة النماذج المسطحة لمالبس الرجالهندس   )ATFW 3102 معتمدةات ساع ٣ متطلب سابق (     

- قمـيص  ( الرجـال  لمالبـس  األساسـي  الباترون ،الرجال مالبس مقاسات جدول 
   .األساسية الباترونات وتنفيذ) رياضية تدريب بدلة –جاكيت -بنطلون

ATFA  4105 ٢(ى المانيكان التشكيل عل(        )ATFA 4102  ساعة معتمدة٢متطلب سابق    (  

 ،االقتباس واالسـتلهام مـن الطبيعـة        ، مصادر التصميم والتشكيل على المانيكان        
 ، أساليبه وخطواتـه  ، أهمية التشكيل على المانيكان   ،لمدارس الفنية الحديثة    ، التاريخ ،    التراث

 ،زفاف  ،  فستان خطوبة   لالتشكيل على المانيكان    ب ، تنفيذ مشروع   مكانته في العملية االبتكارية   
  .) سهرة

  



 
  

 ١٦٢

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 ATFW 4106 ساعة معتمدة٢(                                        ادارة وتسويق المالبس (  

 المـزيج  ،   التـسويقية  البيئىـة  ،   للتـسويق  الحديث المفهوميتناول المقرر بالدراسة     
 ،  الجاهزه المالبس تسويق في المؤثرة العوامل ،   المستهلك وتحليل األسواق تجزئة ،   التسويقي

  ، التـسعير   اسـتراتيجيات   ، المنتجـات  تطوير ،   المنتجات حياة دورة ،   التنافس استراتيجيات
    .للمستهلكين المختلفة األنماط   والتوزيع ،البيع مهارات

ATFW 4107 ساعة معتمدة٢(                               تك طباعة وصباغة المنسوجات(  

دراسة نظرية صباغة االلياف السليلوزية وأهم العوامل التى تؤثر فى عملية الصباغة             
النظام االيونى، تجمع جزيئات الصبغة، التقليب، االس االيدروجينى، درجة الحـرارة       : وتشمل  

يلوزية دراسة االسس النظرية وطرق تطبيق الصبغات المختلفة فى صـباغة االليـاف الـسل             ،
، الـصبغات    الصبغات المباشرة، صبغات االحواض، صـبغات االحـواض الذائبـة          وتشمل

 دراسة اهم العوامل التـى تـؤثر فـى الـصباغة بكـل مـن هـذه            ،الكبريتية، أسود االنيلين  
 وعجائن المثخنات،والميكانيكية اليدوية الطباعة طرق، والصباغة الطباعة بين الفرق،الصبغات
  )تريكو -منسوجة غير– منسوجة (الملبسية القطع على طباعةال أساليب،الطباعة

 ATFW 4108 ساعة معتمدة٢(                                             أرجنومية المالبس (  

علم االرجنومية وتعريفها ، همية علم االرجنومية بالنسبة للصناعات عموما والمالبس           
قياسات الجسم البشرى التشريحية  العمل ، جـودة         خاصة  ، أسس وقواعد علم االرجنومية  ،          

تصميم أرجنومية العمل والمكاسب الناتجة عنه ، البيئة المحيط بالعمل ومعداته وتفاعل الجـسم          
البشرى معها ، عالقة االرجنومية بصناعة المالبس الجاهزة ، الهدف من استخدام االرجنومية             

   .صناعة المالبس الجاهزة  فى تصميم المالبس ، المشكالت االرجنومية فى 

  ATFW 4109  ساعة معتمدة٢(                                )١(اعداد النماذج بالحاسب (   

 والتعديلوالتدريج والتعشيق    الباترون اعداد في المتخصصه الكمبيوتر برامج أستخدام
   .وطباعتها حفظها و عليها



 
  

 ١٦٣

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

ATFA 5101 ساعة معتمدة٢(                                         تصميم ازياء المناسبات (   

رسـم   ،  التي تصلح ألزياء المناسبات     الخامات العادات والتقاليد المرتبطة  بالمناسبات    
-أساسـيات التنفيـذ   (وابتكار تصميمات  لموديالت مناسبات مختلفة ويوضح مع كل تـصميم            

  .)النموذج بالمقاسات 

ATFA 5102ساعة معتمدة٢(                                    )٢(  المالبس هندسة االت    (  

 االت -األلكترونية التطريز ماكينات -والماء بالليزر القص -األلكترونية القص أالت 
  .األوتوماتيكية المالبس وتغليف تعليب

ATFW 5103 ساعة معتمدة٢(                                   اقتصاديات تصميم المالبس (  

 ، تحليل تكلفة المتـر       أنواع العينات  ،)  مراحل تشغيل    –باترون  ( تحليل التصميمات   
، التعـشيق وفـق عـروض األقمـشة والمقاسـات           )  األوزان واأللوان (المربع من األقمشة    

 و   تكـاليف األختبـارات والفحـص      االستهالكات ، حساب تكلفة الصباغة والطباعة ،حساب        
تقدير وقت المطلوب لكل عملية     تكاليف المباشرة للمنتج الملبسي ،      مراحل التشغيل المختلفة و ال    

 ، دراسة البدائل من الماكينات ودراسة الزمن ، دراسة البدائل من الماكينـات ودراسـة                دقيقة
   .الزمن ، عالقة مستويات الجودة بالتكلفة

 ATFW 5104   ساعة معتمدة٢(                              ادارة  وتخطيط انتاج المالبس  (   

 نظم  تحليل  ، انتاج وادارة العمل دراسةالتنظيم اإلدارى والتكنولوجى لمنشأة الصناعية      
 األحمـال   توزيـع   ، السنوية األنتاج  خطط  ، البشرية الموارد اداء  تطوير  ، اإلنتاجية  العمليات
 للمنتج المستندية الدورة ) والزمن الحركة (العمل  دراسة  االنتاج ،  وخط المنتج لمواصفات وفقا
 صـناعة  في اإلنتاجية العمليات ادارة ،   األنتاج ادارة ،   األنتاج ومتابعة التخطيط ، األنتاج نظم،

   .التوجيهات الحديثة إلدارة اإلنتاج ، المالبس

  



 
  

 ١٦٤

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

ATFW 5105   ٢( النماذج بالحاسب إعداد(     ) ATFW4109  ساعة معتمدة٢متطلب سابق (  

والتـدريج والتعـشيق     الباترون اعداد في المتخصصه يوترالكمب برامج  احد   أستخدام
  .)جربر او ليكترا ( مثل  وطباعتها حفظها و عليها والتعديل

ATFW 5106  ٣( المالبس  انتاجتكنولوجيا(    )  ATFA 4103  ساعة معتمدة٢متطلب سابق(    

كـاليف   الت  ،  السيطرة النوعية وطرق فحص اإلنتـاج      ،مفاهيم وأهداف هندسة اإلنتاج     
 حساب الزمن للعمليـات     ،دراسة الوقت للعمليات اإلنتاجية     ،  الصناعية وطرق السيطره عليها     

 مـسئوليات إفـراد     ، طرق تطوير هندسة اإلنتـاج     -حدود تعامل اإلدارة الهندسية     ،اإلنتاجية  
   .فهوم التنظيم العلمي للعمل م،اإلدارة الهندسية 

 ATFW 5107  ساعة معتمدة٢(                                      واساليب عرضتغليف (  

 عبـوة ، العبـوات  تـصميم  خصائص ،التغليف أنواع ،التغليف وظيفة،التغليف تاريخ 
 المخـازن ،البيع بمنافـذ  المختلفة العرض أساليب ،العناية بطاقة،) مواصفتها أنواعها( المالبس

  . المخازن تنظيم ، الصناعة في الوظيفية أهميتها ، تصنيفها،

ATFA 5108 معتمدةات ساع٦ (                                                المشروع    (  

تجميع المنتجات المختلفة المتعلقة بموضـوع المـشروع مـن          ،التعريف بالمشروع    
اختيـار التـصميم    ، وضع تصميمات مقترحة وأفكار لموضوع المـشروع         ،األسواق المحلية   

دراسة األساليب التنفيذية و اإلمكانيات المتاحـة إلنتـاج و تنفيـذ            ،    النهائي للمشروع المقترح  
تحديد التوقيت الزمنـي لتنفيـذ و       ،وضع الخطوات العملية لمراحل إنتاج المشروع       ،المشروع  

تحديد الخامـات الخاصـة بإنتـاج المـشروع         ،تحقيق كل مرحلة من مراحل إنتاج المشروع        
على مزايا إنتاج المـشروع سـواء مـن الناحيـة            التعرف   ،حساب تكاليف إنتاج المشروع     ،

  . االقتصادية أو من ناحية جودة المشروع المنتج



 
  

 ١٦٥

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

  
  ATFW 2201ساعة معتمدة٢(          مياء المنسوجات                                ي ك (  

  مادة  ، النسجية األلياف  خواص ،الجاهز المالبس لخامات الكيمائي بالتركيب التعريف 
 ،  البروتينيـة  االسـاس   مـادة   ، السيليلوز  مركبات  ، السيليلوز تفاعالت ، السيليلوزية االساس
 اليـاف البـولى      واهميتها ،  االلياف الصناعية  البروتين ،مركبات البروتين ،  تعريف        تفاعالت
   .ثة االلياف الصناعية الحدي، الياف البولى اكريليك ، الياف البولى اميد ،استر

  ATFW 2202  ساعة معتمدة٢(                                      التريكوإنتاجتكنولوجيا (  

 الماكينات المستخدمة فـي انتـاج        ،    أنواع الغرز التريكو    ،   التراكيب البنائية للتريكو  
  .نفيذ أقمشة التريكو تو  طرق تصميم  ،التريكو

 ATFW 2203 ساعة معتمدة٢(                                تكنولوجيا انتاج المنسوجات (  

 -والمناولة التداول أساليب – التشغيل مستلزمات – والمتقطع المستمر اإلنتاج مشاكل 
  انتـاج  مراحل،  -رموز الحياكة، انواع الوصالت      -الحياكه بماكينات وعالقته الخامات تطور
   . )تشطيب – حياكة – قص – أعداد – تصميم (انواعها بمختلفبأنواعها   مالبس

 ATFA 2204  ساعة معتمدة٢(                                          ) ١( رسم موديل (  

 نسب رسم موديل الطفل في       األطفال موديل رسم طرق، الطفل والرجل  جسم تشريح 
الموديـل  المراحل العمرية المختلفة المهد ، الطفولة المبكرة ـ،الوسطي، المتأخرة، طرق رسم  

 ،طرق رسم الوجه ،الكفين ـ القدم ، العالقة بين رسم نمط  ٣/٤من األمام ،الخلف، الجانب ـ  
الشعر ووجه الطفل مربع ، مستدير ،مستطيل ، نسب موديل الرجل ، طرق رسم الموديل مـن     

) عـين ـ أنـف   (  نسب الوجه وطرق رسم مالمح الوجـه  ٣/٤األمام ، الخلف ـ الجانب ـ  
   . ٤/ ٣جه من األمام ،الخلف ـ الجانب ـ  ،طرق رسم الو

  



 
  

 ١٦٦

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

  ATFW 2205  ساعة معتمدة٢(                               تصميم منسوجات بالحاسب (  

اهمية الحاسب اآللي في تصميم ،المنسوجات  ،اهم العمليات واآلليـات المـستخدمة              
ات ،يـصف تـصميم     لتصميم المنسوجات ،اهم  برامج الحاسب المستخدمة لتصميم المنـسوج         

،  كيفيـة توظيـف تـصميم المنـسوجات          ) القطعة الواحـدة  –تكرارى  (المنسوجات بأنواعه   
  .على الموديالت المختلفة  ............ )سيدات،اطفال،(

 ATFW 2206                         ساعة معتمدة٢(         طرق فحص وجودة االقمشة (  

 –القطـن الكتـان    - وكيميائيـا –طبيعيا  (امات  االختبارات الالزمة للتعرف على الخ     
 – اختبـار الفحـص االقمـشة بـالمس      ،) االلياف التركيبيـة  – الحرير الطبيعى    –الصوف  

  ،  الشد على تغير المقاسات    – الرطوبة   – تأثير االحرارة     ، ) التفتيح   – فك الزوى    –االحتراق  
   .أثر عدم الت–عدم التاثر بالضوء ( فحص ثبات االلوان من حيث 

  ATFA 2207  ٢(رسم موديل               (   )ATFW 2204  ساعة معتمدة٢متطلب سابق(  

السيدات ، نسب موديل المـرأة  ـ طـرق     موديل رسم طرق - المرأة جسم تشريح 
  نسب الوجه وطرق رسم مالمح الوجـه  ٣/٤رسم الموديل من األمام ـ الخلف ـ الجانب ـ    

 ـ  ٤/ ٣ الوجه من األمـام ـ الخلـف ـ الجانـب ـ        ـ طرق رسم)عين ـ أنف ـ شعر  (
 ـ الخطوط المهمة فـي   ٣/٤خطوات رسم اليد ـ الرجل ـ القدم ـ من األمام ـ الجانب ـ      

  .    تلبيس الموديل  

 ATFW 2208    ساعة معتمدة٢(                   )الخامات واألقمشة  (طبيعة منسوجات    (  

، خـواص   )  الكتـان  -القطـن (يعيـة النباتيـة      خواص وإستخدامات األليـاف الطب    
، خواص وإسـتخدامات    )  الحريرالطبيعي -الصوف  (وإستخدامات األلياف الطبيعية الحيوانية     

، خـواص وإسـتخدامات   )  رايـون األسـيتات  –رايون الفسكوز (األلياف الصناعية المحورة  
، خـواص   ) أكريليـك  البـولي    – البـولي أميـد      –البولي إستر   (األلياف الصناعية التركيبية    

  ). التريفييرا- الكول ماكس-المودال(وإستخدامات األلياف الوظيفية 



 
  

 ١٦٧

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

ATFA 3201ساعة معتمدة٢(                               تصميم وتنفيذ المالبس الالنجيرى (     

 الالنجيـرى،  النـساء  لمالبس اسكتشات عمل،األلهام بمصدر المتعلقة الوحدات تجميع 
 تقنيـات  عمـل ، المـصمم  ملف عمل الالنجيرى ،  مالبسل لتصميم بتكرة  م مجموعات عمل

   .كاملة ملبسية قطعة تنفيذ، التنفيذ في المستخدمة

ATFA 3202                                     ساعة معتمدة٢( تصميم المالبس الوظيفية (  

المالبـس   مقدمة ومدخل عن المالبس الوظيفية ،الطرق المختلفـة لتـصميم وإنتـاج       
  .،المستشفيات ) الزي المدرسي(الرياضية ، مالبس الفنادق، المالبس المدرسية 

ATFW 3203  ساعة معتمدة٢(                                           مقايسات وتكاليف (  

أنواع التكاليف ، تقسيم عناصر تكاليف اإلنتاج ، تكلفة إنتاج قطعة المالبس مع تحليـل       
 تقدير تكلفـة عمليـات       - ،   الصناعية التكلفة خفض واساليب األنتاج  تكاليف فة ، عناصر التكل 

 تقدير تكاليف األهـالك فـى        ، الصباغة والطباعة والتجهيز  ) تريكو  / منسوج  (إنتاج األقمشة   
 أنـشاء   ، تكاليف التخزين للمواد الخام والمنتجـات النهائيـة    ،  األختبارات والفحص   العمليات

   .مل لمنتج معينمستند تكاليف كا

ATFW 3204ساعة معتمدة٢(                                        ادارة العالمة التجارية (  

  .الجاهزة المالبس بشركات الخاصة التجارية للعالمات والترويج وتطوير أنشاء 

ATFW 3205  معتمدة ساعة ٢(                               تكنولوجيا انتاج المالبس الجلدية(  

، خطوات ومراحل دباغة الجلود الطبيعية، مرحلة مـا قبـل الدباغـة،              الجلود أنواع
مرحلة الدباغة  وأنواعها، مرحلة ما بعد الدباغة ـ أساليب التشكيل علـي الجلـود الطبيعيـة     

ـ أسس وتقنيات تـصميم  )  الخ٠٠أسلوب التطهيرـ االبليك ـ التفريغ ـ الحرق ـ التطريز  (
ات الجلدية، مرحلة التصميم واعداد الباترون ، مرحلة اإلعداد للقص ـ ومرحلة  وحياكة الخام

  .  القص، مرحلة الحياكة، مرحلة اإلنهاء والتشطيب، مرحلة الكيللمالبس الجلدية ومكمالتها 



 
  

 ١٦٨

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

ATFW 3206 ساعة معتمدة٢(                                       بحوث وتطوير المالبس (  

 التـصميم  ، بـدائل     األنتاجية والعمليات التصميم بين العالقةبالدراسة  يتناول المقرر    
 بحـوث  ،   المتاحـة  التشغيل اتيوامكان الخامات حسب وتطويرها المنتج مواصفات و المنطقية
     .المنتج ومواصفات السوق

ATFA 3207 ساعة معتمدة٢(                           )١ (تصميم وتنفيذ مكمالت المالبس   (   

 الخامـات  مـن  المكمـالت -تـصنيفها -اختيارهـا  أسس -المالبس مكمالت تعريف 
 – الحقيبـة  ( مثـل  المكمـالت  من نماذج انتاج ، )الجلد -األقمشة -الخرز – المعدن(المختلفة
 مـع  المكمـالت  مـن  متناسقة مجموعات تكوين) الشعر توكة - الحلى  – االيشارب – الحزام
  . الزي

ATFW  3208 ساعة معتمدة٢(                         زمات تشغيل المالبستك انتاج مستل (  

  أساليب انتاج وماكينات خيوط الحياكة والتطريز ، أنواع األزرار ، أنواع السوست ،             
أنواع األشرطة ،الفصوص بأنواعها ، الكبـسون و الكـبش ،أنـواع األشـرطة  المنـسوجة                 

  ) .------شرائط التل ،الستان ، الدانتيل ،(والمطاطة 

ATFA 4201   ٢( المالبس  وتنفيذ مكمالتتصميم(  )ATFA 3207ساعة معتمدة٢ متطلب سابق (  

) المعـادن _  االحجار   – الخرز   –النسيج  ( تصميم وتنقيذ الحلى من الخامات المختلفة       
   .الزي معالحلى  من متناسقة مجموعات تكوين

ATFA 4202 تصميم مالبس السينما والمسرح )  ATFA 3105   ساعة معتمدة٢متطلب سابق(  

 مـع  وتوافقـه  -تليفزيـون -مـسرح  –سينيما (الدرامي للعمل الزي تصميم متطلبات 
  ).العمل عناصر

  



 
  

 ١٦٩

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

ATFW 4203   ساعة معتمدة٢(                                تكنولوجيا المالبس الوظيفية (  

ليب الحياكـة ،    ، أسـا  الخاصـة  الوظائف مالبس في واألنتاجية التصميمية المتطلبات
التعرف على الخامات المستخدمة فى المالبس الوظيفية ، المالبـس الواقيـة مـن األخطـار                

 تـشغيل  تكنولوجياالحرارية  ،المالبس الواقية من المبيدات والمواد الكيميائية ،أسااليب الكي ،            
  .المالبس الوظيفية 

ATFW 4204  ساعة معتمدة٢(                                  قوانين وتشريعات المالبس (  

 يتناول المقرر بالدراسة  أهم مالمح نظام التجارةالعالمى وإنعكاسه على التـصدير ،              
األتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ، إدارة نظم الجودة الشاملة واألستعداد للتصدير ، التمويـل              

ج الـصادرات ،  المصرفى للصادرات ، التمويـل المـصرفى للـصادرات ، أسـاليب تـروي        
  ٠األجراءات التنفيذية للتصدير ،التأمين على الصادرات

ATFW 4205ساعة معتمدة٢(                                   فحص ومراقبة جودة المالبس (     

 –القطن الكتـان     (،)  وكيميائيا   –طبيعيا  (االختبارات الالزمة للتعرف على الخامات       
 – اختبـار الفحـص االقمـشة بـالمس      ،)اللياف التركيبيـة   ا– الحرير الطبيعى    –الصوف  

 ، الشد على تغير المقاسـات     – الرطوبة   – تأثير االحرارة     ، ) التفتيح   – فك الزوى    –االحتراق  
 عـدم التـأثر بالغـسيل  عـدم التـاثر      –عدم التاثر بالضوء    ( فحص ثبات االلوان من حيث      

                          ) .ى التأثر بالك– حتكاكباال

ATFW 4206 تكنولوجيا انتاج مكمالت المالبس   ) ATFA 4201 ساعة معتمدة٢متطلب سابق  (  

 الخامات المختلفة التي تصنع منها المكمالت ،تقنيات الحياكة والتشغيل المستخدمة في           
  . المكمالت ، خطوط انتاج المكمالتصناعة المكمالت ،االنواع المختلفة لماكينات حياكة

  

  



 
  

 ١٧٠

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

ATFW 4207 ساعة معتمدة٢(                               هندسة انتاج دعامات المالبس (  

دراسة انواع األقمشة غير المنسوجة المستخدمة في تقوية المالبس ،الخامات المختلفـة    
للدعامات ،أساليب تثبيت الدعامات بالمالبس ، امـاكن وضـع الـدعامات ، التعـرف علـى             

  . وتأثيرها على الزى المؤثرات الغير مرئية لها 

 ATFW 4208                                    ساعة معتمدة٢(      علم اللون وتطبيقاته (  

خواص الضوء ومصادر األلوان ، القيم التـشكيلية فـي اللـون ،نظريـة اللـون ،                 
ـ    ي القيمـة  سيكولوجية اللون ، ميكانيكية الرؤية ــ األبعاد الفنية والوظيفية للون، أثر اللون ف
  .التشكيلية في الزي لألطفال والنساء والرجال ،أهمية اللون في تطوير خطوط الموضة

ATFW 5201 ساعة معتمدة٢(                                               الجودة الشاملة (   

 مراقبـة  اسـاليب  ،   المالبـس  مصانع داخل الجودة نظم انشاء ،   المالبس جودة دوائر
 الجودة وتقنيات وقيم مباديء ،   الجاهزه المالبس مجال في القياسية المواصفات ، بسالمال جودة
األقسام الرئيسية فـى     ، على جودة المنتج   وظائف الرقابة  ،   الجاهزه المالبس مجال في الشاملة

   .الجاهزة المالبس مجال في التطبيقي األحصاء ، نظام ضبط الجودة فى صناعة المالبس

ATFW 5202  ساعة معتمدة٢(                                     المشروعات الصغيرةادارة   (   

الشروط التـى   المشروعات الصغيرة فى صناعة المالبس ، عوامل النجاح والفشل ،            
 التخطيط الرأسى والتخطيط االفقـى لمـصانع        ،يجب وضعها فى االعتبار عند اختيار المكان      

 ، مراحل تخطيط صـاالت التـشغيل        ،طات عند التخطيط    شترااال مراعاة   ،المالبس الجاهزة   
 تنظـيم   - تقدير الوقت وكميات المواد الالزمة لكـل نـشاط           ،تحديد االنشطة والعالقات بينها     

   ، دراسات الجددوى ،     المسافات طبقا لطبيعة كل نشاط وحجم االدوات والماكينات المستخدمة        
   .نماذج تطبيقية

  



 
  

 ١٧١

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

ATFW 5203 ساعة معتمدة٢(                                        اءعروض وتسويق األزي (   

  لعروض األزياء وتطورها التاريخي ، عروض األزياء وأهـدافها  األساسيةالمفاهيم 

ـ               ةوأنواعها المختلفة،عمل ملفات لصور وعروض أزياء مختلفـة ، المـواد واألدوات الالزم
التسويق  قة عروض األزياء بأساليب   ، عال  وآداب تجارة وعرض المالبس      للعرض، أخالقيات 
، األسس العلمية لتصميم وتنفيذ     .ن طريق الدعاية واإلعالن    ع ألزياءاترويج  والترويج، أساليب   

ـ            إلخـراج   ةعروض األزياء وكيفية التخطيط لها، عروض األزياء النموذجية، الوسائل الالزم
ـ –عرض االزياء ،اجـراء عـروض ازيـاء مختلفـة لمالبـس نـسائية               -س أطفـال  مالب

  .،همية تقييم عروض األزياء ووضع نموذج االستبيان)الخ.......إكسسوارات

ATFW 5204 ساعة معتمدة٢(                              نظم التصنيع المتكاملة بالحاسب (   

 أهمية الحاسب اآللى فى صناعة المالبس       ،تطور استخدام الحاسب اآللى فى الصناعة       
 إدارة  ، الهندسة المدعمة بالحاسب     -تخدام الحاسب فى صناعة المالبس       مميزات إس  ،الجاهزة  
فـى المـصنع   CIM  فوائـد أنظمـة   ، التخزين الذكى ، التصنيع المدعم بالحاسب ،العمليات 

  . ، التصنيع بإستخدام الحاسب اآللى أسباب عدم أنتشار أنظمة التصنيع المتكامل،

ATFW 5205  ساعة معتمدة٢(                                               العناية بالمالبس (   

مقدمة عامة عن الخامات المختلفة المستخدمة في صناعة المالبس، أساليب التنظيـف            
، ظروف الغسيل التي تتالءم مـع  ) تنظيف جاف-غسيل (المختلفة  ومالءمتها ألسلوب العناية      

 ظروف التنظيـف الجـاف   -) سحوقزمن الغسيل ـ درجة الحرارة ـ تركيز الم  ( كل خامة 
) زمن دورة التنظيف ـ تركيـز المـذيبات العـضوية المـستخدمة     (التي تتالءم مع كل خامة 

التعرف علي رموز العناية المختلفة وداللتها ، عملية الكي بما يتالءم مع نوع الخامة، أنـواع                
مـات  اسـب مـع الخا    البقع المختلفة التي تتعرض لها المالبس، أساليب إزالة البقـع بمـا يتن            

  .  طرق التخزين التي تتالءم مع كل خامة-.المختلفة

  



 
  

 ١٧٢

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 ATFW 5206 ساعة معتمدة٢(                                   تكنولوجيا تجهيز األقمشة (   

 ، طـرق  لألقمـشة  النهـائي  التجهيز ،لألقمشة االبتدائي التحضير  التجهيز وأنواعه ،
،طرق التجهيز لمقاومة األحتكاك ، األقمشة اتساخ ،بالكسرات اظواالحتف التجعد التجهيز لمقاومة

 تجهيـز االقمـشه ضـد       -طرق التجهيز لمقاومة التوبير ، اآلآلت التجهيز النهائى وأنواعها          
ش ، تجهيز األقمشة القطنية ،الطرق الحديثـة      الهدف من عمليه التجهيز ضد االنكما      ش،االنكما

  .لتجهيز األقمشة 

ATFA 5207ساعة معتمدة٢(             ق األلكترونى للمالبس                       التسوي(  

عمل خطة تسويقية كاملة لمنتج ملبسى ،والتسويق بإستخدام االنترنـت ،مـن خـالل          
  .ترونى ، ومواقع التواصل المختلفةتصميم وتنفيذ موقع الك

ATFW 5208 ساعة معتمدة٢(                                     تكنولوجيا المالبس الذكية  (  

 تكنولوجيـا ، المجـال  هذا في المختلفة الخامات وأهم الذكية المالبس انتاج تكنولوجيا  
، المالبـس  صـناعة  فـي  وتطبيقاته تكنولوجي النانو ،لألرتداء القابله التكنولوجيا ،الكبسوالت

  يةتكنولوجيا المالبس فى المجااللت الطبية، تكنولوجيا المالبس الوقائ

  



 
 

 - ١٧٣ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 

 

   IDFA 2101١(ساسيات التصميم والعمارة الداخليةأ(                  )ساعة معتمدة٢ ( 

 الجوهريـة  الفنيـة  العالقـة    دراسـة هى  و  التصميم الداخلى  أساسياتالتعريف بماده   
 التعـرف بمقاسـات قطـع األثـاث         -أساسياته  و  التصميم الداخلى ومفرداتها   لغة -للتخطيط

 دراسة تنظيم المسطح األفقي وكيفية      -المستخدمة في المسكن وكيفية رسمها في المسقط األفقي       
 دراسة لكيفية التكـرار فـي المـسقط         - بقواعد التقسيم الشبكي   المختلفةتوزيع وحدات األثاث    

المسطح الرأسي وتطبيـق قواعـد      دراسة تنظيم    -األفقي ومسارات الحركة الرئيسية والفرعية    
اإلتزان من خالل شبكات التقسيم الخاصة بقطع األثاث في المسقط الرأسـي حـسب المـشكلة     

 دراسة قوانين األداء الحركي والدراسات األنثروبومتريـة لجـسم اإلنـسان فـي              -المعمارية
    .األوضاع المختلفة

IDFA 2102 ساعات معتمدة٣(              )                     ١( تصميم منشات سكنية (  

 السكنية والمتطلبات المنشاتخصائص  دراسة الحيز السكنى من خالل على يعتمد
 والممرات داخل الفراغ الداخلى الحركةدراسة ب الطالب يقوم -باألفراد الخاصةالوظيفية  

ة  دراس– دراسة ألنماط الفراغات السكنية- أسس تصميم الحيز السكنىدراسة -للمسكن
دراسة المكونات -الفراغات السكنية المتعددة الوظائف من خالل عناصر التأثيث المختلفة

دراسة اساسيات التصميم الداخلى واالثاث للمسكن عن طريق  - للمنشأت السكنيهةساسياأل
التطبيق علي ما تم دراسته من خالل تصميم مسقط أفقي  -توزيع االثاث فى المسقط االفقى

سكني موضحا فية االنشطة المختلفة وذلك لتوضيح مدى استيعاب الطالب لما ورأسي للفراغ ال
  .تم دراسته مع اخراجه

IDFA 2103   ساعات معتمدة٣ (                                                   )١(تصميم أثاث (  

تصميمية التى تبرز أشكال مفردات األثاث المبسط بخامات الساليب األ التعرف على
األخشاب وغيرها ــ تدريب على تحقيق الجانب الوظيفي في تصميم عناصر األثاث الالزم 

تصميم قطع األثاث مع مراعاة المعايير واألرجنومية -لإلنسان لمزاولة نشاطه الداخلي
تصنيف قطع االثاث التعرف على -والوظيفية والهندسية والتكنولوجية واالستخدامية والبيئية



 
 

 - ١٧٤ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 ،وطبقاً للخامة االنشائى والستعمالها ولموقعها داخل الحيز الفراغى وطبقاً  تكوينهاإلىطبقاً 
 يقوم -األثاث التصميم على تصميم أساسيات تطبيق ما تم دراسته فى -للتصنيف التجارى

 والتصميم لألثاث المكملةالطالب بتطبيق البنود السابقه فى عمل تصميمات متنوعه للوحدات 
  .الداخلى 

IDFW 2104 ساعات معتمدة٣(                                             معمارى وإنشائىرسم (  

 باإلضافة يةالرمز ا ومدلوالته نشائىاإلالمصطلحات الفنية للرسم المعماري و دراسة
-أساليب إبرازها وإظهارها في الرسم المعماري والتدريب عليها -المختلف البناءمواد  إلى

التعرف على -السكنية الوحدات ألحدات االفقيه والرأسيه والجانبيه  المساقط والقطاعدراسة
 األبواب من المختلفة األنواع دراسة -) ومكونات المبنىبأنواع الخاصة المختلفةالمسميات 

 وأرضيات أسقفأبواب ونوافذ ( المختلف  للعناصرالمعمارية التفاصيل دراسة -والنوافذ
  .Scale (1:1)بالحجم الطبيعى) وأنواعهم

IDFA 2105 ٢(أساسيات التصميم والعمارة الداخلية( IDFA 2101)   ساعة معتمدة٢ متطلب سابق(  

  وحده- تماثل- تدرج- تضاد-تبديل- تنوع- تقابل-االتزان(مبادئ التصميم  ةدراس
 طرق معالجة دراسة- ) مقياس-ظل–ضوء -لون-ملمس( لغه التصميم الداخلى دراسه -

مكمالت التصميم  دراسة- )محاكاة -وأضافهحذف -تجريد( ه مناألخذ وأصول الطراز
  . الملمس والمقياس واللون بتلك المكمالتوعالقةالداخلى 

IDFA 2106  ٢(تصميم منشات سكنية( IDFA 2102)                 ساعات معتمدة٣متطلب سابق (  

دراسة  -   السكنية وعناصر وأسس التنسيق المنزليللمنشآتتطبيق التصميم الداخلي 
 طريق عنداخل الفراغ الداخلى للفيالت السكنية ) الرئيسية والثانوية( والممراتةالحرك

من  وذلك...) -جناح النوم-جناح االستقبال (ةالعناصر التى تم دراستها فى وحده سكنيه متكامل
المساقط دراسة -)األرضيات–االضاءه  -األثاثلتوزيع (مساقط االفقيه دراسة ال( خالل

  ).دراسة منظور ألنشطة مختلفة من الحيز الفراغي- لحيز الفراغ الداخلي للمنشأةالرأسية

IDFA 2107 ساعة معتمدة٢(                                           )١( تخصص تنفيذى (  

   بكل نشاطالمختلفة األثاثحدات لو والتراكيب الصناعية التنفيذيةالرسومات دراسة 
 - وحدات مطبخ- تسريحه-دوالب- سرير- كرسى صالون- نيش-كرسى طعام( مثل



 
 

 - ١٧٥ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

أو ماكيت  1:1تنفيذ الوحدة بمقياس  وذلك عن طريق عمل لوحات تنفيذية و) فواصل تقسيم
   .لرسم بالمقياس المحددبمقياس مناسب وفقاً لألصوال الفنية و الهندسية ل

IDFW 2108   ساعة معتمدة٢(                                       تك إنتاج التصميم الداخلى ( 

دراسة -دراسة الجوانب التكنولوجية للتصميم الداخلي وعالقته بالجانب التنفيذي
خطوط اإلنتاج باألسلوب الكمي مع الرسوم التنفيذية وفقا للمصطلحات الفنية والتكنيكية لنموذج 

-حدثة والتقليديةمختار من مشروع التصميم والقيام بالتنفيذ مع إدخال عنصر الخامات المست
 )......كماكينات القطع والنقر والحلية و(دراسة لماكينات التشغيل 

IDFA 3101    ساعات معتمدة٣(                                 )١(تصميم منشات تجارية (  

وما يخدم  دراسة خصائص المنشآت التجارية وأنشطتها المختلفة وعمارتها الداخلية
 طرق -لتصميم الداخلي للمنشأت التجارية وطرق توزيع عناصر التكوينا  دراسة-هذا النشاط

دراسه لغرف العرض  -الخارجيه حسب النشاط التجاريو أستخدام و معالجة للخامات الداخلية
  االضاءةألساليبدراسة  -دراسه الواجهات وعالقتها بالمبنى وبالتصميم الداخلى -والمشاهده

راسته من خالل تصميم مسقط افقى ورأسى الحدى المحالت التطبيق على ما تم د-لاللوانوا
دراسة أساليب التصميم ونظرياته وتطبيق - الزواياإلحدىعمل منظور و إخراجهالتجارية مع 

  .التصميميه  االتجاهاتإحدى ضرورة تناول -المفاهيم الجمالية للمنشآت التجارية 

IDFA 3102 ٢( تصميم أثاث( IDFA 2103)                     ساعات معتمدة٣ متطلب سابق(  

دراسة أساليب تصميمية تبرز أشكال مفردات األثاث وفق مجموعة من المعايير 
 دراسه ارجونوميه لوحدات االثاث -واألبعاد الخاصة بجسم اإلنسان وفقا للنشاط المطلوب 

 ميمالتص اساليب الطالب  يدرس-وحدات العرض والبيع والخزينه واالستالم فى المحالتو
 والخامه الشكل فى والترابط الوحده بتحقيق االلتزام مع الجماليه المفاهيم وتطبيق ونظرياته

 احدى تناول ضرورة مع للتصميم المالئمه الخامات استخدام-االثاث تصميم فى واللون
 القومى الطابع على التأكيد مع والتاريخيه البيئيه والمحليه العالميه التصميميه االتجاهات

تصميم قطع اثاث متطورة من األثاث التجاري مع مراعاة القيم الفنية والهندسية -لمصر
  .عليها السابقة المفاهيم وتطبيق

  



 
 

 - ١٧٦ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

IDFW 3103 ساعة معتمدة٢(                                   تكنولوجيا الخامات و المعدات( 

اخلى دراسه التقنيات المستحدثة من حيث الخامات المختلفة في التصميم الد
وطرق إنتاجها وإستخداماتها المختلفة، )  وغيرها- دهانات-لدائن- معادن -اخشاب(من

ومواصفاتها الفنيه وخواصها ومكوناتها والتى تستخدم باالساليب التقليديه او الحديثه بما يحقق 
ودراسة ألحدث المعدات والماكينات المستخدمة في مجال -القيم الجماليه بأساليب مبتكره

  ).في مجال التشطيبات(م الداخلي التصمي

IDFW 3104 ساعة معتمدة٢ (                            )١( تاريخ العمارة الداخلية واألثاث(  

الوصف الدقيق والتحليل التكنيكي لألساليب والخصائص الفنية بما يخص األثاث 
 المعماري المرتبطة بمراحل تطور التصميم الداخلى واساليب االنشاء المصرى القديم

والتشطيبات الداخلية والخارجية، فى كل من عصور ماقبل األسرات الدولة القديمة،الدولة 
  .الوسطى، الدولة الحديثة 

IDFA 3105 ٢(   تصميم منشات تجارية( IDFA 3101)            ساعات معتمدة٣ متطلب سابق(      

 االهتمام بتصميم تطبيق كل العناصر التى تم دراستها فى المنشا التجارى مع
الواجهات ودراستها من خالل المساقط االفقيه والرأسيه والمناظير واخراجها بااللوان بمختلف 

دراسة خصائص المنشآت التجارية وأنشطتها وعمارتها الداخلية ــ التخطيط -الخامات
تجاري لوضع نظام إعداد المنشآت التجارية داخليا ــ طرق المعالجة الداخلية حسب النشاط ال

  . التصميم الداخلي للمنشأت التجارية وطرق توزيع عناصر التكوين–

IDFA 3106 ٢( تخصص تنفيذى( IDFA 2107)                          ساعة معتمدة٢  متطلب سابق(  

دراسة تفصيلية لوحدات األثاث التجاري من خالل  عمل الرسومات التنفيذية لوحدات 
نموذج مجسم بمقياس رسم   أو١:١تنفيذ قطعة أثاث بمقياس  -العرض الثابتة والمتحركة 

 إجراء الرسومات التنفيذية فى ضوء المصطلحات واألسس الفنية والتكنيكية لنموذج –مناسب 
  .مختار من مشروعات التصميم الداخلى في المجال التجاري 

  

  



 
 

 - ١٧٧ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

IDFW 3107     ساعة معتمدة٢(                              تك تكسيات أسقف وأرضيات(  

علوم التقنيات الحديثة لمختلف مواد وأساليب التكسيات ـ معالجة مسطحات األسقف 
ـ ) السكني و التجاري واإلدارى والسياحي(واألرضيات المتباينة في مجال التصميم الداخلي 

 التعرض ألحدث -)التركيب والصيانة( الخامات المستخدمة في التكسيات وطرق تشغيلها
 . التعرض لتقنيات الجديثة في مجال العمارة المستدامة–لبديلة في التكسيات الخامات ا

IDFW 3108  ٢(واألثاثتاريخ العمارة الداخلية( )   IDFW 3104 ساعة معتمدة٢ متطلب سابق(  

 الوصف الدقيق والتحليل التكنيكي لألساليب والخصائص الفنية المميزة لألثاث 
النتاج , اء المعماري والتشطيبات الداخلية والخارجيةوالطابع اإلسالمي واساليب االنش

بي ــ المملوكي ــ الحضارة في عصور كل من األموي ـ العباسى ـ الفاطمي ــ األيو
  .العثماني

IDFW 3109 ساعة معتمدة٢(                                       )١( حاسب الى تخصص(  

لميه والتعرف على التطور التاريخى دراسة مفاهيم الحاسب االلى فى شكل قواعد ع
 تطبيقات -)الرسم ثنائي األبعاد) (cad systems( دراسة برامج الرسم بالكمبيوتر -للحاسبات

 .برامج األوتوكاد على الرسوم التنفيذية 

IDFA 4101  ساعات معتمدة٣(                                     )١(تصميم منشات ادارية(  

نشأ اإلداري وعمارته الداخلية  وأنشطته المختلفة وعالقاته دراسة خصائص الم
بالوظيفة والمكان  وكيفية التعامل مع الجمهور بما يحقق األداء الوظيفي المثالي، من خالل 

اإلدارات -صاله العمالء-المدخل(يقوم الطالب بدراسة-التطبيق علي أحد المنشآت اإلدارية 
لعالقه بين التدرج الوظيفى والتصميم من حيث الشكل ا  دراسة-)االدارة العليا-المختلفه
دراسة -دراسة اساليب التصميم الخاصه بالكاونتر والعالقه بين الموظف والجمهور-واالبعاد

اساليب التصميم ونظرياته وتطبيق  دراسة-لوان والتهوية والصوتياتواأل الساليب االضاءة
ن خالل تصميم مسقط افقى ورأسى الحدى تم دراسته م التطبيق على ما-المفاهيم الجماليه 

  .  عمل مناظير بزوايا مختلفةوالمنشأت اإلدارية مع اخراجه 

  



 
 

 - ١٧٨ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

IDFA 4102  ٣(تصميم األثاث(  IDFW 3102)                         ساعات معتمدة٣  متطلب سابق(  

فى التوافق االرجونومى -يدرس الطالب االساليب التصميميه المختلفه لالثاث االدارى
التدرج -تصميم المكتب وملحقاتها وانواع االدارج ومقاساتها وارتباطها بالنشاط االدارى 

توافق مقصوره - -الوظيفى واثره على تصميم المكاتب ومقصوره العمل االدارى ومكوناتها
تشكيل عالقات تصميميه متنوعه تطبق البنود -العمل مع الفراغ المفتوح فى المنشأت االداريه

فى تصميمات متنوعه متناول بها مختلف االتجاهات العالميه والمحليه والبيئيه السابقه 
تصميم قطع اثاث متطورة من األثاث -والتاريخيه مع التأكيد على الطابع القومى المصري

 مجسمة نماذج وعمل عليها السابقه المفاهيم وتطبيق .نية والهندسيةاإلداري مع مراعاة القيم الف
  .اثاألث من قطع لبعض

IDFA 4103 ساعات معتمدة٣(                                                    )١( عمارة( 

 الى التكامل فى التصميم ليتحقق التوافق بين التصميم الداخلى والعماره المادةتهدف 
دراسة تصميم العالمات المعماريه المميزه -وتنسيق الموقع ومن ثم يتحقق االتزان البيئى

أو من خالل منشأة عامة مثل النوادي  ...)مدخل-بوابه( ع والميدان فى المدينه فى شكلللشار
يدرس الطالب طبيعه الموقع وعالقته بتصميم الشوارع والميادين،االتجاهات -والحدائق

االصليه وعالقتها بالظل والنور واثرهم على التصميم،ادراك النسب الجماليه للكتله فى الفراغ 
ادراك الطابع - له،عالقة التصميم بالمكان والمبانى المحيطه والخامات المناسبهومدى مناسبتها

يقوم الطالب بعمل شرح وتوضيح للمعطيات االساسيه وعرض -أوالطراز المميز للتصميم
  ).مجسم-مناظير-رأسيه-مساقط افقيه(مشروع يحتوى على 

IDFW 4104 ٢( حاسب الى تخصص( IDFW  3109)              ساعة معتمدة٢  سابقمتطلب(  

و كيفيه تحويل الرسومات ثنائيه ) cad systems(دراسة برامج الرسم بالكمبيوتر 
تطبيقات برامج األوتوكاد على الرسوم التنفيذية واإلنتقال من -االبعاد الى ثالثية االبعاد

  .اإلخراج اليدوي إلي اإلخراج بالحاسب اآللي

IDFA 4105٢(ادارية  منشات  تصميم( IDFA 4101)             ساعات معتمدة٣ متطلب سابق(  

تطبيق كل العناصر التى تم دراستها فى إحدى المنشأت اإلدارية ودراستها من خالل 
  . مع تقديم نماذج مجسمة مصغرة باأللوان وإخراجها والمناظير والرأسيةالمساقط االفقيه 
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 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

IDFA 4106  (3) ننفيذى تخصص                ) IDFA 3106ساعة معتمدة٢  متطلب سابق( 

يتم دراسه التخصص التنفيذى للمنشأت اإلدارية المختلفه ومكونات التصميم الداخلى 
- الكاونترات- التجاليد- االرضيات-القواطيع الثابته والمتحركه-االسقف(واالثاث مثل

نضدة  م- مكتبات- مكاتب-كراسى(باإلضافة إلى قطع االثاث الخاصه بالمنشأه من ) االبواب
النماذج -١:١ويقوم الطالب بتنفيذ احدى قطع األثاث االداري بمقياس  ...).إجتماعات 

إجراء الرسوم التنفيذية بالحاسب اآللي فى -المجسمة المصغرة بإستخدام الخامات األساسية
  .ضوء المصطلحات واألسس الفنية والتكنيكية لنموذج مختار من مشروعات التصميم الداخلى

IDFA 4107ساعة معتمدة٢(                                     التليفزيوني الديكور صميم ت(  

-زيارات عملية لالستوديوهات للتعرف علي العناصر الرئيسية للكادر التلفزيوني
 –ءة  االضا– االرتفاع –المساحة ( دراسة للمسطح االفقي لالستوديو داخل المبني من حيث 

دراسة للخلفيات الثابتة -دراسة مواقع الكاميرات  - )الكاميرات–متطلبات التصوير 
 -االخبار(دراسة لنوعيات البرامج التلفزيونية مثل-دراسة لنوعيات االثاث المناسبة-والمتحركة

عمل نموذج تطبيقي من خالل المساقط االفقية -)٠٠٠٠ المسابقات – اللقاءات -الحوار 
 .األستوديورامج داخل  البأنواع ألحدوالرأسية والمناظير والماكيت 

IDFW 4108متطلب سابق(  )٣( واألثاث الداخلية العمارة  تاريخ IDFW 3108 ساعة معتمدة٢(  

دراسة االساليب واالتجاهات الفنيه للحضاره االنجليزيه مع الوصف الدقيق والتحليل 
-لعصور النقدي لألساليب والخصائص الفنية المميزة إلنتاج العمارة والتصميم الداخلى فى ا

اعمال بعض المصممين المعاصرين فى -عصر النهضه فى انجلترا والحضاره الفرنسيه 
تتم الدراسة من خالل الوسائل المصوره المكتبيه والمتحفيه لمناهج التراث - وامريكاأوربا

 .العالمي لرسم نماذج من التصميم  الداخلى واالثاث لتلك المراحل 

IDFW 4109ساعة معتمدة٢(                                             يمالتصم إنتاج  تكنولوجيا(  

دراسة الجوانب التكنولوجية للتصميم الداخلي وعالقته بالجانب التنفيذي ودراسة 
دراسة لماكينات التشغيل  –دراسة لعمليات التشغيل و اإلنتاج على الخامات -خطوط اإلنتاج

دراسة طرق التشغيل بالماكينات -........)- الرابوه –الحلية -النقر-كماكينة القطع(التقليدية 
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 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 ماكينات – CAMماكينات ببرامج -ماكينات الليزر- CNCـكماكينة ال(حديثة ال
  ....)....الروتر

IDFA 5101ساعات معتمدة٣ (                                       سياحية منشات  تصميم(  

وعالقتها ) قرى سياحية وبواخر نيليةفنادق و(دراسة خصائص المنشآت السياحية 
دراسة البيئة -باالنسان والمكان داخليا وفقا لمعطيات الموقع والبيئة الداخلية والخارجية 

– الكاشيرات - المطاعم-مكاتب الخدمات-اجنحه النوم-منطقه االستقبال(الداخلية للمنشأة 
القيم الجماليه - المعماريه المميزه دراسة البيئة الخارجية للمنشأة الموقع والسمه-...)البارات،

دراسة -دراسة كيفية اظهار الطابع او الطراز الذى يحقق الهويه المصريه - واالبعاد الوظيفيه
 التطبيق على ما تم دراسته من خالل تصميم -اللوان والتهوية والصوتياتوا الساليب االضاءة

 . مل مناظير الحدى الزواياعومسقط افقى ورأسى الحدى المنشأت السياحية مع اخراجه 

IDFA 5102ساعة معتمدة٢                                         (        موقتة منشات  تصميم(  

دراسة خصائص المنشأت المؤقتة وعالقاتها بالوظيفه والمكان وكيفيه التعامل مع 
 الداخلية للمنشأه وذلك دراسة البيئة-االفراد  بما يحقق االداء الوظيفى المثالى المطلوب منها

المنشأت التي – الكرافانات –اجنحة المعارض ( االنشطه  مثل ألحدمن خالل توظيف المكان 
الموقع (دراسة البيئة الخارجية للمنشأة -)تصلح للفك والتركيب العادة استخدامها مرة اخري

دراسة التهويه -يفيهدراسة القيم الجماليه واالبعاد الوظ-)والسمه المعماريه المميزه للمنشأه
التطبيق على ما تم دراسته من خالل تصميم مسقط افقى ورأسى -واالضاءه المناسبه للمنشأه 

 .عمل مناظير الحدى الزواياوالحدى المنشأت المؤقتة مع اخراجه 

IDFA 5103٢ ( عمارة (IDFA 4103)                                     معتمدةةساع٢  متطلب سابق (  

سه نماذج العماره العالميه الحديثه لمعرفة اتجاهات التطور الحديث عالمياً ومواكبه درا
دراسة العالقه المتبادله بين العماره والتصميم الداخلى -االفكار الجديده فى العماره المستدامة

تطبيق إحدي المدارس أو اإلتجاهات علي إحدي -وتطبيق احدى المدارس او االتجاهات الفنية
 احدى الهيئات – متحف – مستشفى - دار قضاء– مكتبة عامة -منتجع سياحي(نشآتالم

إليضاح مبادئها و أفكارها من خالل تصميم مسقط افقى ورأسى  مع .............) الحكومية
 .عمل منظور الحدى الزوايا ومجسم للمشروعواخراجه 
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 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

IDFW 5104٤ (واألثاث الداخلية العمارة  تاريخ(IDFW 4108)   ساعة معتمدة٢ متطلب سابق(  

دراسة اهم الطرز والتيارات والحركات الفكريه والفنيه كذلك التعرف على اهم الرواد 
 Arts(والمشروعات واالعمال العالميه والتى تساعد فى بناء الجانب المعرفى والثقافى وتشمل

and crafts- Art Nouveau - Art Deco -لى   فترة العشرينات واثرها ع-الدي ستيل
 - International style -اتجاه التصميم الداخلى واالثاث بخاصه ظهور مدرسة الباوهاوس

pop Art - فترة الستينات حيث انتشار (Hi Tech) واالنتشار الواسع للحركات االيطاليه 
 فترة السبعينات والثمانينات والتسعينات والتى حملت -وبخاصه بعد ظهور خامه البالستيك

  ). وما بعد الحداثة- الحداثه الجديده-يارات الفنيه مثل الحداثه المتأخرهالعديد من الت

IDFA 5105ساعات معتمدة٦(                                                             المشروع (  

 – مكتبة عامة -منتجع سياحي(يقوم الطالب بدراسه تصميميه الحدى إحدي المنشآت
وذلك عن طريق .............)  احدى الهيئات الحكومية–تحف  م– مستشفى -دار قضاء

رسم تنفيذى  -واجهات  -مساقط رأسيه  -مساقط افقيه (اخراج مشروع متكامل مكون من
  ).ماكيت - الحدى وحدات االثاث

IDFA 5106ساعة معتمدة٢(                                                   سينما  ديكور (  

دراسة للمسطح االفقي لالستوديو داخل موقع  -لية لالستوديوهات زيارات عم
 -) الكاميرات– متطلبات التصوير – االضاءة – االرتفاع –المساحة (التصوير من حيث 

 دراسة -  دراسة حركة الكاميرات -دراسة العناصر االساسية في ابراز ديكورات السينما
 دراسة لنوعيات -سة لنوعيات االثاث المناسبة  درا-للقواطيع الثابتة والمتحركة والخلفيات

 عمل نموذج - )تاريخى – اجتماعى - افالم وثائقية–افالم قصيره ( العمل السينمائي مثل
  .تطبيقي لمشهد من خالل المساقط االفقية والرأسية والمناظير والماكيت 

IDFW 5107٣(تخصص الى  حاسب(              )IDFW 4104  اعة معتمدةس٢  متطلب سابق(  

 وتطبيقات على رسم مساقط أفقية ورأسية ومناظير لقطع – 3D Maxتطبيقات برامج 
 اإلنتقال من مرحلة الرسم واإلخراج اليدوي إلي الرسم -من األثاث والعمارة الداخلية 

  .واإلخراج بالحاسب اآللي 

  



 
 

 - ١٨٢ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

  

IDFW 2201ساعة معتمدة٢(                                               بحث ومصادر  مكتبات(  

 كيفية الحصول علي المعلومات - كيفية التعامل والبحث داخل المكتبة-أنواع الكتابات
 معرفة - الدوريات العلمية وكيفية الحصول عليها والتسجيل بدار النشر العلمي فيها–وجمعها 

 المراجع وكيفية كتابة -حث المتبعالمستوي العلمي لها ومنهجية البحث وأنواع مناهج الب
  .األبحاث

IDFW 2202 ساعة معتمدة٢(                        )١( نظريات التصميم و العمارة الداخلية(  

 –التصميم (النظرية الشكلية ))حيث من الداخلي التصميم نظريات و أسس دراسة
، النظرية ) ومات األدائية  المق–المقومات البنائية ( النظرية الوظيفية -)  اللون-الملمس

اإلستخدام (النظرية اإلقتصادية -) نفسية –  عضوية– قياسية –مقومات حركية (اإلنسانية  
المختلفة  الفنية بالمدارس  التصميم دراسة طرق -) األمثل لألموال بما يخدم مصلحة العميل 

  .))..وديك األرت-األرنوفو.-التصميم في العضوية والنظرية الوظيفية كنظرية

IDFW 2203ساعة معتمدة٢(                                                          كيمياء أخشاب( 

 االحماض وتأثير الكيميائي التركيب دراسة- وانواعها االخشاب تركيب علي التعرف
 اباالخش لتلف المؤثرة العوامل دراسة الرطوبة وقياس لالخشاب البنائي والتركيب والقلويات

 البنائي التركيب دراسة مع وجمايتها االخشاب متانة علي تساعد التي العوامل دراسة-
  .للسيلولوز

IDFA 2204 ساعة معتمدة٢(                                    )١( نظريات اللون وتطبيقاته( 

 النفسية التاثيرات-اللون تعريف) طريق عن اللون نظريات اهم علي التعرف
 التصميم في تطبيقها وكيفية المختلفة اللون انظمة-االنسان علي واثرها لونل والعضوية

 الداخلي التصميم في اللون تطبيق-(...دافنشي ليوناردو نظام – ارسطو نظام ) الداخلي
 في اللون-( ،االتساع العمق ، واالرتفاع االنخفاض ، للفراغ والمساحة للحجم بالنسبة
 القبطية -االسالمية – المصرية) المختلفة الحضارات في للون تاريخية دراسة-المسكن

 – ألدن – كلي بول نظام) الداخلي التصميم في تطبيقها وكيفية المختلفة اللون أنظمة-(



 
 

 - ١٨٣ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 اللوني التوافق- الداخلي الفراغ في والضوء اللون-(.... الطبيعية االلوان– ايتن جوهانسن
  .راستهد تم لما العملي التطبيق- وانواعهما والتباين

IDFA 2205ساعة معتمدة٢(                                 ) ١( المسرحى الديكور  تصميم(  

 – اإلضاءة – االرتفاع –المساحة ( دراسة للمسطح االفقي للمسرح من حيث 
 ديكورات وإظهار توضيح في األساسية العناصر دراسة -)الكاميرات–متطلبات التصوير 

 وتصميمه المسرح لجوانب الرؤية ضوابط مراعاة مع وخلفيات ومناظر زوايا من المسرح
 تفصيلية دراسة-المسرح لخشبة وأفقية رأسية بقطاعات موضحة تفصيلية دراسة-الداخلي
 ديكور في والمتحركة الثابتة الخلفيات دراسة-للشواية واالنشائي الهيكلي للتكوين
توزيع اإلضاءة على عناصر  اسةدر-المسرحي الديكور ومكمالت االثاث قطع دراسة-المسرح
   . التصميم

IDFW 2206ساعة معتمدة٢(                                     تخصصى معمارى  منظور( 

 دراسة قواعد الظل والنور المعماري -دراسة المنظور المعماري  بأنواعة المختلفة
صميم مسقط افقى ورأسى التطبيق على ما تم دراسته من خالل ت-للمنشآت المعمارية المختلفة 

عمل منظاير بأنواعها ومع اخراجه  ......) - أسوار-بوابات( الحدى المشروعات المعمارية 
  .المختلفة وزوايا مختلفة 

IDFA 2207ساعة معتمدة٢ (                                          معمارى  إظهار( 
مناظير ( PERSPECTIVES رسم مناظير ثالثية األبعاد للمشاريع المعمارية 

إظهار البالنات والمواقع العامة  -) INTERIOR  مناظير داخلية- EXTERIORخارجية 
تصميم عروض فيديو  -بالوان متنساقة مع وضع صور لألثاث وتوضيح لجميع التفاصيل

تصميم الحدائق وأعمال الالندسكيب  - VIDEO ANIMATION  للمشاريع المعمارية
 أعادة -اد مخططات ترخيص األبنية ورخص البناء لألمانة والبلديات  أعد-للفلل والقصور 

 .تصميم الواجهات المعمارية للمباني المقترحة والقائمة
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 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

IDFW 2208 ساعة معتمدة٢(                       )١( األرجونوميكس فى التصميم الداخلى( 

 دراسة -بمنتج األثاثدراسة األنثروبومترى وعالقة األبعاد وقياسات جسم األنسان 
دراسة العوامل المؤثرة على سلوك -األساس السيكولوجى لسلوك المستخدم تجاه منتج األثاث 

 تصميم أماكن النشاط االنسانى -المستخدم  دراسة البيوميكانيكس فى تصميم األثاث وتطبيقاته 
  .وتحديد األعتبارات الفيزيقية والبيئية فى تصميم األنشطة والمهام 

IDFW 3201) ساعة معتمدة٢(                                       اضاءة) بيئى تحكم نظم(  

 داخل اإلضاءة ومتطلبات مواصفات تحدد التي والمتغيرات العوامل بدراسة المادة تهتم
 التي العناصر دراسة- العربية مصر بجمهورية والمناخ البيئة دراسة:طريق عن الفراغات

 وطبيعة الداخلية األسطح خصائص-المعمارية الفتحات) الفراغ داخل اءةاالستض شدة في تؤثر
 ومواصفاتها التكنيكية المتغيرات-(للضوء الفسيولوجية التأثيرات –المستخدمة والخامات المواد
 الستخدام المحددة البيئية العوامل-الفراغ داخل المرغوبة اإلضاءة متطلبات تحقق التي

 شدة تحديد-(الداخلي للتنسيق نباتات اختيار –التشكيلية لقيما) الداخلي التصميم مكمالت
 عند مراعاتها يجب التي العوامل ودراسة اإلضاءة أنواع-التقليدية الحسابية بالطرق اإلستضاءة

  .)داخليا الصناعية االضاءة بتصميم القيام

IDFW 3202ة معتمدةساع٢(                    الداخلى التصميم وتكاليف وعقود  مواصفات( 

 المواصفات لكراسه دراسه- والمواد الخامات حساب لجداول الفنيه االساليب دراسه
 المشروعات اقتصاديات حدود فى النهائيه التكاليف حساب -الداخلى التصميم لعمليات

  .األثاث وقطع والكبيره الصغيره

 I DFA 3203ساعة معتمدة٢(                                                الداخلية العمارة(  

 كيفية -) سياحية- إدارية- تجارية-سكنية( دراسة تخطيط  وإدارة المنشآت الداخلية 
 كيفية الوصول إلي بيئة نافعة تخدم –التطبيق العملي والثقافي للمحافظة علي الموارد الطبيعية 

عمارة الداخلية و  دراسة تشكيل الفراغات الداخلية والربط بين ال-األغراض المطلوبة منها
  .األثاث المستخدم حسب النشاط

  



 
 

 - ١٨٥ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

IDFW 3204 ٢(الداخلى التصميم فى األرجونوميكس(   IDFW 2208) ساعة معتمدة٢ متطلب سابق(  

 - دراسة فراغ االستخدام سواء كان سكنى أوادارى أوتجارى أومنشات سياحية 
 التطبيق علي ما - واالستخدامدراسة اعتبارات التوافق األرجنومى بين االنسان وبيئة المعيشة

  .تم دراسته من خالل لوحات توضح التوافق األرجونومي بين اإلنسان واألنشطة المختلفة  

IDFA 3205 ٢(المسرحى  الديكور تصميم (        IDFA 2205)ساعة معتمدة٢ ( متطلب سابق(  

رح دراسة المسا-دراسة مسرح األوبرا بأبعاده من خالل بعض النصوص المسرحية
دراسة التقنيات الرقمية الحديثة فى المعالجة الخاصة بالديكور المسرحى -المكشوفة بانواعها

دراسة لتأثير الضوء واللون من -تطبيق وتنفيذ المشاهد المسرحية بإستخدام برامج الكمبيوتر
  .خالل التقنيات الحديثة

IDFA 3206٢(وتطبيقاته  اللون  نظريات( IDFA 2204)            ساعة معتمدة٢ تطلب سابق م(  
 اللون دراسة -المختلفة بأنواعها الحوائط تكسيات في وتطبيقاته اللون دراسة

 تكسيات في وتطبيقاته اللون دراسة-المختلفة بأنواعها األرضيات تكسيات في وتطبيقاته
 المفروشات في اللون تطبيقات-األثاث تكسيات في اللون دراسة-المختلفة بأنواعها األسقف

  .الداخلي التصميم في لمستخدمةا

IDFW 3207) ساعة معتمدة٢(                                           تكييف) بيئى تحكم نظم(  

 والعوامل العناصر دراسة-الصناعية والتهوية الطبيعية التهوية مصادر دراسة
 لتهويةا بأعمال خاصة متطلبات تحقق التي وخصائصها واالجهزة التقنية والمتغيرات
 والمباني المستدامة العمارة في والتكييف التهوية دراسة  -الداخلي التصميم لمشروعات

   .الذكية

IDFW 3208 ساعة معتمدة٢(                           ) ١(الداخلي  التصميم عمليات إدارة(  
 مهام دراسة-التصميم مجموع علي والعمليات الوظيفية والمهام األنشطة توزيع دراسة

 دراسة-األثاث بإنتاج الخاصة المشروعات تخطيط دراسة-التصميم عمليات إلدارة التطوير
 وإدارةالتعرف على أنظمة أعمال التصميم الداخلى -مشروعات عمليات إدارة كيفية

  .المشروعات مع دراسات للرسوم التنفيذية وخطوات استالم الموقع والتسليم النهائى للمشروع
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IDFW 4201) ساعة معتمدة٢(                                            صوتيات) بيئى تحكم نظم(  
 المواصفات تحقيق اساليب دراسة – ومصادرها للصوت الطبيعية الخواص دراسة

 مكونات فراغات الستخدامات عالمية قياسات اطار في الصوتية بالمعالجة الخاصة والمتطلبات
  .النشاطات المختلفة المنشأت

IDFW 4202 ٢(الداخلية  والعمارة التصميم نظريات(   ) IDFW 2202 ساعة معتمدة٢ متطلب سابق(  

نظرية ((دراسة النظريات واإلتجاهات الفنية الحديثة في مجال التصميم الداخلي مثل
نظرية - نظرية الشكل وتخطيط المساحة -نظرية التجزئى أو التفكيك -الهدم والبناء 

 نظرية النموذج -النظم الخبيرة -الذكاء اإلصطناعى -عرفة  نظم قواعد الم-الجشتالت 
  ). التركيب – التحليل –التبسيط ( -األصلى للتصميم بإستخدام الحالة الهندسية العكسية 

IDFW 4203ساعة معتمدة٢(                                     الحوائط تكسيات  تكنولوجيا( 

 لألسطح المختلفة المعالجات على التعرف – حوائطال لتكسيات المختلفة التقنيات دراسة
 وطرق  الداخلية للتكسيات (والتقليدية الحديثة) المختلفة الخامات دراسة - للحوائط الداخلية
  .تركيبها

IDFW 4204ساعة معتمدة٢(                           المعمارية للمدارس تحليلية  دراسات( 

والعمارة العالميه )  قبطة- إسالمي–مصري قديم ( القديمة للعمارةدراسه تحليلية 
 معرفة اتجاهات التطور في المدارس المعمارية و  مواكبه االفكار الجديده فى -الحديثه

التطبيق على ما تم دراسته من خالل تصميم مسقط افقى ورأسى الحدى المشروعات -العماره 
  .عمل منظور الحدى الزواياومع اخراجه 

IDFW 4205ساعة معتمدة٢(                                                  األثاث أنتاج  أساليب( 

 القيام بعمل تحليالت لخطوط -) المسطحات –الهيكلى (  دراسة خطوط أنتاج األثاث 
  . دراسة أساليب التجهيز وأعداد المراحل االنتاجية لهذه األنواع -إنتاج األثاث
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IDFW 4206ساعة معتمدة٢ (                                               يبوالتشط النهو  مواد(  

 -دراسة نظرية فى عملية النهو والتشطيب وارتباطها بالمكون المعمارى الداخلى
 تحديد استخدامات  مواد النهو -دراسة تطور الخامات المستحدثة فى مواد النهو والتشطيب 

  .الهاوالتشطيب وأنواعها المختلفة وطرق استعم

IDFW 4207ساعة معتمدة٢(                                المعماري اإلخراج وتقنيات  أساليب( 

 اتقانه خالل من واالثاث الداخلي التصميم معطيات ترجمة في الطالب قدرات تنمية
 الحاسب – المناظير – والنور الظل – المختلفة باساليبه التلوين ) االخراج وتقنيات الساليب

  .الخارجية والمناظير المعمارية الواجهات إظهار دراسة - (...لياال

IDFW4208ساعة معتمدة٢(                                     لألثاث والتطوير التصميم  بحوث( 

 ودراسة بحث كيفية- المنتج وتطوير تنظيم-وأهميتها وتطويره المنتج تصميم دراسة
 لالدارات والتطوير البحوث بين التفاعلية العالقة-للتطوير ةاألساسي المفاهيم- الجديد التصميم
 للبحوث الرئيسية االنشطة-واهدافها والتطوير البحوث ادارة-االنتاجية المؤسسة في المختلفة

 ) االنتاجية المؤسسات في والتطوير البحوث ادارة تمارسها التي البحوث انواع-والتطوير
 - المستخدمة المواد تطوير بحوث-الحالي المنتج ةجود تحسين بحوث -المنتج تطوير بحوث
  ).واالنتاج التصميم مشكالت حل بحوث- االنتاج تكنولوجيا تطوير بحوث

 IDFA 5201ساعة معتمدة٢(                                   األغراض متعدد أثاث  تصميم(  

–اسرة  ( دراسة أساليب تصميمية تبرز أشكال مفردات األثاث المتعدد األغراض
وفق مجموعة من المعايير واألبعاد الخاصة بجسم اإلنسان والنشاط ..) مكاتب-مناضد

 دراسة خصائص األثاث المتعدد األغراض وعالقاتها بالوظيفه والمكان -المطلوب تحقيقة
دراسة الخامات ووسائل -وكيفيه اإلستخدام بما يحقق االداء الوظيفى المثالى المطلوب منها 

دراسة القيم الجماليه واالبعاد -كيب المستخدمة في األثاث المتعدد األغراضالفك والتر
التطبيق على ما تم دراسته من خالل -تصميم قطع اثاث متعدد األغراض متطورة -الوظيفيه
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 عمل منظور الحدىوتصميم مسقاط افقية ورأسية لقطع أثاث متعددة األغراض مع اخراجه 
  .الزوايا وعمل نماذج مجسمة مصغرة

IDFW 5202  ساعة معتمدة٢(                                          األثاث اختبار أساليب(  

ختلفة من الجوانب  التكنولوجية دراسة األسس العلمية والعملية الختبار قطع األثاث الم
  .  عالقة األسس العلمية والعملية بالقيم الوظيفية والجمالية-التنفيذية و

IDFA 5203ساعة معتمدة٢(                                                  مواقع ط  تخطي(  

 – مباني سكنية -منشآت عامة(ميمية لمواقع المنشآت بأنواعها دراسة تحليلية وتص
 تخطيط الطرق والمناطق الخضراء ومسطحات – دراسة للمربعات السكنية –) منشآت خاصة

  .  إظهار الموقع باأللوان–المياه 

IDFW5204ساعة معتمدة٢(                   الداخلى التصميم و العمارة خامات  تكنولوجيا(  

 دراسة خواص -دراسة الخامات المستخدمة فى التصميم الداخلى ومواصفاتها الفنية
 دراسة المواصفات -الخامات المستخدمة فى تصنيع مكونات ومكمالت التصميم الداخلى

  .قيم الجمالية فى خامات التصميم الداخلى الخاصة باألداء والشكل وال

IDFW 5202 ساعة معتمدة٢(                             لألثاث الكمى االنتاج خطوط تحليل(  

 دراسة معطيات - دراسة تحليلية لخطوط اإلنتاج الكمى مع األساليب المستحدثة 
  .األالت و دور المصمم فى تحقيق  نتائج اقتصادية أفضل

IDFW 5206ساعة معتمدة٢(                             الجودة ومراقبة المشروعات  إدارة(  

 المسئوليات توزيع دراسة -وتدرجها األهداف دراسة-المشروعات إدارة مدخل دراسة

 الجداول دراسة-الحرج المسار شبكات دراسة-لألنشطة المنطقي التتابع شبكات دراسة -
 دراسة-األعمال تنفيذ برامج دراسة-التنفيذ أعمال إلدارة امةالع األسس دراسة-الزمنية الخطية
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 دراسة-المنتج جودة علي والتفتيش اإلنتاج مراقبة دراسة-القرارات اتخاذ ومراحل أساليب
  .والجودة التصميم في للجودة العالمية النظم مع المواصفات مطابقة

IDFW 5207 ٢(الداخلى التصميم عمليات إدارة(  ) IDFW 3208ساعة معتمدة٢ تطلب سابق م(  

 دراسة -دراسة توزيع األنشطة والمهام الوظيفية والعمليات على مجموع التصميم
 - دراسة تخطيط المشروعات الخاصة بإنتاج األثاث -مهام التطوير إلدارة عمليات التصميم 

   .دراسة كيفية إدارة عمليات مشروعات التصميم الداخلي

IDFW 5208ساعة معتمدة٢                                                             ( جالمنت أبحاث  تسويق(  

 في المنهج أبحاث دراسة دور-السوق بحوث دراسة -التسويق وعناصر أسس دراسة
 -األثاث مصانع في وتطويرها السوق آليات دراسة -الداخلي والتصميم األثاث منتجات تطوير
  .المنتجات من نوع ألي السوق احتياج مديو العالمي السوق لحالة دراسة
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2101 IDA  ساعة معتمدة٢(                                     أساسيات التصميم الصناعى (  

أبحاث التصميم ،  أخالقياته- مفاهيمه -تعريفاته (أساسيات التصميم الصناعى 
الوعى ،  جحاث التصميم والمنتاستراتيجية تطوير المنتجات من خالل أب، المنتجو، الصناعي
مصمم الصناعى ونشاطه ، تعريفات ال، )فلسفة التصميم، جماليات التصميم، التصميمى

   .كيفية توضيح األفكار واقناع القائمين على تصميم وتنفيذ واستخدام المنتج، الخ .....
2102 IDA  معتمدةاتساع ٣(                                   )١(تصميم المنتج الصناعي (  

 – جمالية وحدات مجردة تحتوى حركة بسيطة تعطى اشكاالًمنتجات أو تصميم 
محركة طاقة للورشة تعمل بدون تصميم وحدات  –  بسيطةتصميم معدات يدوية منزلية

  .)  عصارة برتقال- المثقاب اليدوى - كسارة بندق–مضرب بيض (
2103 IDA معتمدةات ساع٣(                                            ) ١(   تصميم النماذج (  

تشكيل منتجات بسيطة من خامات مختلفة لتوضيح مفهوم اضافة القيمة تصميم و
 فكرة عامة عن النماذج -ولتغطية جانب استخدام الشكل اليدوى النتاج منتج ذوطبيعة معينة 

   . ا للمصمم فكرة عامة عن النماذج الصناعية واهميته- واستخدامها فى الحياة
2104 IDA   ساعة معتمدة٢(                    ) ١(تصميم أساليب عرض وإخراج التصميم (  

 – منظور شفاف –منظور كامل ( التدريب على رسم االسكتشات المنظورية البسيطة 
، طرق التلوين المختلفة لبعض ... ) منظور ارجونوميكى – منظور مفكك -منظور مقطوع
  . اخراج فنى لبعض االعمال السابقة –تم اخراجها سابقا المنتجات التى 

IDW 2105                                          ساعة معتمدة٢(           تاريخ تخصص (  
 التطور - تاريخ التصميم الصناعى دولياً ومحلياً -نشأة التصميم الصناعي مفهوم و

 –ختصة بتعليم التصميم الصناعى وروادها  المدارس المختلفة والم–التاريخى للمنتجات 
  .بعض تعريفات التصميم الصناعيالتطور التاريخى للتصميم والتكنولوجيا عبر العصور 
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 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

2106 IDA  2102(          )  ٢(تصميم المنتج الصناعي IDA معتمدةاتساع ٣  متطلب سابق (        
ويمكن أن تتضمن تصميم ة تراعي الجوانب الوظيفية والجمالي ومعدات أجهزةتصميم 

 – دفاية كهربائية وحدات إضاءة متعددة االغراض –موقد صغير (كهربائية بسيطة معدات 
 –لحركة الميكانيكية ا وسائل نقل –  تحتوي حركات بسيطةتصميم اجهزة ومعدات ميكانيكية

   . الخ.... المعدات الزراعية –العاب االطفال 
2107 IDA 2103(                  ) ٢(  تصميم النماذج IDA معتمدةاتساع ٣  متطلب سابق (  

 نماذج - نماذج عرض-نماذج اولية ( االنواع المختلفة لنماذج التصميم الصناعى
 اساليب – والبديلة  فعلياًتنفيذ نموذج لتصميم مقترح من خالل الخامات المستخدمة -)اختبار

  . از النماذج  الخامات المستخدمة في إنج–تشطيب ودهان النماذج 
2108 IDA   2104(    )٢(تصميم أساليب عرض وإخراج التصميم IDA  ساعة معتمدة٢ متطلب سابق(     

 بفكرة التصميم من خالل توظيف اساليب االخراج اللونى اإلقناعتصميم وسائل 
والمنظورة لالجهزة والمعدات او النظم المصممة والصور الفوتوغرافية والرسومات الهندسية 

 وضع التصميم للوحات العرض والشرائح المضيئة – الكتابات الفنية والتقارير العلمية –
   .والشفافات لالستخدام على اجهزة العرض المختلفة والوسائل التعليمية الالزمة لذلك

2109 IDAساعة معتمدة٢(                                             ) ١(   إرجونوميكس (  

 تطور العالقة بين نظم –) تمهيد مبسط كمدخل لالرجونومكس(ة الماكين\ اإلنساننظم 
اهمية ,  نشاة وتعريف االرجونومكس– نماذج العالقة بين االنسان والماكينة –الماكينة /االنسان

التشريح والميكانيكا (س  العلوم المرتبطة باالرجونوميك–االرجونومكس فى التصميم الصناعى 
قياسات ( األنثروبومترى – السيكولوجى – )األعضاءعلم وظائف (يولوجى الفس) الحيوية
 تنفيذ –تصميم لبعض القبضات من خالل التشكيل الحر والتشكيل الوظيفى )  البيئة–الجسم 

 محاولة وضع حلول –ومراجعة تصميم المقابض فى العدد واالدوات اليدوية المتنوعة 
  .م دراسته فى الجانب النظرىمما تارجونوميكية لمشاكل التصميم واالستفادة 
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3101 IDA    2106(         ) ٣(تصميم المنتج الصناعي IDA  معتمدةات ساع٣ متطلب سابق (       

الكامنة ، (تستخدم فيها الطاقات المختلفة ذات وظيفة بسيطة ومعدات  أجهزةتصميم 
 دفاية كهربائية -وقد صغيرم( ، مثل الضوئية ، الحركية ، الحرارية ، الكهربائية والميكانيكية

  .الخ .... ، لعبة طفل وحدات اضاءة ، -
3102 IDA   2107(                          ) ٣(تصميم النماذج IDA معتمدةاتساع ٣  متطلب سابق (  

التشطيب بالدهانات والتغطيات و أسلوب  –تصميم النماذج والرسومات التنفيذية لها 
 -نصف نموذج( مية  النماذج التعلي-لنهائى للجهاز او المعدة المناسبة المحاكية للمظهر ا

   . )الخ.... االخشاب – جبس –بالستيك ( المستخدمة خامات ال - القوالب-) النموذج الشفاف
3103 IDA  2108(    )٣(تصميم أساليب عرض وإخراج التصميم IDA ساعة معتمدة ٢  متطلب سابق(  

  االخراج الفنى للرسم الهندسى والرسوم–لعرض تطبيق استخدام الحركة فى وسائل ا
تصوير (  الفنى للتصميم بواسطة الفوتوغرافيا اإلخراج –اإلرجونومية بواسطة وسائل العرض

  .) الخ ...النموذج فى أوضاع مختلفة في الطبيعة واثناء استخدامه ،
3104  IDA 2109(                    ) ٢(  إرجونوميكس IDA ساعة معتمدة ٢  متطلب سابق(  

العناصر (وسائل البيان  –) المنتج(الماكينة /لتحكم وتفاعل االنسانوسائل البيان وا   
معايير (وسائل التحكم )  اللمسية– المرئية -السمعية( وسائل البيان ، اإلدراك مبادئ األساسية،

في بعض ، تنفيذ ومراجعة تصميم بعض وحدات التحكم )  مبادئ التصميم،التصميم، التعرف 
رتيب وتنظيم أدوات وتطبق ماتم دراسته في اعادة ت) ..مثل الغسالة ، الميكروويف(نتجات الم

  .التحكم والعرض
3105 IDA   3101(          ) ٤(تصميم المنتج الصناعي IDA معتمدةاتساع ٣  متطلب سابق (  

 –ل  معدات مكتبية ، لعب االطفا–منزلية جهزة ومعدات وتنفيذ نماذج ألتصميم 
أفران ، , بوتاجازات, غساالت , ثالجات, خالطات معدات الورش ، - معدات زراعية

  . ، األدوات و العدد و األجهزة الطبية مجففات 
3106 IDA 3102(                   )٤(  تصميم النماذج IDA معتمدةات ساع٣  متطلب سابق (  

 ونسب التصغير والتكبير -لنموذج  لتركيب الفك واللنماذج وطرق ا لخامات ةدراس
 -)  نموذج شفاف- نصف نموذج(نماذج التعليمية ال - الخامات المستخدمة والبديلة –للنماذج 
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 بأنواعها  النماذج ذات الحجم الحقيقي–)  الخ-بس ـ خشبج -بالستيك (خامات والالقوالب 
 .أهميتها للمصمم والمختلفة 

3107 IDA  3103(       )٤ (تصميم أساليب عرض وإخراج التصميم IDA ساعة معتمدة ٢  متطلب سابق(  

 االخراج الفنى لبعض المنتجات فى مجال – الكمبيوتر فى عرض التصميم إستخدام
 المساقط الهندسية بإيتخدام – المناظير الهندسية – المنظور الفني اليدوي -التصميم الصناعى

    .الحاسب اآللى 
3108 IDA 3104(                    )٣( إرجونوميكس IDA ساعة معتمدة٢  متطلب سابق (  

 –) ترتيب البيان والتحكم(راغ العمل  تصميم ف–الماكينة /اإلنسانسيكولوجية االتصال 
 –مواقع وسائل التحكم بالنسبة لوسائل التحكم االخرى , المبادئ العامة لتصميم فراغ العمل 

يقات على لوحة البيان والتحكم فى تطب( ترتيب وضع وسائل البيان ووسائل التحكم معا 
 - نظم العمل البسيطة والمعقدة–المنتجات المختلفة ،االرجونوميكس فى التصميم نظم العمل 

 اإلرجونوميكس ومساحته فى التطبيق فى نظم العمل –) المنتج(الماكينة /وصف نظم االنسان
 الذى يضيفه –ان الماكينة  انواع نظم االنس– تطور نماذج العالقة بين االنسان والماكينة –

المتظلبات , المتظلبات الفيزيقية فى مكان العمل , االنسان للنظام تصميم مكان العمل
, الجلوس , الوقوف(  إعتبارات وضع المستخدم والمكونات فى مكان العمل –االجتماعية 

  .....) األمان 
4101 IDA معتمدةات ساع٣(                             ) ١(    تصميم النظم الصناعية (          

 دراسات نظرية وتطبيقية عن استراتيجية واساليب -)  صناعية–طبيعية ( النظم 
نظم االنتاج الصناعى ، االنتاج الزراعى ،  نظم البيع (  تصميم النظم المختلفة –تصميم النظم 

ة ، نظم االعاشة المتكاملة والتداول التجارى ، نظم النقل والمناولة ، النظم الرياضية والترفيهي
لالفراد والجماعات ، نظم الضبط والتنظيم والتحكم ، نظم االمن ومواجهة االزمات واالخطار، 
النظم االيكولوجية ، نظم المحاكاة ، النظم الميكانيكية والهيدروليكية وغيرها من النظم 

   .)الخ  .الهندسية
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4102 IDA ساعة معتمدة٢(                            )١(   سيموطيقا المنتج الصناعي (       
 دراسة علم السيموطيقا وأهميتها -العالمات والرموز فى تصميم االجهزة والمعدات 

 معايير السيموطيقا فى تصميم المنتج - السيموطيقا وارتباطها بوظائف المنتج -للمستهلك 
 - نتاج االجهزة والمعدات  دراسة العالقة بين السيموطيقا ومراحل تصميم وا-الصناعى 

   دراسة االمثلة التطبيقية –الشكل والوظيفة من خالل السيموطيقا واهميتها فى رفع الكفاءة 
4103 IDA 3106(            ) ١(      تصمیم العینة األولى IDA معتمدةات ساع٣  متطلب سابق         ( 

 والتغطيات بالدهانات يبالتشط ـ لها التنفيذية والرسومات العينة األولى تصميم
 تصميم وتنفيذ العينة األولى ألحد – األختبارات التى تخضع لها العينة –حجم العينة  ـ المناسبة

  .  مع مراعاة الخامات المستخدمة وطريقة الفك والتركيب والتشغيل لها المنتجات المنزلية
IDW4104      معتمدةة ساع2(                                                            الخبیرة النظم         (  

يلقى مقرر النظم الخبيرة لطالب التصميم الصناعى الضوء على ماهية عملية النظم المختلفة 
والذكاء االصطناعى والخلفية التاريخية إلستخدامها كأحد األساليب المستخدمة فى تطوير 

ر مراحل وإجراءات إستخدام النظم الخبيرة منتجات التصميم الصناعى، كما يوضح هذا المقر
متضمنا إستخدام األدوات واالجهزة والمعدات واإلختبارات وبرمجيات الكمبيوتر للوصول الى 
المعرفة الفنية والتكنولوجية لحل مشكالت التصميم للمنتجات الحالية وكيفية إستخدام ذلك فى 

طيع منافسة المنتجات الحالية أو مرحلة تحليل الدراسات للوصول الى تصميم منتجات تست
  .تتفوق عليها

4105 IDA 4101(         )٢(  تصميم النظم الصناعية IDA معتمدةات ساع٣  متطلب سابق (  

مثل تصميم نظم مكونة من أجهزة ذات وظائف مختلفة تؤدى إلى تكامل الوظائف 
نظم فرز وتصنيف  , نظم الخبز والتسوية ,نظم االتصال  ,نظم تركيز الفاكهة وتعبئتها (

   . )وغيرها من النظم تصميم النظم الرقمية والتحكم على بعد , الخطابات
4106 IDA ساعة معتمدة٢(                                الجمال الصناعي ومظهر المنتج (         

 اثر اتجاهه للمذاهب -)  مجاالته– نشاته – تعريفه -مقدمة(علم الجمال الصناعى 
 – التصميم الصناعى ومدرسه الباوهاوس –رس الفنية فى تصميم المنتجات الصناعية والمدا

 جماليات المظهر الخارجى –التصميم الصناعى والجمال الصناعى والقيمة الجمالية والوظيفية 
 مقومات االتجاهات الجمالية الحديثة فى – قواعد القيمة الجمالية فى تصميم المنتجات –للمنتج 

 معايير الجمال الصناعى ، قواعد القياس والنسب الجمالية ، ونظم التناسب –جات مظهر المنت
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 نظرية القطاع الذهبى - النسب الذهبية -) الرومان- االغريق–قدماء المصريين (
 – المقاييس الثابتة والموحدة – فيبوناتشى -متوالية ليوناردودافنشى)  افالطون-فيثاغورث(

  .) اسلوب فن البقاء– مذهب الفن الجيد –دى مقياس الفنية للتحليل النق
4107 IDA 4103(            ) ٢(  تصميم العينة األولى  IDA معتمدةات ساع٣  متطلب سابق (         

طرق  –تصميم وتنفيذ نموذج العينة األولى ألحد المنتجات بحيث يكون قابالً للتشغيل 
إستخدام نفس  –رجي لنموذج العينة األولى إختبار وظائف التصميم اإلستخدامية والشكل الخا

  . وطرق الفك والتركيب لها خامات المنتج النهائي التي تستخدم في عملية اإلنتاج ، 
5101 IDA معتمدةات ساع٣(                                       تصميم مشروعات بيئية (       

 – المشكالت البيئية المعاصرة –) االيكولوجى( المفهوم الحديث للبيئة –تعريف البيئة 
 اهم المشكالت البيئية في – دور االنسان فى االخالل بتوازن البيئة –توازن البيئة المعاصرة 

، العوامل التى ادت الى ) الزراعة ، الصناعة ، المجاالت االجتماعية واالقتصادية (مجاالت 
وامل اختيارها ، تصميم مشروعات  التكنولوجيا المالئمة للبيئة وع–ظهور المشكالت البيئية 

حماية البيئة باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ، تصميم مشروعات تحسين البيئة ، تصميم 
نظم إستغالل المخلفات إلنتاج الطاقة ، تصميم نظام مشروعات تدوير الفضالت بعد االستخدام 

  .واالنتاج ، التصميم البيئى 
5102 IDA معتمدةات ساع٣(                               حكم عن بعدالتقنيات الرقمية والت (      

 ،بعد عن التحكم نظم ، مكوناتها والتشغيل اإلنتاج عمليات فى المستخدمة الرقمية النظم
،  وغيرها ٠٠٠ والمكتب والمصنع والسيارة المنزل فى والمعدات األجهزة فى النظم استخدام

ظمة التحكم الصناعي ، أساسيات عمليات التصنيع باستخدام مدخل إلى األتمتة الصناعية ، أن
 المجسات والموصالت المستخدمة في أجهزة التحكم الصناعي ، ماكينات التحكم -الحاسوب
مثل المخرطة والفريزة ،  CNC طرق برمجة ماكينات , NC , CNC , DNC الرقمي

أنظمة العربات المؤتمتة ، برمجة المتحكمات المنطقية ، طرق نقل المواد اوتوماتيكيا ، 
  .تطبيقات عملية على الحاسب لبرمجة ماكينات الخراطة والتفريز
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5103 IDW     ساعة معتمدة٢(                                                    اإلصطناعي الذكاء (       
مجال االستخدام ، خصائص ، وخصائص السلوك الذكي واالصطناعيتعريف الذكاء 

بيقات الذكاء األصطناعي لذكاء األصطناعي وتاريخ تطوير الذكاء األصطناعي ، تطا
، تطبيقات نظم ادراك السلوك او الهيئة ، تطبيقات نظم االنسان االلى ،  تطبيقات واهميتها

  .صطناعى فى البرمجةالنظم الخبيرة ،استخدام احدى لغات الذكاء اال
5104 IDW   ساعة معتمدة٢ (                                    هندسة التحكم اآللي والنظم                       (

 نظام مكونات –الدوائر المنطقية )  النظام الثنائى-النظام العشرى( نظم االعداد 
 اعداد بيانات التشغيل من خالل خريطة تدفق -مكونات نظام التحكم الرقمى( التحكم الرقمى 

 - تحديد المحاور المستخدمة( عمل برنامج تحكم رقمى –الخ .... طرق ادخال البيانات–
 تكوين جملة – تحديد كيفية التحكم فى الحركة – تقييم االبعاد –تحديد صفر الماكينة والشغلة 
 العمليات – كال منهم  وطرق استخدامG.CODE-MCODEالبرمجة وشرح كود البرمجة 

 الدورات الخاصة بالتفريز –لخاصة بالخراطة  الدورات ا–الدورات الخاصة بالثقب (المتكررة 
  . الدورات التى يقوم المبرمج بعملها –

5105  IDW ساعة معتمدة٢(                                       الطاقة الجديدة والمتجددة (       
 مصادر و أنواع الطاقات –)  البيئة-التلوث-الطاقة( تعريفات -التصميم والطاقة

 انتقال –مختلفة للطاقة  االستخدامات ال-) الخ ... الغاز الحيوي- الرياح –لشمسية ا(المتجددة 
 الطرق المختلفة – استخدام الطاقة فى المنتجات الهندسية -) التتابع الهرمى للطاقة(الطاقة 

  . االشكال المختلفة للتلوث – الطاقة والتلوث –لتخزين الطاقة 
6510 IDA  معتمدةات ساع٦(                                                مشروع التخرج (        

خطة متكاملة من خالل الدراسات السابقة فى تصميم مشروع او نظام او منتج فى 
 –النقل والمواصالت ( احدى المجاالت ذات االهتمام والمرتبطة بمجال التصميم الصناعى 

 التصميم لذوى – تصميم النظم – والمتجددة  الطاقات الجديدة–حماية وتحسين وتطوير البيئة 
تقديم مستندات التصميم من تقارير ونماذج اولية ورسومات هندسية ) االحتياجات الخاصة

  . واإلخراجولوحات العرض 
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7510 WID                                               معتمدةة ساع٢(الهندسة العكسية (        

العكسية لطالب التصميم الصناعى الضوء على ماهية عملية الهندسة يلقى مقرر الهندسة 
العسية والخلفية التاريخية إلستخدامها كأحد األساليب المستخدمة فى تطوير منتجات التصميم 

الصناعى، كما يوضح هذا المقرر مراحل وإجراءات إستخدام الهندسة العكسية متضمنا 
إلختبارات وبرمجيات الكمبيوتر للوصول الى المعرفة إستخدام األدوات واالجهزة والمعدات وا

الفنية والتكنولوجية للمنتجات الحالية وكيفية إستخدام ذلك فى مرحلة الدراسات للوصول الى 
فى مدة زمنية وجيزة تتيح  تصميم منتجات تستطيع منافسة المنتجات األصلية أو تتفوق عليها

  .مواكبة عمليات التطوير المتسارعة 
8510 WDI  معتمدةة ساع٢(                                    خبرة المستخدم فى التصميم (        

يلقى مقرر خبرة المستحدم فى التصميم لطالب التصميم الصناعى الضوء على ماهية خبرة 
المستخدم والخلفية التاريخية إلستخدامها كأحد األساليب المستخدمة فى تطوير الجوانب 

 لمنتجات التصميم الصناعى، كما يوضح هذا المقرر مراحل وإجراءات إستخدام اإلستخدامية
خبرة المستخدم للوصول الى المتطلبات التصميمية للمنتجات الحالية وكيفية إستخدام ذلك فى 
مرحلة التصميم للوصول الى تصميم منتجات تستطيع التفاعل مع المستخدم وتلبية رغباته 

  .بشكل أوسع
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2201 IDWساعة معتمدة٢(                                                       تك خامات (  

 الخامات -دراسة الخامات المستخدمة فى التصميم الصناعى واساليب وطرق تشغيلها 
نتاج  اساليب اإل–البديلة وكيفية تطبيقها واالستفادة منها فى عملية التصميم والتطوير للمنتجات 

   . دور الكمبيوتر فى التصميم واالنتاج–الحديثة 
2202 IDW    ساعة معتمدة٢(                                                   نظرية اآلالت (  

الحركة التوافقية البسيطة (  الحركة الفعلية للجسيم –مفهوم الجسيم والجسم المتماسك 
حركة الجسيم فى خط )  حركة الجسيم فى المستوى– درجات الحرية لحركة الجسم -للجسيم
 حركة – الحركة المركبة والنسبية للجسم فى المستوى –دوران الجسم فى المستوى ( مستقيم 

 طرق - استنتاج شكل الكامة من مسار المتابع– حركة الكامات والتوابع –المنزلق باإلنعكاس 
 طاقة الحركة - الحدافة–تاتيكى للجسم ، شروط التوازن االس) تالمس سطح الكامة والتوابع 

)  الخ... األذرع –البكرات ( أنواع الميكانيزمات البسيطة –) وطاقة الوضع للجسيم والجسم 
  .تطبيق الدراسة فى احد المنتجات التصميم الصناعى

2203 IDW   ساعة معتمدة٢(                                                  رسم ميكانيكي (  
، تقاطع المستويات  اإلسقاط المساعد،  استنتاج المسقط الثالث ،رسم المساقط الثالثة 

، وصالت  رسم قطاعات الصلب ، رسم القطاعات, واسقاطاتها واألجسام، إفراد السطوح
،  تقاطع السطوح واسقاطاتها –دسية  قطع االجسام الهن،رسم المسامير واليايات  ، األنابيب

رسم أجزاء اآلالت الميكانيكية مثل األعمدة ، عالمات تشطيب األسطح  ، وتاتلتوافقات والتفاا
    .الخ......والتروس والطنابير والخوابير والقوا بض والفرامل 

2204 IDW    ساعة معتمدة٢(                                                      تك إنتاج (  
لحديثة لمختلف أساليب االنتاج ، التقنيات الحديثة  التقنيات ا ،مفهوم تكنولوجيا االنتاج

 المبادئ األساسية لقطع المعادن ، عملية ،مقدمة في تشغيل المعادن ، لمختلف خامات انتاج
، ، معدات القطع واشكالها الهندسيةقطع المعادن ، نظريات قطع المعادن وعملية إزالة الرايش 

وتوصيف اآلالت ، خراطة المعادن ، الثقب ، تأثير متغيرات القطع على عمليات التشغيل 
واالسطوانات ، طرق التشغيل غير  الكشط والتسوية ، التفريز وقطع التروس ، تجليخ األسطح
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التقليدية ، تصميم واختيار عمليات التشغيل ، أمثلة تطبيقية على الخراطة والثقب والتفريز 
التصنيع األساسية  لوجية المتعلقة بعمليات المفاهيم األساسية واألسس التكنو، والكشط والتجليخ

 )الخ.....سباكة وتشغيل وتشكيل المعادن والنجارة والخشب ( مثل 
2205 IDW ساعة معتمدة٢(                                              حاسب آلي (  

 –ميم  ماهية طرق التص–طبيعية وفعل التصميم الصناعي ( االرتباط بين المصمم والكمبيوتر 
 تفاعل المصمم – الكمبيوتر كمساعد للتصميم –القدرات الذاتية لكل مصمم والكمبيوتر 

 تجارب اهمية –امكانية الكمبيوتر فى الرسم والتصميم ) والكمبيوتر فى اثناء عملية التصميم 
 اسلوب التصميم بالكمبيوتر وفقا -القدرة على التحليل اشكال المصممة بمساعدة الكمبيوتر

  هج المورفولوجى فى التفكير للمن
2206 IDW   ساعة معتمدة٢(                                       تحليل بنائي لشكل المنتج (  

 - دور الوظيفة فى بناء وتقنين الشكل– وقيم االشكال الهندسية  ،اإلدراكتتضمن 
االحمال واالجهادات  – تصميمه تركيبة – التحليل الهندسى للشكل –اساليب تحليل بناء الشكل 
    تطبيق اساليب التحليل البنائى من خالل الحاسب االلى–ودورها فى تغيير الشكل 

2207  IDW ساعة معتمدة٢(                                        تصميم طراز شكل المنتج (  
 تاثير الفنون التطبيقية على التصميم من - التصميم والصناعة -التصميم و الحرف 

 – الحضارة اليونانية -العصر الحجرى(  الحضارات المصرية القديمة ، –خالل الحرفة 
 –اثر المنجزات العلمية والتكنولوجيا على تطور التصميم )  االسالمية- القبطية-الرومانية

 اشهر - طراز تصميم المنتجات –ظهور المدارس والمراكز العلمية فى القرن العشرين 
    . فى تطوير المنتجاتالمصممين الذين اثرو

2208 IDWساعة معتمدة٢(                                              مستندات التصميم (  

رسومات حرة، إسقاط متعامد ، رسومات منظورية بإنواعها (مستندات العرض الفني 
، ....) شفاف – مقطوع -منظور كامل(مناظير فوتوغرافية ) المختلفة مثل المائلة والمتوازية

مواصفات ، ..... تقارير علمية وهندسية، كتالوجات لألجزاء ، جداول خطية ورسومات بيانية 
، إستخدام الخرائط  )مستندات تحدد ماهو مطلوب من المنتج قبل تصميمه) (PDS(تصميم المنتج 

طريق كتابة الفكرة المركزية والتفكير في أفكار جديدة مرتبطة بالفكرة المركزية عن (الذهنية 
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يكون التركيز فيها على (schematic sketches الرسم التخطيطي ،  )رسم شبكة بينهم
 (GA)رسومات هندسية ، )  وهي األبعاد الثابتة للمتغيرات في التصميم) package(توضيح 

general arrangement  drawings هأبعاد والتي توضح الشكل النهائي للتصميم ومكوناتهو  ،
  . )مثل تجميع األجزاء(منفصلة لكل جزء من أجزاء التصميم رسومات مفصلة و

3201 IDW       ساعة معتمدة٢(                           المراقبة والتحكم في الجودة (  
المراقبة والتحكم فى الجودة من خالل مفهوم وتعريف الجودة وانواعها مفهوم 

عالقة الجودة بنشاط التصميم الصناعى  –مفهوم الجودة المناسبة –وتعريف الجودة وانواعها 
 تصميم - اختبار المنتج – االهداف التنظيمية -السوق(  العوامل التى تحدد مستوى الجودة –

اشتراطات واهداف المراجعة فى التصميم )  رد فعل المستهلكين– معاير الجودة -المنتج 
 الهامة بالمنتج التى تتطلب العناصر)  قوائم المراجعة–تحديد الغرض( والجودة فى المنتجات 

 التصميم الميكانيكى - االداء– التكلفة والجدول الزمنى –الفحص والمراجعة عند تحديد الجودة 
 التوحيد القياسى ومراقبة – االعتمادية – االمان – الوزن والحجم – التصميم الكهربى –

   . الجودة اقتصاديات– خصائص الجودة – تحديد المواصفات والمعايير –الجودة 
IDW 3203ساعة معتمدة٢(                                     النظم الكهربية واإللكترونية (  
 إلستفادة واالنظم البسيطة ، نظريات االليكترونية النظم المختلفة ، الكهربائية النظم

 نظم دمالمستخ حماية المصمم للمنتج الحماية ، األجهزة والمعدات الصناعى التصميم منها فى
  ، دراسة النظم الكهربية في المنتجات ،  الخ٠٠٠ اإلتصال التحكم اإلنذار اإلضاءة

3202 IDW ساعة معتمدة٢(                                        إدارة مشروعات صناعية (  
 التخطيط استراتيجيات الصناعية المشروعات إدارة فى الحديثة األساليب دراسة

 التنبؤ أساليب المختلفة لألنشطة الزمن قياس الحرج المسار أساليب مراجعة المشروعات
 عمليات اإلنتاج لعمليات الالزمة واإلدارية الفنية الكوادر تحديد اإلنتاج إدارة عمليات العلمى
 عمليات فى التصميم دور وتنميتها اإلنتاجية المشروعات استغالل فى القرار المهارة أتخاذ
 تنسيق المشروعات تقييم التسويق نظم الجودة ضبط ونتائجه القرار تخاذعلى إ وأثره ، اإلنتاج

  .بالتسويق الصناعية المنشأة نشاط ربط الصناعية داخل المنشأة المختلفة اإلدارات
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3204 IDWساعة معتمدة٢(                                             نظم التبريد والتكييف (  
ت المختلفة الستخدامات التبريد  المجاال–مجاالته المختلفة نبذة تاريخية عن التبريد و

حظائر (نشاط زراعى ) المبرد النقل – الغرف المبردة – ثالجات العرض –النشاط التجارى (
 – وسائط التبريد – للتبريد األساسيةالمبادئ )  الزراعة المحمية–طيور والماشية تربية ال

العناصر - زيوت التبريد –ففات والمرشحات  المج–الهامة لوسيط التبريد  الخصائص
 التعرف على المكونات االساسية والثانوية لثالجة او –الكهربائية فى وحدات التبريد والتكيف 

 قياس درجات الحرارة الجافة والرطبة خارج وداخل حيز المكيف -مجمد او مبرد او مكيف 
  .  المكيف الصحراوي ومكوناته –

3205 IDW      ساعة معتمدة٢(                                            لمنتج   تسويق ا (  
 تحليل العينـات مـن المنتجـات       – المستخدم   أبحاث - المنتج أبحاث -دراسات السوق 

 وضـع   – التعرف على جوانب القـوة والـضعف         –الشابهة والمنافسة للمنتج المراد تصميمه      
 مدخالت المعلومات مـن  –ت فى السوق المستهدف  استخدام المعلوما  –التصميم للمنتج الجديد    

   .بحوث السوق للبحوث والتطوير
3206  IDW  ساعة معتمدة٢(                                           تك القياس والمعايرة (  

محددات ، دقة القياس ،  القياس والتوحيد القياسى –القياس والجودة مقدمة عامة 
 محدد قياس – محدد قياس التفتيش – محدد قياس االمان – القياس مجسات(القياس االساسية 

 اختبار – اختبار اإلستدارة – اختبارات استواء السطوح - اختبارات الشكل الهندسى،)رئيسى
 اختبارات –اختبارات الشد (اختبارات التحمل للمنتج ، )  اختبار زوايا الشغلة–الشكل الجانبى 

التوافقات والخلوص واالزواجات ، ، )الخ....اختبارات االلتواء – اختبارات االنضغاط -القص
القياسات الطولية ، القياسات الزاوية ، قياسات سن البرغي ، قياسات خشونة السطوح ، أدوات 
قياس االستواء والمرجعية ، القياسات الدائرية واالسطوانية ، قوالب القياس ، قواعد استخدام 

  .اطرق معايرة األجهزة ودقته ، ت التشغيلأجهزة القياس ، قياس ماكينا
IDW 3207  ساعة معتمدة٢(                                           طبيعة مواد التصميم (  

دراسة الخواص الطبيعية وطرق استعمال خامات المواد فى النماذج وادواتها وتقنياتها 
 االستاتيكية خواصهايعة المواد وطبو ، وكيفية االستفادة منها فى مجال التصميم المنتجات
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تصنيف المواد الهندسية  ، ها الفيزيائية ومدى تأثيرها على خواصيها والمعالجات التي تتم عل
  .والبدائل المقترحة إلستخدامها في التصميم   كل منها وخصائصمزاياالتعرف على و

3208  IDW  ساعة معتمدة٢(                                                منهجية التصميم  ( 
 أنواع المناهج والطرق المستخدمة في التصميم –التصميم ومراحله وخطواته 

لبيانات اإلستقصائية في عملية التصميم ا  والتقييم من خاللالتحليل....) العصف الذهني ، (
  . المناهج العلمية المستخدمة في التصميم باستخدام

4201 IDW ساعة معتمدة٢(                                        تاج أساليب التشغيل لإلن ( 
تكنولوجيا الـسباكة ، عمليـات      ،  أساليب وتقنيات هندسة التصنيع وعملياتها المتنوعة       

وطرق السباكة الرملية ، مواد القالب وخواصها ، معدات السباكة ، تجمد المعـادن والـسبائك               
ـ        يش والفحـص ، سـباكة القوالـب المعدنيـة ،           المنصهرة ، عيوب المسبوكات ، طرق التفت

تكنولوجيا اللحام ، عمليات التشكيل على الساخن والبارد ، عمليات الحـدادة والمطروقـات ،               
تشكيل األلواح وحساباتها ، عمليات الدرفلة ، عمليات الـسحب والـسحب العميـق وسـحب                

 القدرة للعمليات المختلفـة   األسالك ، البثق على الساخن والبارد ، تطبيقات على حساب القوة و           
  . الخ ....

4202 IDW ساعة معتمدة٢(                                             التصميم البيئي ( 
 كيفية تعميم ونشر – الخامات المستخدمة في التصميم البيئي – اهميته -مفهوم التصميم البيئي

في فوائد إستخدام هذا النمط واألسلوب  –ثقافة التصميم البيئي على جميع المنتجات الصناعية 
 التطورات المتالحقة في مجال –تنمية تصدير وبيع المنتجات في األسواق المحلية والعالمية 

  .صفات البيئية المرتبطة بالمنتجات الموا– اإلتجاهات الحديثة في هذا المجال –التصميم البيئي 
4203 IDW    ساعة معتمدة٢(                                         علم النفس الصناعي (  

االختيار المهني، الدافعية في مكان . تعريف بعلم النفس الصناعي والتنظيمي ونشأته
العمل ونظرياتها، التدريب، القيادة ونظرياتها، تقييم االداء، ظروف وبيئة العمل، الرضا 

لفروق الفردية والمواءمة المهنية ، ا، علم النفس الهندسي ،  المة المهنيةالمهني، الحوادث والس
المشكالت النفسية واألمراض   ،تحليل العمل ، تحليل الفرد ، سيكولوجية حوادث العمل

 .الخ . .. المهنية، تحليل العمل والظروف الفيزيقية للعمل



 
  
 

 - ٢٠٣ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

IDW4204    ساعة معتمدة٢(                                 إقتصاديات التصميم الصناعي (     
 استراتيجيات تصميم - دراسة الجدوى االقتصادية للتصميم –اقتصاديات التصميم 

 دور المصمم فى تحقيق اعلى قيمة – دراسة وظائف وادارة العمليات -وتطوير المنتجات 
، مفاهيم التكلفة  تخطيط المشروعات -للمنتج باقل تكلفة ممكنة مع االحتفاظ بالجودة المناسبة 

 ، القيمة الزمنية للنقود والعالقة بينهما ، مقارنة البدائل واتخاذ القرار ، واقتصاديات التشغيل
تقييم وتحليل المشاريع الهندسية ودراسة الجدوى االقتصادية ، تحليل المخاطرة والتأكد 

 . .... ، تقنيات تقدير الكلفة، دراسة السوق  والشعور بالمسؤولية ،
4205 IDW ساعة معتمدة٢(                                         اإلبتكارية في التصميم (    

 ،  الفرق بين اإلبتكار والتصميم ، مراحل التفكير اإلبتكاري ، ونشأتهمفهوم اإلبتكار
 اإلبتكار في المنتجات الصناعية من حيث اآلداء –اآلراء الفلسفية حول مفهوم اإلبتكار 

 عالقة اإلبتكارية بتصميم المنتجات –ة  عناصر وأساسيات اإلبتكاري–الجمالي والوظيفي 
 .  تقييم العمل اإلبتكاري –الصناعية 

4206 IDW 4102(                )٢(  سيموطيقا المنتج الصناعي IDA ساعة معتمدة٢  متطلب سابق(      

 دراسة علم السيموطيقا وأهميتها -العالمات والرموز فى تصميم االجهزة والمعدات 
 معايير السيموطيقا فى تصميم المنتج -يموطيقا وارتباطها بوظائف المنتج  الس-للمستهلك 
 -  دراسة العالقة بين السيموطيقا ومراحل تصميم وانتاج االجهزة والمعدات -الصناعى 

  .  دراسة االمثلة التطبيقية –الشكل  والوظيفة من خالل السيموطيقا واهميتها فى رفع الكفاءة 
IDW 4207ساعة معتمدة٢(                                     في التصميم    علم الطاقة (       

، ...)، المد والجزر حرارية ، كهربائية، كهرومائية(، أنواعها تعريف الطاقة مفهوم و
،  المختلفة المستخدمة في المنتجات امثلة لبعض الطاقات،لطاقة المختلفة ل تحوالت، المصادرها
كهربائية إلى طاقة كهربائية إلى حرارية ، (طاقة في بعض المنتجات  لبعض تحوالت الوأمثلة

، بحث عن الطاقة وتحوالتها  )الخ .....الحركية إلى كامنة ،  ، حركية أو صوتية أو حرارية
  . في المنتجات
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4208 IDWساعة معتمدة٢(                                        علم األخالق في التصميم (       
 العالقات االخالقية المتبادلة بين المصمم والبائع والمستهلك والمنفذ –ألخالق المهنية ا

 ميثاق شرف – المعايير االخالقية المهنية التى تحكم العمل في مجال التصميم الصناعى –
   دراسة قائمة المراجعة الخاصة بتقييم المنتجات اخالقياً –ممارسة مهنة التصميم الصناعى 

5201 IDW ساعة معتمدة٢(                               خواص وتشغيلية المواد للنماذج (         
 الكفاءة التشكيل قابلية  ،النماذج أنواع  ،النماذج إنجاز فى المستخدمة الخامات خواص

 باألداء الخاصة المواصفات،  البديلة الخامات،  األولى العينة تنفيذ،  التصميم فكرة إبراز فى
   . التصنيع بعد للمنتج النهائى الشكل،  بالتصميم الخاصة الفكرة تقسيم،  لشكلوا

5202 IDWساعة معتمدة٢(                                           خواص ومقاومة المواد (         
 تكوين –المواد الهندسية وتصنيفها (م خواص ومقاومة المواد للتصميم مقدمة عن عل

 تصميم – عناصر اختبار المواد الهندسية – اختبار المواد الهندسية –هندسية جسم المواد ال
 التوحيد القياسى والمواصفات -مواصفات المواد( التفتيش على المواد الهندسية –االختبارات 

 انواع ماكينات االختبار للمواد الهندسية – هيئات التوحيد القياسى –القياسية للمواد الهندسية 
 مقاييس االنفعال وانواعها، قياس – معايرة ماكينة االختبار –االحمال بها وطرق قياس 

 ...اإلجهاد واإلنفعال 
5203 IDWساعة معتمدة٢(                                               الديناميكا الهوائية (         

ء السكون والحركة التيارات الهوائية ومقاومة االجسام اثناتعريف الديناميكا الهوائية ، 
 لطائراتاكيف تطير ،  اجهزة التهوية والتدفئة وغيرها – تصميم المركبات - تصميم الشكل–

تطبيق الدراسة على احد نفق الهواء ، ، يها القوى المؤثرة عل والورقية  وطائرات الركاب
  .منتجات التصميم الصناعى

 5204 IDW  ساعة معتمدة٢(                                الديناميكا الحرارية وانتقال الحرارة (             

، نتقال الحرارة، المفاهيم االساسية ال الحرارية المفاهيم والتعاريف باألنظمة الديناميكية
 انتقال الحرارةطرق التيارات الساخنة و،  الشغل والحرارةاالشكال المختلفة إلنتقال الحرارة ، 

 -تصميم االجهزة والمعدات ونظم االفران واجهزة الكى، )  ، التوصيلاإلشعاع، الحمل (
  ....الدفايات وغيرها من المنتجات 
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5205 IDW   ساعة معتمدة٢(                                 النسب الجمالية في التصميم (             
  الخبرة– االراء الفلسفية حول مفهوم الجمال – نشاتة – تعريفة –مفهوم الجمال 

 الفنون االكاديمية –نظرية المحاكاة – اراء الفالسفة فى علم الجمال –الجمالية فى العمل الفنى 
 علم – بعض قوانين التقدير الجمالى – المقاييس واالحكام للنسب الجمالية –والفنون الصناعية 
 –جات  القيم الجمالية فى المنت– عناصر واساسيات بناء التصميم الجمالى –الجمال الصناعى 

   برنامج التصميم الجمالى فى تصميم المنتجات –اساليب التحليل للتصميم الجمالى 
5106 IDWساعة معتمدة٢(                                     البحوث والتطوير للمنتج (             

حوث عرض نشاط التصميم والتطوير داخل المنشاة الصناعية والعالقة التفاعلية بين ادارة الب
 التعرف على االنشطة القائمة بادارة التصنيع –والتطوير وباقى ادارة الشركة او المؤسسة 

ع المهام الوظيفية مثل التصميم والرسم واعداد النماذج االولية والنهائية والعينة االولى وتوزي(
يب  دراسة كيفية ادارة المشروع من خالل انظمة البرامج االمنية واسال- )...لكل مجموعة

 كيفية اعداد برامج التدريب ورفع المستوى االداء والمهارات ، وضع –المتابعة المختلفة 
خطط المشاريع القائمة والمستقبلية وتحديد استراتيجية التطوير لها وتطبيق متطلبات الجودة 

   . من خالل استخدام االدوات واالجراءات المختلفة لذلك
5107 IDW   ساعة معتمدة٢(                                      ميكانيكا األجسام الصلبة (             

 – المقارنة بين األجسام الصلبة والموائع –تطوير ميكانيكا الموائع (خواص الموائع 
 – الكثافة النوعية – الحجم النوعى – الوزن النوعى – الكثافة –المقارنة بين الغاز والسائل 
 – معدالت الحالة للغازات – الوزن النوعى للسوائل –ة لالنضغاط الموائع القابلة وغير قابل

 – اللزوجة الميكانيكية – الديناميكية – اللزوجة المطلقة–معامل اللزوجة ، )المائع المثالى
 قياس الضغط – استاتيكا الموائع – ضغط بخار السائل – الخاصة الشعرية –التوتر السطحى 

تطبيق ميكانيكا األجسام والموائع على احد منتجات ) الخ..... ..- القوة على مساحة مستوية –
   .التصميم الصناعى

5108 IDW  ساعة معتمدة٢(                                النظم الميكانيكية والهيدروليكية (    
 صندوق – صندوق التروس المساعد –صندوق التروس المعتادة (النظم الميكانيكية 

 طرق الدفع فى – مصادر احداث الحركة الميكانيكية – الفرامل وانواعها –التروس الكوكبية 
 حركة المفصالت واحكام – اذرع االوناش – حركة الوصالت واالذرع المفصية –السيارات 

  .)الخ.... محرك الديزل–رك البنزين  مح– اذرع االنسان االلى –الغلق 
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JMPA2101  ساعة معتمدة٢(                        تصميم أساسيات (  

يهدف المقرر إلى تزويد الطالب بمدخل علمي لحل المشكالت التـصميمية والتعـرف             
قدرات االبتكارية في   على طرق وأساليب التصميم ، وتدريبه على االستفادة من وسائل تقوية ال           

التصميم ، وكذلك تعريفه باالتجاهات والمفاهيم التصميمية العالمية منذ بدء الثـورة الـصناعية        
  .وحتى نهاية القرن العشرين

JMPA2102  ساعة معتمدة٢(                                   ةدوات منزليه وفندقيأتصميم (  

يمية للمنتجات ذات الطبيعة االسـتخداميه       حل المشكالت التصم   ألساليبتوجه الدارس   
ووسـائل تجهيـز    )  ساخن   –بارد  (مثل وسائل الطهي والحفظ     سواء داخل المنزل او خارجه      

  .الطعام وادوات الزينة المنزليه وادوات التحكم في المياه 

JMPW2103  عتمدة ساعة م٢(                                                    تكنولوجيا انتاج(  

 –يهدف المقرر إلى تعريف الطالب وتنمية مدركاته الطبيعة الهيكليه لتقنيـة التـصنيع    
 العـدد واالدوات    –قواعد اختيار العمليات الصناعية      – قواعد اختيار المواد     –تطبيقات عملية   

والماكينات المستخدمة في عمليات التشغيل اليدوية واآلليه الى جانب تزويده باألسـس الفنيـة              
وكذلك عمليـات التـشغيل   ) الشنكرة ( والتكنولوجية الالزمة لعمليات التجهيز والقياس والعالم    

  .بالقطع الالزمه لمجاالت المنتجات المعدنية المختلفة 

JMPW2104  ساعة معتمدة٢(          )                              تخصص(رسم هندسي (  

 - كتابة ابعاد الرسومات الهندسـية – يدوياً  تعليم الطالب مبادئ وأسس الرسم الهندسي 
 ايضاً تعليم اسس ومبادئ الرسم الهندسي  بالحاسب اآللي من خـالل             –الرموز والمصطلحات   

   . AutoCADبرنامج 
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JMPW2105  ساعة معتمدة٢(                                                     تاريخ تخصص (  

 المعدنية والحلي مـن خـالل دراسـة الحـضارات           تعريف الطالب بتاريخ المنتجات   
االنسانية التى اثرت في تصميم وانتاج المنتجات المعدنية وشكلت حجر الزوايـا فـي تطـور                

  .وتقدم هذه الصناعة عبر التاريخ 

JMPA2106              رسم تنفيذي             )JMP2104ساعة معتمده٢  -  متطلب سابق (  

 كتابة ابعاد الرسومات الهندسية     –مبادئ وأسس الرسم الهندسي     استكمال تعليم الطالب    
 الرمـوز   – رسـم المنتجـات المعدنيـة        – الرسم التجميعي    – التفاوتات وعالمات التشغيل     –

تطوير المهارات المعرفيـة والذهنيـه     باالضافة الى    – الرسم بالحاسب اآللي     –والمصطلحات  
عن طريـق توضـيح   نفيذيه والتفصيلية للمنتجات   والمهنيه للطالب في مجال اخراج الرسوم الت      

البيانات والمعلومات الخاصة بالخامات وصفات واتجاهات تشغيل السطوح مع اتاحة الفـرص            
للتدرب على تقنيات الرسم الهندسي التقليديه وباستخدام الحاسب اآللـي فـي رسـم التـصميم       

CADD      روع االساسيه فـي أي     تطوير مهارات اعداد مستندات المش     ، وتدريب الطالب على
  .ل مع اعداد كامل مستندات المشروعمن مجاالت المنتجات المعدنيه الى مشروع تنفيذي متكام

JMPA2107  ساعة معتمدة ٢(                                                   تصميم منتجات (  

ـ   System Approachالتدرب على منهج النظم  ي  في حل المشكالت التـصميميه ف
مجال تصميم المنتجات والتعرف على مقومات تصميم المنتج وفق فلسفه تـصميم المنتجـات              

Product design philosophy  وحل المشكالت التصميمية في المنتج المعدني من خالل ، 
عالقتها بسياقها البيئي واطارها المحيط ، والتعرف على االعتبارات االقتـصادية وتفاعالتهـا             

  .لك على تصميم المنتجاتالبيئية وأثر ذ

JMPA2108   ساعة معتمدة٢(                                       ) ١(أساليب عرض تصميم (  

في المستوى  ( يهدف المقرر الى التعرف على قواعد عرض التصميم كعملية االتصال           
لمنتجـات  والقواعد الخاصة بعرض ا   )  في المستوى التأثيري   – في المستوى الداللي     –األدائي  

  .المعدنية وتدريب الطالب على وسائل عرض التصميم يدوياً 
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JMPW2109   ساعة معتمدة٢(                                           خواص ومقاومة مواد (  

يهدف المقرر الى تعريف الطالب بخواص المواد الهندسية وسلوكها تحـت االحمـال             
ة للتحقق من الخواص الميكانيكيـة وكـذلك عمليـات        واالجهادات المختلفة واالختبارات االزم   

التفتيش المستخدمة لضبط الجودة والتعرف وممارسة تدريبات معملية علـى التغيـرات فـي              
الخواص الميتالورجية او الميكانيكية للمواد ، ودراسة الظواهر المختلفة نظرياً وعملياً بـاجراء       

 المعالجة الحراريه او التـشكيل اللـدن ،         تجارب عديدة تتصل بالخواص الميكانيكية قبل وبعد      
  .وفهم طبيعة الكسر واالنهيار في المواد المختلفة وأسبابها وكيفية الوقاية منها

JMPW2110  ساعة معتمدة٢(                                           أساليب وطرق التصميم (  

 ما هية المصمم وأساليبه     التعرف على االسس والمفاهيم العامة لعملية التصميم وادراك       
في معالجة المشاكل التصميمية ، وتعريف دارس التصميم باهميه المدخل العلمـي فـي حـل                
المشكالت التصميمية والتعرف على طرق واساليب التصميم وتعريفه بوسائل تقوية القـدرات            

 العالميـة   االبداعية ومهارات التصميم، وتعريف الدارس بأهم االتجاهات والمفاهيم التصميميه        
  .السائدة ومزايا وعيوب كل منها

JMPA3101 ١(تصميم الحلي والمجوهرات(      JMPA2101)ساعات معتمدة٣ -متطلب سابق (  

التعرف على وممارسه أساليب تصميم الحلـي والمجـوهرات بتـصنيفاتها المختلفـه             
  ...الوظيفية والبيئيه واالقتصاديه ، وانواع الحلي وفئاتها

JMPA3102 ٢(ب عرض التصميم اسالي(            )JMPA2109ساعة معتمدة٢- متطلب سابق(  

استكمال التعرف على عملية االتصال وخصائـصها ، والقواعـد الخاصـة بعـرض            
المنتجات المعدنية وتدريب الطالب على وسائل عرض التصميم واسـتخدام الحاسـب اآللـي              

تصميم بالحاسـب ، والوسـائط غيـر        وتكنولوجيا العرض المتقدمة والنظم الرقمية لمحاكاة ال      
  .التقليدية في التصميم

  JMPA3103  ١(حاسب لابتصميم الحلي( CAD                          )ساعة معتمدة٢ (  

 وهـو   Rhinoتصميم الحلي بمساعدة الكمبيـوتر وهـو برنـامج    دراسة احد برامج 
  .برنامج لمساعدة المصمم الظهار التصميم
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JMPW3104  معتمدةات ساع٣  (                              حلي               تكنولوجيا (  

توفير المعلومات والمعـارف المتعلقـة باألسـاليب التكنولوجيـة لـصياغة الحلـي              
والمجوهرات وتدريب الطالب على ممارستها وذلك لاللمام بطرق االنتـاج الخاصـة بـالحلي       

  .والمجوهرات اليدويه والمتقدمة

JMPW3105  ساعة معتمدة٢(                                                  األسطحالجة مع (  

التعرف على خصائص االسطح المعدنية قبل وبعد المعالجة السطحية والتغطية ،وكـذا   
االجراءات التنفيذية للملمس السطحي كالصقل والتخشين والتنميش والصفع بالرمـال والحفـر            

  .ة الى االكسدة السطحيه والملونات الكيميائية والعضوية والنقش والتكفيت ، بإلضاف

JMPA3106 ٢ (تصميم الحلي والمجوهرات(JMPA3101)      ساعات معتمده٣- متطلب سابق(  

التعرف على وممارسة الحلي والمجوهرات التراثية والتاريخية التي تناسب المتغيرات          
 حلي للمجاالت االستخدامية الدراميـة      تصميم وتطوير وابتكار   –الحضارية والمعاصرة للفنون    

  ).السينما والمسرح والتليفزيون(الطابع 

JMPA3107  ٢ (حاسببالتصميم الحلي(CAD   JMPA3103) ساعة معتمدة٢ متطلب سابق (  

 وهـو  Matrixدراسة احد برامج تصميم الحلي بمساعدة الكمبيـوتر وهـو برنـامج       
  .برنامج لمساعدة المصمم الظهار التصميم

JMPW3108            ساعة معتمدة٢(               تكنولوجيا التغطية والترسيب الكهربي (  

التعرف على أساليب وخامات وتقنيات انهاء األسطح المعدنية ، التعرف على تقنيـات             
، نج وممارسة تطبيقات معملية عليها    تغطية االسطح المعدنية باضافة طبقة حامية او تجميلية للم        

   . electroformingممارسة التشكيل بالترسيب الكهربي  والتعرف عل و
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JMPW3109  ساعة معتمدة٢(                                  انتاج النموذج االول السريع (  

 Rapidتدريب الطالب واكسابه مهارات عملية في تصنيع النمـوذج الـسريع االول   

prototype     ة في بنائـه وتطـويره وعمليـات     واساليب نمذجته وبرمجيات الحاسب المستخدم
  .تشطيبه

 JMPW3110 ساعة معتمدة٢(                                            انتاج المستنسخات (  

يقدم المقرر للطالب مهارات تقنيه متخصصة تساعده على ممارسة االستنساخ لالثـار            
  . ثالثية االبعاد في مجال المنتجات المعدنية سواء كانت المنتجات ثنائية االبعاد او

JMPA4101  معتمدة ات ساع٣(                                       تصميم عملة وميدالية (  

اعداد الطالب وامداده بقدرات ابتكارية ومهاريه عاليه وشحذ طاقته االبداعيه  لتصميم            
ورمـوز التقـدير    رموز التقدير والميداليات التذكاريه االستخدامية وبناء المجسمات التذكارية         

ومواكبة تطورات العصر في تقنيات وخامات ومالمح تصميم العمالت المعدنيه ذات االستخدام            
  .ب مكافحة تزييف العملهاليومي والعمالت التذكارية ،والتعرف على اسالي

JMPW4102 ساعة معتمدة٢(                                                     ارجنوميكس (  

لطالب المعرفة العلمية ومهـارات تطبيـق خـواص وقـدرات ومهـارات             اكساب ا 
واحتياجات االنسان والعالقة بين االنسان والمنتجات في التصميم ، وااللمام بمقومات اسـتخدام     
  .قواعد واساليب االرجنوميكس في تصميم المنتجات المعدنية وممارسة تطبيقات معملية عليها

JMPW4103  ساعة معتمدة ٢(                                                      نظم اضاءة (  

التعرف على النظم العلمية لتصميم االضاءة داخل المباني وخارجها وكذلك التعـرف            
  .ءة وعالقة الضوء واللون باالنسانعلى نظم االضاءة البيئية والمتخصصة وارجنومية االضا
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JMPW4104   معتمدةات ساع٣(                                 تكنولوجيا عملة وميدالية (  

التعرف على اساليب تشكيل وانتاج الميدالية ، واساليب انتاج النموذج االول وتقنيـات             
اعداد وتجهيز قوالب السك وكذلك عمليات االنهاء والتشطيب ، والمواصفات التقنيـة لخامـات    

انتاج العملة والميدالية ، التقنيات المتقدمـة       العملة والميدالية ، التقنيات والعمليات االنتاجية في        
والخامات المستحدثة في انتاج العملة والميدالية ، المهـارات اليدويـة فـي تـشكيل النمـاذج         

  .واالستنساخ

JMPA4105  ١(تصميم اضاءة   (            )JMPW4103 ساعة معتمدة٢ – متطلب سابق (  

اخلية ، التدرب على التحكم بمصادر      استكشاف وممارسة تصميم االضاءة الصناعية الد     
الضوء واستخدام االساليب التقنية والوظيفية المالئمة في صياغة عالقـة االضـاءة  بالمكـان        
واالنسان، دراسة المؤثرات المكانية والمصادر الطبيعية لالضـاءة علـى تـصميم منظومـة              

  .االضاءة داخل المكان 

JMPA4106   تصميم منتجات معدنيةCAD                                 )ساعة معتمدة٢ (  

دراسة الطالب وتعريفه على احد اهم برامج التصميم بمساعدة الكمبيوتر وهو برنـامج       
3DMax  ومحاوله تعليم الطالب االستفاده من امكانيات البرنامج لعمل تصميم مبتكر. 

JMPW4107 ساعه معتمدة٢(                            موضة(  

فاهيم الموضة ودوافعها النفسية واالجتماعية ، واسبا ظهور الموضـة ،  التعرف على م 
انماط الموضة الشائعة في العصر الحديث ، الموضة بين ابداع المصمم والترويج االعالمي ،              

  .التعامل مع الموضة كسلوك للتزين

JMPW4108  معتمدةات ساع٣(                            )١(تكنولوجيا سباكة (  

وتشكيلها في قوالب ، ويهدف المقـرر     النظري والعملي بعمليات صهر المعادن     اإللمام
الى دراسة الطالب وفهمه للعوامل المؤثرة في طريقة االنتاج بالسباكة وتحسين جودة المنتجات             
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وتقليل التكلفة بما يتضمن االلمام باساليب السباكة وتقنياتها والعـدد واالالت المـستخدمة فـي           
، وكذلك التعرف علـى     والقوالب والدالليك وعمليات اعداد ومعالجة المسبوكات     تشكيل النماذج   

  .االساليب العلمية والفنية المتبعة في انتاج المنتجات المعدنية والحلي بالصب 

JMPA5101  ٢(تصميم اضاءة(                     )JMPA4105  ساعة معتمدة٢متطلب سابق (  

، )  والصناعية   –البيئية  (م نظم االضاءة الخارجية     تطبيقات معملية وميدانية في تصمي    
التدرب على تصميم نظم التحكم في انواع ومصادر الضوء واستخدام االساليب البيئية المالئمة             
في صياغة عالقة االضاءة بالبيئة واالنسان وممارسة مهارات التصميم والتطوير في تـصميم             

 االماكن التاريخية واالثرية    – مداخل االبنية    –  الميادين -االضاءة الخارجية ، اضاءة الشوارع    
  .دراسة المؤثرات المتداخلة والمصادر الطبيعية لالضاءة على تصميم االضاءة البيئية –

JMPA5102  ساعة معتمدة٢(                       تصميم مكمالت مالبس (  

ة بـالزي  ت المرتبطالتعرف ودراسة المتغيرات التصميمية لمكمالت المالبس والمكمال      
  .وادوات الزينة

JMPA5103  ١(التصنيع بالحاسب (CAM                        )ساعة معتمدة٢(  

 وهو برنامج  solid worksدراسة احد البرامج لتصميم وانتاج المنتجات مثل برنامج 
ثالثي االبعاد ويمكن تحويل الملفات التصميمية لى ملفات مقروءة في ماكينات االنتاج بالحاسب             

  .لي اال

JMPA5104 ساعة معتمدة٢(                                           التصميم للفئات الخاصة (  

اكساب الطالب المهارات والمعلومات والمعارف الالزمة لتطبيق المعارف االرجنومية         
المتعلقة بخواص وقدرات ومهارات واحتياجات االنسان فـي التـصميم لـذوي االحتياجـات              

قنيـات التـصميم للمـسنين      وآليـات وت   من في حكمهم ، التعرف على اساليب      الخاصة وكل   
 –االطفـال   (، ومقومات تصميم المنتجات المعدنية للحاالت الخاصة من المستهلكين          والمعاقين

  .وممارسة تطبيقات معملية عليها) المرأة الحامل
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JMPW5105 ساعة معتمدة٢        (                   تكنولوجيا مينا (  

الطالب على استخدام التغطية بالمينا كوسيلة من وسائل اثراء المنتجات          ية مهارات   تنم
المعدنية وحمايتها ، يتدرب الطالب على استخدام التقنيات التقليدية للتطعيم بالمينا باالضافة الى             

  .التقنيات اآلليه واالنتاجية

JMPA5106 ساعة معتمدة٢(                                         تصميم مكمالت اثاث (  

تعريف الطالب ماهي مكمالت االثاث مثل المفصالت والمقابض والحليـات وتـصميم         
  .االثاث المكمل وكيفية تصميمها وطرق انتاجها 

JMPA5107 ٢(التصنيع بالحاسب( CAM        JMPA5103) ساعة معتمدة٢ –متطلب سابق(  

 وهـو   ARTCAMوهو برنامج   لي  دراسة احد برامج التصميم واالنتاج بالحاسب اال      
احد برامج االنتاج بمساعدة الكمبيوتر ويتصل باماكينات لالنتـاج ، ويتـدرب الطالـب علـى      

  .االنتاج بهذا البرنامج الى ان يصل الى انتاج النموذج االول 

JMPA5108 ساعات معتمدة٦(                                                       المشروع (  

التعرف على مدى ماوصل اليه الطالب من القدرة على اكتساب المعرفة في مجـاالت              
القسم المختلفة ومدى تقدمه في مهارات واساليب التصميم وتقنيات االنتاج ومـدى االسـتفادة               

  .منها في صياغة مشروع مبتكر ومتميز يعكس الفكر الذي يقدمه هذا القسم
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JMPA2201                                       ساعة معتمدة ٢(       تصميم بالحاسب(  

 الفوتوشـوب ، وكيفيـة عمـل        Photoshopتعريف الطالب ببرامج ثنائية االبعـاد       
اسكتشات من خالل هذا البرنامج ، واستخدام امكانيات البرنامج الخراج االسكتشات ، وعمـل              

  .احد العديد من البدائل للتصميم الو

JMPA2202 ساعة معتمدة٢(                      تحليل وبناء الشكل (  

تعريف التحليل واهميته في العمليه التصميمية وتفهم االطار الفكري للشكل والتعـرف            
على اتجاهات التحليل البنائي لالشكال ثنائية وثالثيـة االبعـاد واسـتحداث االفكـار البنائيـة          

ال والهيئات العضوية والهندسية والوظيفية والبيئية بما يالئـم         وتطويرها للمنتجات سواء االشك   
  .المتطلبات االساسية للمنتج والتعرف على االسس التى يبنى عليها المنتج

JMPW2203 ساعة معتمدة٢(                        تحليل الوظائف (  

ط التعرف على اتجاهات التحليل الوظيفي مثل تحليل العمل والمحتوى وتحليـل النـشا           
باالضافة الى اهم المتغيرات الوظيفية ونظم استحداث الحلول للمشكالت الوظيفية التي تـساهم             
في ايجاد التوافق الوظيفي والجمالي للمنتجات ونقل المعاني عبر االشـكال ومحاولـة تفـسير            

  .الوظائف التي يؤديها المنتج

JMPW2204 ساعة معتمدة٢(                        أساليب ابتكار (  

خالق والتفكير المتفتح   دف المقرر الى التعرف على اساليب تنمية التفكير المبتكر وال         يه
 وكذلك اساليب التفكير الجماعي والفردي والمفاهيم االساسـية   divergent thinkingالمتشعب
  .لالبتكار 

  



  

 - ٢١٥ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

JMPW2205 ساعة معتمدة٢(                              تكنولوجيا قياس ومعايرة (  

وكـذلك اجهـزة    ... طالب بطرق واجهزة قياس االطوال والزوايا والتـروس         المام ال 
المتعارف عليها وكيفية تقدير اخطـاء القيـاس ،         ومعدات القياس الحديثة مع دراسة الوحدات       

وتنمية قدرة الطالب على توصيف نظم القياس الحديثة لتناسب الكميات المطلوب قياسـها مـع              
لقدرة على استخدام الحاسب اآللي معها، مدخل الى القياسـات  التدريب على اعداد هذه النظم وا     

القياس ، دراسة االداء االسـتاتيكي والـديناميكي لـنظم      المتقدمة ، استخدام الحاسب االلي في       
القياس ، اخطاء القياس بأنواعه المختلفة ، القياس باستخدام القياس الضوئي ، قيـاس خـشونة              

   .االسطح

JMPW2206 ساعة معتمدة٢(                        مواد وفلزات (  

حصول على المعلومات االساسية عن المواد الهندسية وخصوصاً الفلزات والـسبائك            
وتشمل البناء الذري والبللوري مما يمكن فهم خواصها وسـلوكها فـي المجـاالت الهندسـية                

للوري للفلـزات ،    المختلفة ، خواص المواد الهندسية ،البناء الذري ، الترابط الذري ، البناء الب            
ائك ، الخـواص الكهربيـة للمعـادن        دني ، مخطط االتزان الحراري للسب     الخلل في البناء المع   

، الخواص الكيميائية للمعادن )  المتانة الثنائية القطبية -  Resistivity التوصيلية –المقاومة (
  .لجات الحرارية ، اسس المعا ) Corrosion التآكل الكهروكيميائي -  Oxidationالتأكسد ( 

JMPW2207                                 ساعة معتمدة٢(        بحوث تطوير المنتجات (  

 Research andتدريب الطالب علـى اسـتخدام اسـتراتيجية البحـث والتطـوير      

development    كأسلوب منظم للعمل المبتكر لزيادة الحصيلة المعرفية عن البـشر والثقافـة 
ستخدام هذه الحصيلة المتزايدة في ابتكار منتجات وتطبيقات ووسائل جديدة لزيادة           والمجتمع وا 

  .القدرة التنافسية 

  

  



  

 - ٢١٦ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

JMPW2208   ساعة معتمدة٢(                        تاريخ التصميم (  

التعرف على المالمح االساسية لتطور اساليب ومناهج وعمليات التصميم ، التعريـف            
 فى مصر والخارج والتعرف على اعمالهم وسماتها المميـزة ،           بالرواد االوائل في المصممين   

وتبين اهم المدارس واالتجاهات التصميمية في مصر والعـالم ، والتعـرف علـى اتجاهـات                
  .ومدارس التصميم في القرن الحادي والعشرين 

JMPW3201      ساعة معتمدة٢(               تكنولوجيا مينا (  

ارية على المعادن المختلفة ، والطرق المتعددة ، دراسة اساليب تطبيق المينا الحر
  .دراسة التصميمات الخاصة بالمينا 

JMPA3202 ساعة معتمدة٢(                        تصميم الوصالت (  

التعرف على كيفية تجميع المنتج ، ووضع الوصالت والتركيبات بحيث سهوله الفـك             
  .ا للوظيفةوالتركيب والتجميع والتخزين ، ومساحات الوصالت تبع

JMPW3203  ساعة معتمدة٢(                                           وصل وتجميع المنتجات (  

المام الطالب وممارسة اساليب وتكنولوجيا وصالت المعادن المختلفة وتحديد الطريقـة         
ة المثلى لكل حالة من حاالت الوصل ، والتعرف على تقنيات الوصل ، والتغيرات الميتالورجي              

الناتجة عن وصل المعادن باللحام ، باالضافة الى اختبار الوصالت بطرق االختبار المعروفـة           
  .فى الصناعة 

JMPW3204  ساعة معتمدة٢(                                          ترميم المنتجات المعدنية (  

مـات  التعرف على اساليب استكشاف التلف والتشوه الناشئ عن عـدم اسـتقرار الخا            
المؤثرات الميكانيكيـة والمـؤثرات الطبيعيـة       المعدنية ، التفاعالت الكيميائية والكهروكيميائية      

  . الى سابق طبيعتهظ عليها واستعادة المنتجوالبيئية وازالة اثرها وصيانتها والحفا

  



  

 - ٢١٧ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

JMPA3205 ساعة معتمدة٢(                                              التشكيل بالترسيب (  

التعرف على امكانيات التشكيل بالترسيب الكهربائي علي الخامات المختلفة ، وعمـل            
  خامات مختلفة  ....... - الجبس –منتجات لتصميمات مبتكرة والترسيب على الشمع 

JMPA3206 ساعة معتمدة٢(                                           ترميم المستنسخات (  

لف في االثار  والتشوه الناشئ عن عدم اسـتقرار الخامـات   التدريب على اكتشاف  الت 
المعدنية او التلف الناشئ بفعل التفاعالت الكيميائية والكهروكيميائية والمـؤثرات الميكانيكيـة            
والمؤثرات الطبيعية والبيئية والزمن ومحاولة ازالة اثرها وصيانتها واستعادة االثر الى سـابق             

ات اليدويه والمتقدمه حيث يتم معرفة الصورة المتكاملة لالثر مـن   طبيعته وذلك باستخدام التقني   
خالل الحاسب اآللي والتعامل معه بتقنيات قريبة الى التقنيات اليدوية المـصنع بهـا ليحـتفظ                

  .بقيمته الفنية والتاريخية

JMPW3207 ساعة معتمدة٢(                                                      تسويق (  

عناصر  بالتسويق ،عرف على وسائل تطوير العمليات التصميمية المرتبطة الت
 الترويج ، العوامل التي تؤثر على عمليات التسويق وعالقتها أساليب، واساليب التسويق

بالمستهلك محلياً ودولياً، بحوث التسويق ، دراسة االسعار والتوزيع وجودة المنتج ، دراسات 
  .الجدوى للمشروعات

JMPW3208 ساعة معتمدة ٢(                 ادرة االنتاج (  

التعرف على متابعه وترتيب وتسلسل مراحل االنتاج ومتابعة جودة المنتج ، والتخطيط 
  .طيط مكان العمل لسهولة التنفيذ للعمل ، وتخ

JMPW4201 ساعة معتمدة٢(                                           اقتصاديات التصميم (  

ل التصميم تصاد ودور المصمم في تحقيقه بالتصميم ، حلول لمشاكمفهوم االق
 المتطلبات االقتصادية ، النظريات االقتصادية واهميتها في تصميم المنتجات ،االقتصادية 



  

 - ٢١٨ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

الستخدام المنتجات متعددة االغراض ، دراسة الجدوى االقتصادية للمنتجات الصناعية ، تحليل 
ققة للرغبات االنسانية، توضيح دور المصمم في تحقيق التصميم لتقييم االحتياجات المح

  .قتصادية لزيادة القدرة التنافسية، اقتصاديات المشروع الصناعيالوظيفة اال

JMPW4202 ساعة معتمدة٢(               النمذجة والمحاكاة (  

دراسة التقنيات الحديثة والرقميه لكيفية عمل الواقع االفتراضي لتحديد وتقييم المنتج ، 
والتعرف على ادوات الواقع االفتراضي في بعض االحيان تشغيل المنتج وتجريبه فعلياً ، و

  .والمحاكاة، والتعرف على الخامات المستحدثة للنماذج 

JMPW4203 ساعة معتمدة٢(                 ادارة التصميم (  

يهدف المقرر الى تعريف الطالب بنظم ادارة عمليات التصميم والتطوير وفهم هيكل 
  .يق التصميم وكيفية تحقيق اهداف المؤسسه الصناعية من خالل ادارة التصميم والتطويرفر

 JMPW4204 ساعة معتمدة٢(                                            منظومات ديناميكية(  

يهدف المقرر الى تعريف الطالب وتنمية مدركاته تجاه االالت التي يتعامل معها اثناء 
ل واالنتاج المختلفة بمصانع المنتجات المعدنية المختلفة وكذلك عندما يقوم عمليات التشغي

بتصميم بعض المنتجات الخاصة بمجاالت التخصص والتي تشتمل على اجزاء تعمل بالحركة 
  .اليدوية او اآلليه 

JMPW4205   ساعة معتمدة٢(                          هندسة التحكم اآللي ونظم الجودة(  

لمقرر مدخالً لنظم تحكم ومراقبة الجودة من خالل ابراز دور الجودة في ويعد ا  
مواجهة التحريات العالمية وكيفية تحسينها وتطويرها من خالل مفهوم وتخطيط وضبط جودة 

على المنتجات والجودة الشاملة ومتطلبات تطبيقها بفاعلية ، ويهدف المقرر كذلك الى التعرف 
وتطبيق فلسفة منع حدوث عيوب تصميمية او انتاجية بسبب نظم التحكم في جودة انتاج 

التخطيط والعمل بمبادئ ضبط وتوكيد وضمان الجودة باستخدام اساليب المراقبة والتفتيش 
  .واعداد وثائق ضبط الجودة واعداد خطط الجودة للمنتجات المعدنية

  



  

 - ٢١٩ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

JMPW4206 ساعة معتمدة٢(                                            النظم سابقة التجهيز (  

الى تعريف الطالب بالنظم والوحدات سابقة التجهيز واهميتها في يهدف المقرر 
صناعة المنتجات المعدنية ، نشأة النظم والوحدات سابقة التجهيز وتطورها وانظمتها المختلفة 

التجارب والخامات والمواد الهندسية المستخدمة في تصنيعها والحسابات التي تقوم عليها ، 
  .العالمية الرائدة في تصميم وتصنيع النظم والوحدات السابقة التجهيز

JMPW4207      ساعة معتمدة٢(                                    األحجار والمجوهرات (  

يهدف المقرر الى تعريف الطالب باالنواع المتعددة لالحجار الكريمة وشـبه الكريمـة         
عية والبنائية النواع االحجار والجواهر المختلفة ، تعريـف الطالـب           والمخلقة ، الصفات الطبي   

  .اسس التفرقة بين االحجار الكريمة والمقلدة والتعرف على وحدات قياس ومعايره االحجار

JMPW4208 ساعة معتمدة٢(                                                       انثروبومتري (  

على االنثروبومتري تعريفه ونشأته ، حجم وقياسات ابعاد يهدف المقرر الى التعرف 
اجزاء الجسم البشري وحدود ومدى حركته ، القياسات االستاتيكيه والديناميكية ، العوامل 
المؤثرة في ابعاد جسم االنسان ، االدوات المستخدمة في القياس االنثروبومتري ، تدريب 

  .واجراء المعالجات االحصائية المالئمة عليها الطالب على اجراء القياسات االنثروبومترية 

JMPW5201 ساعة معتمدة٢(                                  تصميم العمل والتنظيم الصناعي (  

االستفادة من علوم الهندسية البشرية في تجنب المخاطر في بيئة العمل وزيادة وعي 
د دور واضح للمصمم في التعامل مع العاملين باهمية معاييراالمان في تصميم العمل ، تحدي

مشكالت بيئة العمل وتطويع المنتج بما يتالئم مع قدرات العامل المصري ومعوقات حركته ، 
تحسين قدرة الطالب على الموائمة بين الموارد البشرية والموارد المادية المتاحة لتحقيق 

التعرف ، لعناصر البيئية افضل عالقة بين االنسان وما يتعامل معه من االالت والمعدات وا
على االمكانيات المحتملة لبناء مكان عمل وبيئة امنه ومريحة والسعي الى التقليل من اعباء 

  .فرها في ضبط بيئة العمل والمعداتالعمل ، دراسة اهم العوامل واالعتبارات التي يجب توا



  

 - ٢٢٠ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

JMPA5202 ساعة معتمدة٢(                                               تصميم بيئي (  

التعرف على التصميم البيئي كفلسفة متطورة للتصميم وكذلك االلمام باساليب 
المنتجات والخدمات واساسيات التصميم البيئي لتمكين الطالب من ابتكار وتطوير وتصميم

  .والسلع والعمليات البيئية بما يضمن توافقها مع متغيرات البيئة 

JMPW5203 ساعة معتمدة ٢(              الصناعات التقليدية (  

التعرف على االساليب التقليدية للصناعات المعدنية والحلي التي قاربت على االندثار 
نتيجة لبعض العوامل والظروف المحيطة بهذه االساليب ، محاولة الحياء الحرف والصناعات 

  .الحديثة التقليدية الحياء ابداع المصمم ، الربط بين الحرف التقليدية والتكنولوجيا 

JMPW5204 ٢(تكنولوجيا سباكة(                  )  JMPW4108 ساعة معتمدة٢متطلب سابق(  

 التعرف على االساليب العلمية والفنية المتبعة في انتاج المنتجات المعدنية والحلي، 
ودراسة عمل  استكمال دراسة المنهج النظري والعملي لعمليات صهر المعادن وتشكيلها

فصيلياً  ، ودراسة السباكة بالدالليك والشمع المفقود والقوالب تفصيلياً ، تنميه مهارات القوالب ت
  .الدارس في تصميم المسبوكات الالزمة لمجاالت المنتجات المعدنية 

JMPW5205 ساعة معتمدة٢(                                                     التقييم  أساليب (  

 وسيلة للتأكد من معايير ما فى  وطرق التقييم  للوصول الىدراسة اساليبالهدف 
الوصول إلى أعلى قيمه ، وايضاً التصميم أو لتحديد مدى مالئمته ومطابقته لمتطلبات التصميم

وظيفة ما بكفاءة عالية أو بموثوقية عالية أو بأقل تكلفه ممكنة أو بكل التصميم ؤدى يعندما 
  . دائما البتكار وتطوير أى منتجاًدافعتقييم تعتبر، وتحديد اساليب وطرق الهذه معا

JMPA5206  وكاد رسم تقنيCAD                                      )ساعة معتمدة٢(  

 االساليب  بعضدراسةللتصميم بالحاسب ،  والمفاهيم العامة األسسالتعرف على 
  .الحديثة للتصميم من خالل التقنيات المتقدمة والتطور السريع



  

 - ٢٢١ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

JMPW5207 ياسيةنظم الجودة والمواصفات الق   )  JMPW4205ساعة معتمدة٢ متطلب سابق(  

استكمال دراسة مناهج مراقبة الجودة من خالل ابراز دور الجودة في مواجهة 
التحديات العالمية وكيفية تحسينها وتطويرها ، التعرف على المواصفات العالمية ودراسة 

  .ل دراسة المواصفات القياسية الحصول على شهادات الجودة من خال

JMPW5208                          ساعة معتمدة٢(           تقنيات متقدمة في التصنيع (  

الهدف التعرف بشكل غير تقليدي على احدث تقنيات تشكيل وتشغيل المعادن ، 
بشكل  كمصدر اساسي للمعلومات ويصمم المنهج  webواالتصال بشبكة المعلومات العالمية 

    . on-lineرقمي حتى يمكن للطالب التعامل 

  

  

  

  

 



 
 

 - ٢٢٢ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 

 

SARA 2101    ساعة معتمدة٢(                                         )١(نحت طبيعة حية(  

 فى واستخدامها والرصاص الحديد أسياخ من مرنة (armature)عمل دعامة   أعداد و 
 دراسات رسم الطبيعة الحية     - الطبيعى الحجم من يرتصغ بنسبة بالطين البشرى الجسم دراسة

  .الستخدامها فى التصميمات وفى المشروع 

 SARA 2102 ساعة معتمدة٢(                                             )١(تصميم النحت البارز (  

 وضعها فى تكوينـات بـسيطة       - دراسة بعض عناصرها     -تنمية التأمل الفنى للطبيعة     
  . التنفيذ على بالطات مسطحة من النحت البارز - تحقق القيم التشكيلية -معبرة 

SARA 2103  ساعة معتمدة ٢(                               )١(تصميم النحت المجسم( 

اختيـار  ...  نباتـات    - طيور حيوانات    -تنمية التأمل الفنى للطبيعة بأشكالها المجسمة       
تطبيقا لما سبق دراسته مـن أساسـيات تـصميم          . لمجسمة   األعمال النحتية ا   -بعض النماذج   

  . تنفيذ عملى للتصميم النهائى -النحت 

SARW 2104 ساعة معتمدة ٢(                                                تاريخ الترميم(  

  - النظريات المختلفة فـى التـرميم         -الرواد     -نشأة وتطور االهتمام بترميم اآلثار      
 تطـور األسـاليب    - أهمية المعرفة التاريخية لالعمـال المـراد ترميمهـا     – الفنية   الاألعم

  .التكنولوجية  المستخدمة فى ذلك

SARW 2105  ساعة معتمدة ٢(                                )١(تكنولوجيا الخامات واألدوات(  

 ( terra cotta)وق  الطين المحر- األدوات والعدد الالزمة -التجهيز للتشكيل بالطين 
 القالـب الجـصى     - عمل بالطة جصية والحفر فيهـا        - تركيب الجبس وعمل خليط للصب       -



 
 

 - ٢٢٣ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 أدوات حفـر األخـشاب اليدويـة وسـنها          - للحفر المناسبة األخشاب  أنواع - relief)البارز  
 – تشطيب األخـشاب     - أدوات الحفر الكهربائية     - تثبيت الخشاب وعمليات الحفر      -وصيانتها  

 السباكة الجافة   -راف  ـب بالبانتوج ـب الصل ـ القال –ا  ـل إنتاجه ـومراح ةـل الميدالي ـتشكي
( Dye Casting).  

SARW 2106                                         ساعة معتمدة ٢(       تاريخ تخصص(  

 -    الرواد فى مصر والعالم    – المدارس النحتية المختلفة     – تطوره   –   فن النحت   نشأة
 عصر  –العصور الوسطى   – اإلسالمى   –  القبطى    –الفرعونى   (األعمال النحتية عبر العصور   

 األساليب التكنولوجيـة    –  أثر العامل الدينى على األسلوب المتبع فى الحضارات         -) النهضة
 أعمـال نحـاتين   - أثر التكنولوجيا الحديثة علـى أسـلوب النحـت المعاصـر         -المستخدمة  
  .معاصرين

SARA 2107  ٢(نحت طبيعة حية(                )  SARA 2101  ساعة معتمدة ٢متطلب سابق  (  

 مع محاولة تحقيق المالمـح  - بالطين ( portrait )عمل دعامة مناسبة لدراسة الرأس 
 من خالل المالمح الخاصة بكـل        دراسة الشخصيات    -الشخصية والتعبير الداخلى للشخصية     

   .شخصية 

  SARA 2108٢(لنحت البارز تصميم ا(            )SARA 2102  ساعة معتمدة ٢متطلب سابق  (  

استلهام التراث المصرى القديم والقبطى للوصول إلى تعبيرات شخصية مـن النحـت             
  تنفيذ التصميمات باالسـتفادة مـن المعرفـة التكنولوجيـة          -البارز تصلح ألداء وظيفة عملية      

  ) .مثل الحفر فى الخشب(المتزامنة 

SARA 2109   ٢(تصميم النحت المجسم(      )SARA 2103  ساعة معتمدة ٢متطلب سابق  (  

 التعبيرات النحتية المجسمة التـى      -دراسات لرؤى شخصية معبرة عن الحياة اليومية        
 تنفيـذ عملـى للتـصميم       -تصلح للتنفيذ بوسيلة من الوسائل المستفادة من دراسة التكنولوجيا          

  .النهائى 



 
 

 - ٢٢٤ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

SARA 2110 ساعة معتمدة ٢(                                          )١(م المعمارى الرس(  

 دراسـة   -الطرز المعمارية التاريخية     -قراءة رسوم المعمارين والمصممين الداخليين      
القطاعات والمساقط األفقية والرأسية والجانبية فى أنواع مختلفة مـن العمـارة ذات وظـائف           

 عناصر البناء األساسية    - الرموز والمصطلحات المعمارية     -يها   وتوضيح األعمال عل   مختلفة  
                      ) الـخ   ... حوائط ، أرضيات ، أسقف ، كمر ، أعمـدة ، سـاللم ، فتحـات ،                  ( فى العمارة   

 .استخدامات الطرز فى أشكال معمارية حديثة - 

SARW 2111    ساعة معتمدة ٢(                                                         )١(تشريح(  

 تشريح أجزاء الجسم البشرى وربطهـا مـن الجوانـب           –دراسة مبادى علم التشريح     
مـن   )   كبيـر   شـيخ  – طفل   – سيدة   -رجل(  الفروق الجسدية بين البشر سواء كان        –الفنية

  . كيفية االستفادة من علم التشريح فى فن النحت –الجوانب التشريحية 

SARW 2112   ساعة معتمدة ٢(                                           )١(حاسب الى تخصص(  

دراسة مفاهيم الحاسب االلى فى شكل قواعد علميه والتعرف على التطور التـاريخى             
 تطبيقات -)الرسم ثنائي األبعاد) (cad systems( دراسة برامج الرسم بالكمبيوتر -للحاسبات

  . الرسوم التنفيذية برامج األوتوكاد على

  SARA 3101  ٣(نحت طبيعة حية(  )             SARA 2107  ساعة معتمدة ٢متطلب سابق  (  

 دراسة فى واستخدامها والرصاص الحديد أسياخ من مرنة ( armature )عمل دعامة 
  - مع استخدام خامة األخـشاب       – الطبيعى الحجم من تصغير بنسبة بالطين أجسام الحيوانات 

 .دراسات رسم الطبيعة الحية الستخدامها فى التصميمات وفى المشروع 

SARA 3102   ٣(تصميم النحت البارز(         )  SARA 2108   ساعة معتمدة ٢متطلب سابق  (  

اختيار موضوعات أو مناسبات عامة ودراستها بقصد التعبير عنها فى تصميم محكوم            
 تنفيذ التصميم حتى    - مراعاة خواصها ، وطرق تنفيذها       المساحة مثل الميدالية ، أو الدروع مع      

  .مرحلة ما قبل الحفر فى المعدن 



 
 

 - ٢٢٥ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

SARA 3103  ٣ (ت المجسمتصميم النح(         )SARA 2109   ساعة معتمدة ٢متطلب سابق  (  

لعمل فنى من واقع الحياة المحيطة  أو األحداث الجارية  التى تـوثر علـى                دراسات  
التى تصلح للتنفيذ بوسيلة من الوسائل المـستفادة مـن           النحتية المجسمة    التعبيرات   - النحت  

  . تنفيذ عملى للتصميم النهائى -دراسة التكنولوجيا 

SARW 3104     ٢(تشريح(                        )SARW 2111  ساعة معتمدة٢متطلب سابق  (  

 – الجوانب الفنيـة   تشريح أجزاء الجسم البشرى وربطها من        – التشريح   استكمال علم 
 كيفية االستفادة مـن علـم       – من الجوانب التشريحية     الحيوانات المختلفة الفروق الجسدية بين    

  .التشريح فى فن النحت 

SARW 3105 ٢ (تت واألدواتكنولوجيا الخاما( )SARW 2105  ساعة معتمدة ٢متطلب سابق  (  

 عمل - التشكيل بالشمع - التشكيل بالطين - المجسم ( armatures )دعامات التشكيل 
بالرمـل ، بالـشمع     :  أنواع السباكة المعدنية     - الجص   - قوالب المطاط    - الجصية   -القوالب  

 -تشطيب النحت المعدنى    ...  األلومنيوم   - النحاس   - البرونز   - معادن السباكة النحتية     -الفاقد  
 -لعمل بالخرسانة المـسلحة      ا - األحجار الصناعية وقوالبها     -األحجار الطبيعية ، والحفر فيها      

 - اإلبوكـسى    - البـولى أسـتر      -اللدائن الحديثة وطرق تـشغيلها      طرق تكبير النحت وآالته     
 والمـواد العازلـة والملونـة       - القوالب المرنـة     - الصبغات   - البالستيك الهوائى    -األكريليك  

  . األدوات  والمعدات المستخدمة فى النحت المعمارى

SARA 3106  ٤( حية نحت طبيعة(                )SARA 3101  ساعة معتمدة ٢متطلب سابق  (  

 دراسـة  فـى  واستخدامها مشاريع نحتية من خالل األحجار والمعادن  المختلفة عمل 
خدامها  دراسات رسم الطبيعة الحيـة السـت       - الطبيعى الحجم من تصغير بنسبة البشرى الجسم

  .فى التصميمات وفى المشروع

  



 
 

 - ٢٢٦ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

SARA 3107  ٤( ميم النحت البارزتص(            )SARA 3102  ساعة معتمدة ٢متطلب سابق  (  

 االستفادة مـن الدراسـات      -تصميم وتنفيذ تصميمات جدارية حرة من النحت البارز         
تنفيذ التصميمات باالستفادة من المعرفة       -  دراسة الفن اإلسالمى     -السابقة فى النحت البارز     

تـصميم وحـدات للزخرفـة    )  أو المعـادن   النحت فى األحجارثل م( التكنولوجية المتزامنة  
 تنفيـذ  - الكرانيش والحاليا والحشوات الزخرفية ، بوحدات هندسـية أو طبيعيـة            -المعمارية  

  ..التصميمات بالطرق التكنولوجية المناسبة المستفادة من تكنولوجيا النحت المعمارى

SARA 3108  ٤ (تصميم النحت المجسم(         )SARA 3103  ساعة معتمدة ٢متطلب سابق  (  

وحدات اإلضـاءة   ( تصميم نحتى مجسم ألحد المنتجات االستعمالية التى تنتج صناعيا          
 تقديم النموذج النحتى المجـسم بخامـة        - إجراء الدراسات الجمالية     -) والمقاعد ولعب األطفال  

   .( prototype )لصناعة من الخامات الحديثة للنحت فى مرحلة ما قبل النموذج األولى ل

SARW 3109   ساعة معتمدة٢(                                                     )١(فن العمارة        (  

 الفراغ والزمن وعالقة البناء     - النظريات المعمارية الحديثة     -المفهوم الحديث للعمارة    
 بما يساعد النحات على تـصميم أعمالـه          العالقات التشكيلية داخل المبنى ،     -بالبيئة المحيطة   

 - المقاسات الداخلية وكيفية توقيعهـا فـى المـسقط األفقـى         النحتية فى توافق مع فن العمارة     
 دراسة المعالجات المختلفـة للفـراغ المعمـارى         -توضيح كافة القطاعات المعمارية الداخلية      

ت لألسقف الـصناعية وتكـسيات       دراسا -) الخ  ... للمسكن ، للمحالت ، للفنادق ،       ( الداخلى  
 - األشكال التصميمية  فى شكل منظور داخلى باأللوان          -األرضيات وتوزيع اإلضاءة الداخلية     

  .عمل ماكيت داخلى يوضح المعالجة المعمارية

SARW 3110  ٢(حاسب الى تخصص(             )SARW 2112  ساعة معتمدة ٢متطلب سابق  (  

و كيفيه تحويل الرسـومات ثنائيـه   ) cad systems(تر دراسة برامج الرسم بالكمبيو
تطبيقات برامج األوتوكاد على الرسـوم التنفيذيـة واإلنتقـال مـن            -االبعاد الى ثالثية االبعاد   

  .اإلخراج اليدوي إلي اإلخراج بالحاسب اآللي



 
 

 - ٢٢٧ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

SARA 4101    ٥(نحت طبيعة حية(              ) SARA 3106  ساعة معتمدة ٢متطلب سابق  (  

 واستخدامها مشاريع نحتية من خالل األحجار أو المعادن أو األخشاب  المختلفة عمل 
 الطبيعى الحجم من تصغير بنسبة )  كالهما   – الحيوانات   –األفراد  (تكوين مجموعات من     فى

خدامها فى التصميمات وفـى     دراسات رسم الطبيعة الحية الست     - لتعبير عن موقف  معين        -
  .المشروع

SARA 4102  ٥(تصميم النحت البارز(             )SARA 3107  ساعة معتمدة ٢متطلب سابق (  

 االسـتفادة مـن الدراسـات    -تصميم وتنفيذ تصميمات جدارية حرة من النحت البارز     
تنفيذ التـصميمات باالسـتفادة مـن      -   فن عصر النهضة دراسة–السابقة فى النحت البارز    

)  األخـشاب    - المعـادن    -  النحت باستخدام  األحجار   مثل   ( المعرفة التكنولوجية المتزامنة  
 -التدرج فى تصميم الوحدات الزخرفية المعمارية إلى وحدات أكثر مثل األعمـدة وتيجانهـا               

  . استخدام الوسائل التكنولوجية فى تنفيذ بعض التصميمات -وغيرها .. -القباب الزخرفية 

SARA 4103  ٥(تصميم النحت المجسم(       )   SARA 3108  ساعة معتمدة ٢متطلب سابق (  

 الهـدف   -ع حرية اختيـار الفكـرة          أو حديقة عامة م    -تصميم نحت مجسم لميدان     
 اختيـار أحـد الدراسـات       - المظالت أو المقاعد أو أحواض الزهور        -) تعبيرى أو وظيفى    (

  . مناسبة من خامات ووسائل التنفيذوتنفيذها بخامة ووسيلة

SARA 4104 ٢(م المعمارى الرس(                ) SARA 2110  ساعة معتمدة ٢متطلب سابق (  

كيفية تحليل ورسم وحدة معمارية بسيطة وأساليب تبيان تفاصيلها المعمارية والمساقط           
والقطاعات وكيفية رسم المنظور الداخلى والخارجى للوحة ، وعمل ماكيت مصغر للفكـرة ،              

لمعمارى فى رسم بعض التركيبات والقطاعـات المعماريـة         وتدريب الطالب للعمل التطبيقى ا    
 دراسه التفاصيل المعماريـه للعناصـر       الداخلية أو الخارجية التى تفيد التصميم فى التخصص       

  .Scale (1:1)المختلفهبالحجم الطبيعى

  



 
 

 - ٢٢٨ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

SARW 4105  ساعة معتمدة٢(                                 )١(ترميم وصيانه المبانى األثرية(  

 -النظريات المختلفة فى ترميم اآلثار بناء على المعرفة التاريخية واألثريـة  للقطعـة         
  طـرق التنظيـف   -   طرق التنفيـذ - الخامات المستخدمة - األسلوب الفنى -التحليل العلمى 

  .   التطبيقات المعملية على بعض النماذج النحتية  بخامات مماثلة لألثرية- ومواده 

SARA 4106 ٦( بيعة حيةنحت ط(               )SARA4101   ساعة معتمدة ٢متطلب سابق (  

  من خالل   المتحركة  والرسوم  للسينما والمسرح والصور   تصميم المشاهد واألشخاص    
 عمـل   –والحيوانـات     دراسة الشخـصيات   -المالمح الشخصية والتعبير الداخلى للشخصية      

   .مختلفة باستخدام جميع أنواع الخامات  عمل التكوينات ال-النماذج األولية للماسكات  

SARA 4107 ٦( تصميم النحت البارز(        )    SARA4102   ساعة معتمدة ٢متطلب سابق        (  

 االستفادة مـن الدراسـات      -تصميم وتنفيذ تصميمات جدارية حرة من النحت البارز         
مات باالستفادة مـن المعرفـة      تنفيذ التصمي   - فن الحديث     دراسة –السابقة فى النحت البارز     

  .) األخشاب - المعادن -  النحت باستخدام  األحجارمثل ( التكنولوجية المتزامنة 

SARA 4108 ٦( لمجسماتصميم النحت(               )SARA4103   ساعة معتمدة ٢متطلب سابق    (  

ف  الهـد  - أو حديقة عامة مع حرية اختيـار الفكـرة             -تصميم نحت مجسم لميدان     
 اختيـار أحـد الدراسـات    - المظالت أو المقاعد أو أحواض الزهـور    -) تعبيرى أو وظيفى  (

 .وتنفيذها بخامة ووسيلة مناسبة من خامات ووسائل التنفيذ 

SARW 4109   ٣(حاسب الى تخصص(          )SARW3110   ساعة معتمدة ٢متطلب سابق (  

أفقيـة ورأسـية ومنـاظير     وتطبيقات على رسم مساقط – 3D Maxتطبيقات برامج 
ـ         - المجسمات النحتية   لقطع من    ي الرسـم   اإلنتقال من مرحلة الرسم واإلخـراج اليـدوي إل

  .واإلخراج بالحاسب اآللي

  



 
 

 - ٢٢٩ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

SARW 4110 ساعة معتمدة٢(                                                متاحف ميدانى (  

المختلفة مـن   مناطق  األثرية     وال عمل دراسات عن األعمال المعروضة فى المتاحف        
عمـل محاكـاة      – كيفية عمل دراسة نقد لهذة األعمال        – المتاحف   هخالل زيارات ميدانية لهذ   

 توضيح  - كيفية تنسيق هذة المتاحف وعمل بعض النماذج للمتاحف المفتوحة             –لهذة األعمال   
  .أسلوب الفن المتحفى 

SARA 5101  ٢( المبانى األثرية وصيانةترميم(  )SARW4105  ساعة معتمدة٢متطلب سابق (  

 أساليب عالج مظـاهر     - الحرارة والضوء    - طرق صيانة األثر من تأثير الرطوبة        -
االحتياطات الواجـب توافرهـا    تشققاتال أساليب معالجة مظاهر التلف والعيوب و      -تلف األثر   

 التطبيقـات المعمليـة     - أساليب توثيق العمل قبل وأثناء وبعد عملية الترميم          -فى ترميم األثر    
  .  على بعض النماذج النحتية  بخامات مماثلة لألثرية

SARW 5102   ٢(فن العمارة( )                    SARW3109   ساعة معتمدة ٢متطلب سابق (  

 ، ترفيهيـة  ، تعليميـة  ، سـكنية  ، دينية ( المعمارية الواجهات تصميم دراسة أساليب 
 التـصميمية  البـدائل  تقـديم  أساليب - والمستحدثة التقليدية لتقنياتا  باستخدام  )تجارية مراكز

 - المحـيط  العمرانـى  البيئـى  المجال فى بالتصميمات النحتية  المعمارية الواجهات الرتباطات
... حدائق ، نافورات ، حمامـات سـباحة ،   ( تخطيط المسطحات الخارجية المحيطة بالعمارة     

 المنظـور الخـارجى للمعالجـات       - الواجهات المعماريـة      األفكار المعمارية ألسطح   -) الخ  
 رسومات تنفيذية  لتوضيح بعض القطاعات والتركيبـات المعماريـة فـى             -المختلفة لألسطح   

 عمل ماكيت مجسم مصغر لتوضيح الفكرة المعمارية عن طريق التجـسيم لتنميـة   -الواجهات  
  .التخيل المعمارى 

SARW 5103  ٣(وات تكنولوجيا الخامات واألد( )SARW3105   ساعة معتمدة٢متطلب سابق (  

.... )  ركـام    - أسـمنت    - جـبس    -جير  (  المواد المستخدمة فى النحت المعمارى       -
 دوالب الخـرط    - عمل الكرانيش المـستقيمة والدائريـة        - تأسيس التزجة    -" التزجة  " أعمال  



 
 

 - ٢٣٠ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 صب  - القباب والبرامق    - عمل القوالب العكسية لألعمدة       والبرامق واألحواض  -وعمل الكور   
التكسيات الجصية الداخلية    - الزخارف بالقوالب المرنة مثل قوالب الجيالتين والمطاط والشمع       

 التكسيات لحل المشاكل الخاصة مثـل العـزل الحـرارى           - األرضيات والوزرات والدرج     -
 البغدادلى أو   استخدام الجص للتميز على   - معالجة الرطوبة    - األشعة السينية    -والعزل الصوتى   

 النحت الشبكى   -الشبك الممدد للزخرفة الداخلية النحتية أعمال الجص الخارجية فى الواجهات           
  . السطوح ذات المالمس الخشنة والناعمة - أعمال األحجار الصناعية -

SARA 5104  ساعة معتمدة٢(                                             نماذج واستنساخ (  

 المحفوظـة فـى     ل مثل األص طبق    المقلدة   واألعمال النحتية اج المستنسخات   طرق إنت 
 األسس العلمية والفنية لإلنتـاج      ـ مختلفة خامات من بسيطة أعمال  تشكيل  من خالل  المتاحف

 تـصميم ويتم ذلك مـن خـالل          نموذج تنفيذ) عرض نماذج ـ أولية نماذج (أمثلة للنماذج  -
 المظهـر  إلعطاء المناسبة والتغطيات بالدهانات التشطيب ـ هال التنفيذية والرسومات النماذج
 ـ القوالب ـ) الشفاف النموذج ـ نموذج نصف (التعليمية نماذجال ـ لألصل المحاكي النهائي
   .)الخ. األخشاب ـ حبس ـ بالستيك (خامات

SARA 5105  ة معتمدةساع٢(                                             )الندسكيب ( الرسم         ( 

 متطلبات تـصميم الـشكل المالئـم ألى حيـز          -فن تشكيل البيئة العمرانية الخارجية      
 الطـابع البـصرى     - العالقات الفراغية الزمانيـة      - دراسة مكونات التخطيط العام      -عمرانى  

  عناصر الحركة واالتصال   - اتجاهات الرؤية والبؤرات  البصرية       -وعالقات الفراغ العمرانية    
 أنماط الظالل حول المبانى أسـس تـصميم وتخطـيط    - العوامل البيئية والمستوى العمرانى   -

 أساليب تحليل التكـوين الـداخلى     - التباين المطلوب فى المفردات التصميمية للموقع        -المواقع  
 أسـس   - القيم الجمالية والتشكيل العمرانـى       -والخارجى للموقع وعناصره الجمالية البصرية      

 بدائل تخطيط الموقع وطرق تقييم البـدائل  -الفراغات العمرانية وعناصرها ومكوناتها تصميم   
  . طرق ووسائل عمل ماكيت للتخطيط العام -

  



 
 

 - ٢٣١ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

SARA 5106 معتمدة اتساع٦  (                                                   المشروع (  

تطبيقها في مجال النحت و التشكيل المعماري و يتم    فكرة مبتكره باعداد يقدم الطالب
تقديم دراسـة عـن     أحد المحاور المحددة من قبيل مجلس القسم العلمى  من خالل              فى الترميم

  العناصر المكونـة   – الخطوات التنفذية للمشروع     - تقديم الفكرة وهدفها ومعالجتها    - المشروع
ـ رة مالئمة ليتم ليكون فى صو ،هالمشروع وإخراج بتنفيذيقوم الطالب  علـى لجنـة    ه يعرض

   . التقييم او االمتحان

SARW 5107  ٤(حاسب الى تخصص(           )SARW4109   ساعة معتمدة ٢متطلب سابق (  

 تطبيـق عملـى   – واستخدامه فى معالجة التصميم – Adobe Photoshopبرنامج 
  .ى مجال النحت  كيفية األستفادة من البرنامج ف–على التصميم باستخدام البرنامج 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 - ٢٣٢ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

  

SARW 2201 ساعة معتمدة٢(                                    تحليل و بناء الشكل النحتى    (  

 وقيم االشكال  ، تتضمن االدراك- المجسم النحتى أسس ومبادئ أساليب تحليل بناء 
 التحليل الهندسى –اساليب تحليل بناء الشكل  - دور الوظيفة فى بناء وتقنين الشكل–الهندسية 

 تقنين - تحمل الظروف المحيطة  –الوظيفى  الجمالى و األداء  - هتركيبو  تصميمه –للشكل 
 - طرق الهندسة التحليلية فى رسم خطوط التصميم وتقنياته -الشكل بالطرق الرياضية 

  .استخدام الحاسبات اآللية والمعالجات بالوسائل الرقمية

SARW 2202 ساعة معتمدة٢ (                                      خلفيات برامج تلفزيونية(  

 -أساليب التصميم للمناظر والخلفيات لبرامج التليفزيون والمنوعات الثابتة والمتحركة 
 عوامل - - االستوديو داخل البرامج لمقدمى ومستوياتها المرسومة الخلفيات تصميم ومتطلبات
   .المصورة للمشاهد كمبيوتر والجرافيك التصوير وزوايا ، المتغيرة ةاإلضاء

SARW 2203 ساعة معتمدة٢(                                                 فنون اإلعالن   (  

 العوامل المساعدة - وظائف اإلعالن -  وأنواعه نظرية اإلعالن-تعريف اإلعالن 
تبارات التى يقوم عليها تصميم الوسيلة اإلعالنية من خالل  األسس واالع-على نجاح اإلعالن 

 ــ وأغراضه وأنواعه المجسم باإلعالن التعريف - البعد الفنى والبعد النفسى والبعد التقنى
 خالل من األبعاد ثالثية تكوينات عمل خطوات ــ أبعاد الثالث ذي التكوين خصائص
 الوسائط في المجسمات وتوظيف والنور والظل والملمس واللون للشكل الخطية المعالجة
   . األعالنات أثر البيئة الخارجية أو الداخلية على-.المختلفة اإلعالنية

SARW 2204 ساعة معتمدة٢(                                               مدخل لعلم اآلثار    (  

ثار بالعلوم األخرى  عالقة علم اآل- التعريف بدور الثرى -أهميته - نشأة علم اآلثار 
  . أهمية المحافظة على اآلثار وصيانتها -وغيره ...  الفن -مثل التاريخ 



 
 

 - ٢٣٣ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

SARW 2205 ساعة معتمدة٢  (                                     منظور معمارى تخصصى(  

 دراسة قواعد الظل والنور المعماري -دراسة المنظور المعماري  بأنواعة المختلفة
التطبيق على ما تم دراسته من خالل تصميم مسقط افقى ورأسى -عمارية المختلفة للمنشآت الم

مع اخراجه وعمل منظاير بأنواعها  ......) - أسوار-بوابات( الحدى المشروعات المعمارية 
  PERSPECTIVESالمختلفة وزوايا مختلفة رسم مناظير ثالثية األبعاد للمشاريع المعمارية 

إظهار البالنات  -) INTERIOR   مناظير داخلية- EXTERIORمناظير خارجية (
  أعداد مخططات ترخيص االبنية  - والمواقع العامة بالوان متنساقة وتوضيح لجميع التفاصيل

  .  أعادة تصميم الواجهات المعمارية للمباني المقترحة والقائمة-

SARW 2206 ساعة معتمدة٢(                                                 تكسيات حوائط  (  

 لألسطح المختلفة المعالجات على التعرف – الحوائط لتكسيات المختلفة التقنيات دراسة

 وطرق  الداخلية للتكسيات والتقليدية الحديثة) المختلفة الخامات دراسة - للحوائط الداخلية

  .تركيبها

SARW 2207 ساعة معتمدة٢(                                                    كيمياء المواد   (  

 راتنجـات  - الروزين - الجملكة - الراتنجات الطبيعية -المواد الرابطة للبويات    دراسة  
 راتجـات   - الراتنجـات التخليقيـة      - الزيـوت    - مشتقات المطـاط     - السليولوزات   -الكوبال  

 البـولى   - الفينـول    - يوريثان    البولى - األيبوكسى   - األمينية   - ل األلكي - الفينيل   -األكريالت  
  . راتنجات السيليكون-استرات 

SARW 2208 ساعة معتمدة٢(                                              علم حفائر و تنقيب(  

 الحفـائر   عالقة علـم -دور الثرى ال التعريف ب-أهميته -  الحفائر والتنقيب نشأة علم 
 النظريـات المختلفـة     – أخالقياته    -وغيره  ...  الفن   -ريخ   بالعلوم األخرى مثل التا     تنقيبالو

 تطـور األسـاليب التكنولوجيـة        – األدوات والخامات المستخدمة     -فى علم الحفائر والتنقيب     
    .   كيفية  توثيق هذه األعمال– العقود واالتفاقيات المستخدمة فى ذلك



 
 

 - ٢٣٤ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

SARA  3201  ساعة معتمدة٢(                                        تصغير وتكبير النماذج(  

 - إنتاج مستنسخات مـن التـصميم األصـلى          -  تصغير وتكبير النماذج     أنواعدراسة  
 التوظيـف لخدمـة التـصميم       - أساليب االستخدام    - القوالب   -األسس العلمية والفنية لإلنتاج     

ـ        نماذجتشكيل  تصميم و    -والعمل الفنى    وم اضـافة    بسيطة من خامات مختلفة لتوضـيح مفه
مثلة عامة   أ - ذات أحجام مختلفة     نماذج  القيمة ولتغطية جانب استخدام الشكل اليدوى النتاج        

 اساليب تـشطيب ودهـان   – ) نماذج اختبار  - نماذج عرض  -نماذج اولية    (  المختلفة   نماذجلل
  . الخامات المستخدمة في إنجاز النماذج–النماذج 

SARA 3202 ساعة معتمدة٢                     (                              خطوط وكتابات     (  

 مع وأهميتها لها التاريخية واألصول والالتينية العربية الخطوط وإشكال أنواع دراسة
  العربى الحرف صياغة – النحت  مجال فى تفيد جديدة أنماط إستحداث فى منها اإلستفادة
 والمسافات ) وألسفل ألعلى الممتدة ( للحروف يةالرياض للنسب دراسةمع تشكيليا والالتينى
 والعبارات الجمل تكوين – بالخط اللون عالقة – الخط حجم – للكلمة البصرى واإليقاع
 كيفية على للتدريب عملية تطبيقات–للكتابات والعضوى النفسى للدور دراسة – االعالنية
  .النحتى  تشكيلال فى الدراسة من اإلستفادة

SARW  3203 ساعة معتمدة٢(                                    سات تحليلية لفن العمارةراد  (  

والعمـارة العالميـه    )  قبطة - إسالمي –مصري قديم   ( القديمة   للعمارة تحليلية   دراسة
 معرفة اتجاهات التطور في المدارس المعمارية و  مواكبه االفكـار الجديـده فـى                 -الحديثه

 تم دراسته من خـالل تـصميم مـسقط افقـى ورأسـى الحـدى                التطبيق على ما  -العماره  
 .المشروعات مع اخراجه وعمل منظور الحدى الزوايا

SARW 3204  ساعة معتمدة٢ (                                      مكتبات و مصادر بحث(  

 كيفية الحصول علي المعلومات     - كيفية التعامل والبحث داخل المكتبة     -أنواع الكتابات 
 معرفة  - الدوريات العلمية وكيفية الحصول عليها والتسجيل بدار النشر العلمي فيها          –معها  وج



 
 

 - ٢٣٥ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

 المراجـع وكيفيـة كتابـة       -المستوي العلمي لها ومنهجية البحث وأنواع مناهج البحث المتبع        
  .األبحاث

SARW 3205 ساعة معتمدة٢(                                  الفنية عالج وصيانة األعمال(  

 العمل  مع الحفاظ على     األعمال النحتية   األساليب العلمية والتقنيات المتقدمة فى ترميم       
 الخطوات المتبعة لصيانة وعـالج  – المحافظة على المظهر الفيزيائى و  االساليبطور هذه   ت- 

 – ) المعالجـات الـسابقة      - تاريخ اخر صيانه له        –معرفة تاريخ العمل    ( هذة األعمال من    
األعمـال   المواد والطرق المستخدمة لعالج      - المواد الملونة    -يز األسطح والوسائط    طرق تجه 

 الحـرارة  - من تأثير الرطوبـة      األعمال الفنية   طرق صيانة  - طرق التنظيف ومواده     - الفنية  
  .  القدرة على تقيم كفاءة وحالة العمل-العمل  أساليب عالج مظاهر تلف -والضوء 

SARW 3206   ساعة معتمدة٢                 (                          متحفىأساليب عرض  (  

 وكيفيـة توزيـع القطـع واألعمـال         -دراسة  األساليب المختلفة للعرض المتحفى         
 التنسيق  واال تزان مـع البيئـة    – دراسة توزيع األضاءة  الساقطة على القطع       –المعروضة  

 األسـاليب والتكنولوجيـا الحديثـة     -رشـاد  معرفة بعض أساليب التوجيـة واأل      -المحيطة  
  .دراسة عامل األمان واألمن المدنى - كيفية توثيق هذه الفطع  –المستخدمة فى هذا الغرض 

SARW 3207 ساعة معتمدة٢       (                                   تصوير األعمال الفنية              (  

ف على خصائص النظم الضوئية التى تتحكم       دراسة عناصر التصميم الصورية والتعر    
 دراسات لمجموعات التشكيالت الفنية المرتبطة بكـل فـى         -فى تحقيقها فى الصورة الضوئية      

 دراسة خصائص األلوان ودرجاتها وأبعادها التشكيلية بهـدف تحقيـق           -البعدين والبعد الثالث    
 فـى  وكيفية تحقيـق ذلـك  خره التكوين فى الصورة وكذلك الكتلة والشكل والظل والنور إلى آ  

  . والمجسمات النحتية بأنواع التصوير المختلفة تصوير األعمال الفنية

  

  



 
 

 - ٢٣٦ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

SARA 3208 ساعة معتمدة٢(                                      فنون الديوراما و العرائس(  

  أسـاليب  -  الغرض منها تعليمى من خالل المـسرح  المدرسـى            –نماذج وخلفيات   
 الترجمـة  - المتحركـة  والعـرائس  والـدمى  المتحركـة  للرسوم والخلفيات لمناظرل التصميم

 وارتباطهـا  الخلفيـات  نوعيـات  - المنظريـة  التتابعـات  - والمـشاهد  للسيناريو التصميمية
 اإلضـاءة  اعتبارات دراسة - المشاهد فى واإلكسسوارات األزياء طرز - الممثلة بالشخصيات

   .المشاهد وإدراك التصوير بمتطلبات تهاوعالق الخاصة والمؤثرات والحيل

SARW 4201 ساعة معتمدة٢(                                                انشاءاتئمباد(  

دراسة العوامل األساسية المؤثرة على قوة تحمل المنشآت التى لها حجم كبيـر نـسبيا          
 مصمم النحـت علـى تحديـد    بما يزيد من ثقل وزنها أو يعرضها لمقاومة الرياح وبما يساعد    

  .الدعامات المناسبة ووضعها بالطريقة الفعالة 

SARW  4202 ساعة معتمدة٢(                                        تجاهات حديثة فى الفنا  (  

 - مدارس مابعد الحداثة       –) الفن الحديث   (دراسة اتجاهات  المدارس الفنية الحديثة         
 – اتجاهات الفن المعاصر     –رواد هذه المدارس    –على الحركة الفنية    مدى تاثير هذة المدارس     

  . مدى تاثير هذه األتجاهات على حركة  الفن المصرى 

SARW 4203  ساعة معتمدة٢ (                                                     فن مسرحى(  

 متطلبات –ضاءة  اال– االرتفاع –المساحة (ة للمسطح االفقي للمسرح من حيث دراس
 من المسرح ديكورات وإظهار توضيح في االساسية العناصر دراسة -)الكاميرات –التصوير 

 دراسة- الداخلي وتصميمه المسرح لجوانب الرؤية ضوابط مراعاة مع وخلفيات ومناظر زوايا

 الهيكلي للتكوين تفصيلية دراسة-المسرح لخشبة وأفقية رأسية بقطاعات موضحة تفصيلية

توزيع اإلضاءة  دراسة- المسرح ديكور في والمتحركة الثابتة الخلفيات دراسة-للشواية النشائيوا
   . على عناصر التصميم

  



 
 

 - ٢٣٧ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

SARW 4204  ساعة معتمدة٢(                                               هندسة كهربائية   (  

 مبـادئ   -لتيار المستمر    مبادئ دوائر ا   - الكميات الكهربية    - الكهربية الهندسة نظريات
 تطبيقـات  - القياسات الكهربية - االآلت الكهربية   - المجاالت المغناطيية    -دوائر التيار المتردد    

 دوائر التحكم   - مبادئ تصميم دوائر الحاسبات اإلليكترونية       -مبادئ تصميم الكابالت الكهربية     
 . مبادئ تصميم اإلضاءة للمنشآت المختلفة -

SARW 4205     ساعة معتمدة٢(                                                 فظ األثار وصيانتهاح (   

طور هـذه  ت-  يها  مع الحفاظ علاألثار األساليب العلمية والتقنيات المتقدمة فى ترميم 
 هـذة    وترميم  الخطوات المتبعة لصيانة وعالج    – المحافظة على المظهر الفيزيائى   و   االساليب

  القـدرة    –)  المعالجات الـسابقة     - تاريخ اخر صيانه له        –معرفة تاريخ العمل    ( ن   م األثار
 المـواد   - المـواد الملونـة      - طرق تجهيز األسطح والوسائط      –على تقيم كفاءة وحالة العمل      

 طرق صيانة األثـر مـن       - طرق التنظيف ومواده     -والطرق المستخدمة لعالج وترميم األثر      
 األدوات المـستخدمة     –  أساليب عالج مظاهر تلف األثر     -رة والضوء    الحرا -تأثير الرطوبة   

  .وتوثيق هذه األعمال  -

SARW 4206  ساعة معتمدة٢(                                              أساليب إبتكارية    (  

 مفهوم اإلبتكار ونشأته ، الفرق بين اإلبتكار والتصميم ، مراحل التفكير اإلبتكاري ،
االعمال  اإلبتكار في – اآلراء الفلسفية حول مفهوم اإلبتكار -الساليب االبتكارية المختلفة ا

تقييم العمل – عناصر وأساسيات اإلبتكارية –من حيث اآلداء الجمالي والوظيفي النحتية 
 . اإلبتكاري

SARA 4207  ساعة معتمدة٢       (                                     فن العملة و الميدالية   (  

 تصميم الميداليات الخاصـة لتـسجيل       -تصميم العملة المعدنية المتداولة ، والتذكارية       
 تصميم رموز التقدير الرسمى     - الميداليات التذكارية للهيئات والمؤسسات      -األحداث التاريخية   



 
 

 - ٢٣٨ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

مزية والدروع  للدولة تجاه ألفراد مثل القالدات واألنواط واألوسمة والشارات ، والشعارات الر          
  .التذكارية 

SARW 4208  ساعة معتمدة٢(                                                تذوق  موسيقى                (  

 ـ السمعية والمؤثرات العزف مجال في اإلبداعية األنشطة في الموسيقي الحس تنمية
 للمقطوعات التذوق تنمية ــ لمسموعا واإلنتاج المرئي اإلنتاج بين التزامن على القدرة تنمية

  .اإلعالنية لألفالم تصويرية موسيقية خلفيات عمل في واستخدامها الموسيقية

SARW5201   ساعة معتمدة٢ (                                               اقتصاديات تصميم  (  

 -ف الكليـة     التكـالي  - األجـور المرتبطـة      - زمن التنفيـذ     -دراسة تكاليف الخامات    
 - معرفة تكلفة التكنولوجيا المستخدمة فى تنفيـذ التـصميم             – الدراسات االقتصادية للتصميم  

  .واألجور المتغيرة 

SARW 5202 ساعة معتمدة٢ (                                                       علم جمال                 (  

 الخبرة الجمالية فى    -لسفية حول مفهوم الجمال      اآلراء الف  - نشأته   - تعريفه   -الجمال  
 نظرية نظرية المحاكاة    -العمل الفنى رأى بعض الفالسفة فى علم الجمال فى التصنيف للفنون            

 بعـض القـوانين     -  المقاييس واألحكام للنسب الجمالية    - الفنون الجميلة والفنون الصناعية      -
  .للتقدير الجمالى

SARW 5203 ساعة معتمدة٢(                                               تخطيط ميدانى   (  

 - التباين المطلوب فى المفردات التـصميمية للموقـع   -أسس تصميم وتخطيط المواقع   
 القيم الجماليـة    -أساليب تحليل التكوين الداخلى والخارجى للموقع وعناصره الجمالية البصرية          

 بدائل تخطيط   -اغات العمرانية وعناصرها ومكوناتها      أسس تصميم  الفر    -والتشكيل العمرانى   
  . ووسائل عمل ماكيت للتخطيط العام طرق-الموقع وطرق تقييم البدائل 

  



 
 

 - ٢٣٩ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

SARW5204  ساعة معتمدة٢(                                                       منشأت معدنية           (  

 فلـسفة   - اإلنشاءات العدنية البـسيطة       أساسيات تصميم  - ية المعدن المنشات تصميم   -
 عمليات اللحـام لخامـات الحديـد        - تصميم المنشآت فى القرى السياحية       - المعادن    تصميم  

 المنشات المختلفة وقطاعاته وكذلك أساليب اللحام والتثبيت أللواح المعادن المستخدمة فى تنفيذ            
 المعدنيـة مثـل األلومنيـوم أو مـن     وتكنولوجيا سواء من القطاعات الحديدية أو   - المعدنية  

 - التحـضير    -دراسة المواصفات الفنية الخاصـة بالتنفيـذ         - األلواح من الخامات المختلفة     
  . إلخ … األبعاد - الطالءات -المعالجات 

SARW 5205 ساعة معتمدة٢(                                                    نظم إضاءة  (  

 االضـاءة  ومتطلبـات  مواصفات تحدد التي والمتغيرات العوامل سةبدرا المادة تهتم
 الفتحـات - الفـراغ  داخـل  االستضاءة شدة في تؤثر التي العناصر دراسة- الفراغات داخل

 التـأثيرات  –المـستخدمة  والخامـات  المـواد  وطبيعة الداخلية االسطح خصائص-المعمارية
 المرغوبة االضاءة متطلبات تحقق التي تهاومواصفا التكنيكية المتغيرات-(للضوء الفسيولوجية

 أنـواع -التقليديـة  الحسابية بالطرق اإلستضاءة شدة تحديد( – التشكيلية  القيم-  الفراغ داخل
  .الصناعية االضاءة بتصميم القيام عند مراعاتها يجب التي العوامل ودراسة اإلضاءة

SARW 5206 ساعة معتمدة٢      (                                         إدارة مشروعات   ( 

 توزيـع  دراسـة  -وتـدرجها  االهـداف  دراسـة - المشروعات ادارة مدخل دراسة
 دراسة - الحرج المسار شبكات دراسة- لالنشطة المنطقي التتابع شبكات دراسة- المسئوليات

 تنفيـذ  بـرامج  دراسة - التنفيذ اعمال الدارة العامة االسس دراسة -الزمنية الخطية الجداول
 علـي  والتفتيش االنتاج مراقبة دراسة - القرارات اتخاذ ومراحل اساليب دراسة-   االعمال
  .والجودة التصميم في للجودة العالمية النظم مع المواصفات مطابقة دراسة - المنتج جودة

  

  



 
 

 - ٢٤٠ -

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 

SARW 5207 ساعة معتمدة٢(                                               سات الجدوىدرا   (  

 عناصـر إقامـة   - الدراسة الفنية للمشروع     - دراسة تمويل المشروع     -دراسة السوق   
دراسـة االقتـصادية     ال - طرق وأساليب التخطيط لمشروعات جديدة       -منشأة صناعية أو فنية     

  . للمشروع

SARW 5208 ساعة معتمدة٢                      (                       توثيق األعمال الفنية(    

 أساليب وطرق   – الخطوات المتبعة لتوثيق العمل الفنى       –دراسة توثيق األعمال الفنية     
 جوانـب األسـتفادة   – استخدام التكنولوجية الحديثة فى توثيق العمل الفنى     -توثيق العمل الفنى  

  عالقة توثيق األعمال الفنية والمحافظة على الهوية الثقافية والفنيـة            –من توثيق العمل الفنى     
  .والتراث الثقافى 

  



 

 - ٢٤١ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

 

 

   APPA2101ساعات معتمدة٣(                                                   أساسيات التصميم (  

 ،الخـط ، الـشكل ، القـيم ه، الملمـس          ( مـن    دراسة عناصر التـصميم االعالنـى     
وطـرق توظيفـه مـن    التقنـي ،   والبعـد  النفـسي  والبعد الفني البعد مع مراعاة....) اللون

دراسـة العالقـة بـين       - مختلفـة  تجارب تصميمية ومعالجات شكليه ولونيـه        إجراءخالل  
ــصميم وأساســياته ــصميم –عناصــر الت ــزان ، ( دراســة أساســيات الت التناســب ، اإلت

ــدة   ــسجام ، الوح ــيم –.... ) اإلن ــة الق ــة (  دراس ــة الجم–الوظيفي ــصادية –الي –اإلقت
  ) .البيئية –الثقافية –األخالقية –الدينية –السياسية –اإلجتماعية 

 APPA 2102 ساعة معتمدة٢(                               بات اإلعالنية تصميم  الكتاأساسيات (   

 والالتينية واألصول التاريخية لها وأهميتها مع العربية الخطوط وإشكال أنواع دراسة
صياغة الحرف العربى   – أنماط جديدة تفيد فى مجال اإلعالن استحداث منها فى ستفادةاال

والمسافات ) الممتدة ألعلى وألسفل(دراسة للنسب الرياضية للحروف  والالتينى تشكيليا مع
تكوين الجمل والعبارات – عالقة اللون بالخط– حجم الخط –واإليقاع البصرى للكلمة 

تطبيقات عملية –دور النفسى والعضوى للكتابات فى عملية القراءة  دراسة لل– اإلعالنية
 مع موضوع اإلعالن يتواءم من الدراسة فى تشكيل كتابة عنوان االستفادةللتدريب على كيفية 

  .والمتلقى له 

APPA2103 ساعة معتمدة٢(                                        ) ١ (تصميم عالمات تجارية (  

العلمـى والثقـافى والفنـى      (االتهـا المختلفـة     يفة العالمة التجاريـة ومج    دراسة وظ 
 للعالمـة  والتكنولوجيـة  والفنيـة  العلميـة  األسس دراسة–) إلخ  .....واالقتصادى والسياسى 

 العالمـة  خـصائص  دراسـة  –)  المتلقـى  –الموضوع  –عناصر العالمة التجارية    ( التجارية



 

 - ٢٤٢ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

 مجـاالت  فـي  تجاريـة  وشعارات كعالمات ستخدمةالم والرموز العالمات دراسة - التجارية
  .مات تجارية لعدد من تلك المجاالتتطبيق الدراسة فى تصميم عال -المختلفة  الحياة

 APPW2104  ساعة معتمدة٢(                        )                        ١(نظم طباعية (   

 مراحل –صول الطباعية  تصنيف األ- تقسيم أنواع المطبوعات  –تعريف الطباعة 
الحصول على السلبيات الخطية (  التصوير الخطى والتصوير الشبكى –اإلنتاج الطباعى 

 نظرية –طبيعة اللون (  اللون فى مجال الطباعة – تقنيات المونتاج –) والشبكية واإليجابيات
 مراحل تطور –)  اللون وأسلوب اإلنتاج الطباعى – نظرية الطرح اللونى –اإلضافة اللونية 

 اعتبارات اختيار الحرف – دراسة الهوامش – أجزاء الحرف الطباعى –نظم جمع الحروف 
  ). اعتبارات أسسس التصميم – السيكولوجية –التقنية ( الطباعى 

APPW2105   ساعة معتمدة٢(                                                نظريات اللون (  

ون في اإلعالن للوسائل المرئية المتنوعة ــ عالقة اللون دراسة نظريات ونظم الل
نظريات اللون فى بعض مدارس الفن الحديث ومدلول اللون ـ  بالملصقات اإلعالنية

دراسة اللون في اإلعالن الثابت والمتحرك ـ  -)  الفن الرقمى– الفن المصرى –الباوهاوس (
للون في اإلعالن ـ اللون في إعالنات الفسيولوجي  للون في اإلعالن التأثيرا سيكولوجية

  .الصحف والمجالت ـ اللون في إعالنات التليفزيون ـ اللون في إعالنات السينما

APPA2106   ساعات معتمدة٣(                   )١) (الصحف إعالنات – ملصقات(تصميم (   

 الفنية األسس دراسة -دراسة الملصق االعالنى ومجاالته المختلفة كوسيلة إتصال 
 دراسة - للملصق االعالنى من اشكال ورسوم وكتابات المكونة التصميميةوالعناصر 

)  الخلفية – الكتابة –الصورة ( أساسيات تصميم االعالن فى صياغة عناصر الملصق 
 – المساحة –االرتفاع (  دراسة علمية لحامل االعالن من حيث -وعالقة كل منها باالخرى

  دراسة علمية -وعالقة ذلك بسهولة القراءة )  الساقطة علية ةواإلضاءسرعة المتلقى 
 -إلعالنات الصحف وما وصل له العالم من تقدم علمى وفنى فى مجال الملصق االعالنى 



 

 - ٢٤٣ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

 التكنولوجية موضوعات الملصق مع االستعانة بالوسائل ألحدتطبيق الدراسة فى تصميمات 
  .تحقيق أعلى درجات جذب المتلقى لهذ التصميم وفى تنفي) إمكانيات برامج الكمبيوتر(حديثة ال

APPA2107  2104 (                     )٢(نظم طباعية APPW ساعة معتمدة ٢ متطلب سابق(  

 النظرية العلمية للطريقة – الطرق الطباعية التصادمية –تصنيف الطرق الطباعية 
 النظرية العلمية للطريقة – -ئرة  النظرية العلمية للطريقة الطباعية الغا–الطباعية البارزة 

 الطرق –) السيرجراف(   النظرية العلمية للطريقة الطباعية المسامية -الطباعية المستوية 
 النظرية العلمية لطباعة – النظرية العلمية لطريقة النفث الحبرى –الطباعية الالتصادمية 

نتاج مطبوع يتم طباعته بطريقة  مسارية إ- النظرية العلمية للطباعة الحرارية –الزيروجراف 
 مسارية إنتاج مطبوع يتم طباعته بطريقة –Analogاألوفست باستخدام النظم التقليدية 

  .Digitalاألوفست باستخدام النظم الرقمية 

  APPW2108 ساعة معتمدة٢(                                     )١(نظريات اإلتصال المرئى (   

دراسة ارتباط عملية  -   تعريف االتصال وخصائصه وعناصره   -  دراسة نظرية االتصال 
أسس – اإلعالن كوسيلة اتصال –  تعريف االتصال اإلعالني –االتصال بتطور المجتمعات 

 تقديم رسالة إعالنية -تحديد وتنظيم العالقة بين المرسل و المتلقي للرسالة اإلعالنية  وقواعد
  .عبر وسيلة إعالنية محددة

 APPW2109 ساعة معتمدة٢(                                           )١(تكنولوجيا التصوير (   

 دراسة لتقنيات –دراسة للتقنيات الحديثة للفوتوغرافيا الرقمية فى مجال اإلعالن 
 دراسة لتقنيات التصوير الفوتوغرافى بالداخل –الضوء وتأثيرها على الصورة اإلعالنية 

دراسة كيفية تحقيق عامل  –أهميتها لتصميم اإلعالن الكاميرا المختلفة  وارج وزوايا والخ
تطبيقات عملية على تقنيات  -جذب المتلقى لإلعالن من خالل تأثير الصورة الفوتوغرافية 

  . منها فى أحد مجاالت اإلعالن واالستفادةالتصوير الفوتوغرافى بالداخل والخارج 

 



 

 - ٢٤٤ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

 APPW2110  ساعة معتمدة٢(          ارها             طرق إختبخواص مواد الطباعة و (   

خامـات طباعيـة   ( تصنيف األنواع المختلفة للمواد المستخدمة فى صناعة الطباعـة          
Substrates  - ألواح طباعية Plates– أحبار طباعية Inks –  وسـائط  – محاليل كيميائيـة 

 – كرتون   –ورق  (  الطباعية   طحاألس تصنيف األنواع المختلفة لمواد      – ) Blanketsمطاطية  
) Toner مسحوق   – عجينية   –سائلة  (  الطباعية   األحبار أنواع   –)  زجاج   - بالستيك   –لدائن  

 –) مثـال أحبـار األوفـست   (  الشروط التى يجب توافرها فى االحبار –  اختبارات الورق   –
لمستخدمة فى   خصائص الوسائط المطاطية ا    –تصنيف المحاليل المستخدمة فى مجال الطباعة       

  .طباعة األوفست

 APPA3101 ساعة معتمدة٢(                                                 )  ١(برامج حاسب ( 

 دراسة –دراسة برامج الكمبيوتر المتخصصة فى مجال الجرافيك و إمكانياتها الحديثة 
 تحرير –ور  دمج الص–اإلضافة والحذف (وإمكانياته  Photoshop) PS (ـبرنامج ال

و  إضافة بعض التأثيرات مثل الفالتر أ– تعديل األلوان وتصحيحها –ومعالجة الصور
 دراسة كيفية دمج الصور – دراسة برامج النشر المكتبى واإللكترونى -)إلخ .... األقنعة

 من هذه اإلمكانيات فى تصميم اإلعالن االستفادة عمل تطبيقات عملية لكيفية -والنصوص 
  .لى درجات الجذب للمتلقى وتحقيق أع

  APPA3102    ساعة معتمدة٢(                                     تصميم وتنسيق الكتاب (   

  دراسة - الخارجي دراسة لتصميم الغالف –دراسة ألسس تصميم الكتاب والصحيفة 
 -تاب الطفل ك - المدرسي(الخصائص الفنية والتكنولوجية للكتاب  -تصميم الرسوم التوضيحية 

ية التنسيق الجمالى للصفحات الداخل- ) إلخ .. األطالس  -الكتب العلمية والفنية  -المراجع 
 – الصور الداخلية –حتوى   للمالنظري المتن –العناوين (وتنسيق العناصر المكونة لها 

ليد تقنيات تج -تقنيات طباعة الكتاب  - دراسة أساليب اإلخراج الفنى للكتاب – )الهوامش
 من اإلمكانيات الحديثة لبرامج الكمبيوتر فى تحقيق أعلى قيمة االستفادة-وتشطيب الكتاب



 

 - ٢٤٥ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

 لعناصر تصميم الفنية الخصائص دراسة- النهائيجمالية إلخراج تصميم الكتاب فى الشكل 
  . وكتابات وإشكالغالف الكتاب من رسوم 

  APPA3103        ساعة معتمدة٢(                             تصميم العالمات اإلرشادية ( 

ت المختلفة  المجاال–دراسة لمفهوم العالمة اإلرشادية و وظيفتها فى مجال اإلرشاد 
العلمية لتصميم العالمة اإلرشادية و  األسس –) الداخلية والخارجية(للعالمات اإلرشادية 

الوسائل والطرق  على التعرف –)  المتلقى– الموضوع –ة اإلرشادية بعناصر العالم(عالقتها 
 الحياة والتى تشمل كل نظم العامةالعلمية والفنية لتنفيذ وتصميم العالمات اإلرشادية لالماكن 

 نظام لونى لها ــ معالجة العالمات اإلرشادية وتطبيق الدراسة صياغة وكيفية اليومية
  .باستخدام برامج الكمبيوتر 

APPA3104                  ساعة معتمدة٢(                                تصميم التغليف (   

الورقية والكرتونية (ليف دراسة الخصائص الفنية والتكنولوجية لتصميم عبوات التغ
 دراسة -أنواع التغليف -)  المنسوجة- المشربية الزجاجية - المرنة -البالستيك –المعدنية 

. إلعالنية وأكياس تعبئة السلع أساسيات تصميم العبوات والعلب الكرتونية والبطاقات ا
 التدريب على تصميم العبوات –التدريب على تصميم العبوات الكرتونية غير المعالجة 

 التدريب على تصميم البطاقات – Tetra packالكرتونية المصفحة المستخدمة لتعبئة السوائل
طاقات إعالنية  يتم  ب-لعبوة كرتونية : ( للتقييم نهائيعمل نموذج تصميم -Labelsاإلعالنية 

  ) . نموذج لتصميم كيس تعبئة للسلع -لصقها على العبوات والزجاجات 

 APPW3105     تقنيات فصل األلوان            )APPW 2105  ساعة معتمدة ٢متطلب سابق(  

 فصل األلـوان  – اليدوي الفصل – األلوانتصنيف التقنيات المختلفة المستخدمة لفصل   
 –)  الطريقـة غيـر المباشـرة      –المباشـرة   الطريقـة    (الميكانيكيلتصوير  باستخدام كاميرا ا  

 – بداية عصر اإللكترونيـات  – اإللكتروني اللوني الفصل –التجهيزات الالزمة لفصل األلوان     
 – األنواع المختلفة ألجهـزة المـسح األلكترونـى         – اإللكترونيأهمية استخدام أنظمة الفصل     

 وحـدة   – وحـدة التـشغيل      –Scanningوحدة المـسح     ( ياإللكترونمكونات أجهزة المسح    



 

 - ٢٤٦ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

 مـصادر  – أنظمة تعريض مجموعة أفالم الفـصل اللـونى   –)  Exposing unitالتعريض 
 أنواع أشعة الليزر المستخدمة فى التـسجيل علـى          –اإلضاءة المستخدمة فى المسح الضوئى      

  ) .ت ليزر أشباه الموصال– ليزر األرجون –ليزر هليوم نيون ( األفالم 

APPA3106   ٢(برامج حاسب(                      )APPA3101 ساعة معتمدة ٢ متطلب سابق(  

 التى تفيد فى مجال تصميم اإلعالن اآللي دراسة البرامج الجرافيكية للحاسب استكمال
 الرسومات المشتقة من األشكال الهندسية مثل ابتكار ( Illustrator دراسة إمكانيات برنامج –

 –)  تكبير الصور بدرجة عالية الدقة – إنشاء الخطوط والمنحنيات –Vector  ـ النقاط
 التغليف –العالمة التجارية (  من هذا البرنامج فى مجاالت تصميم اإلعالن المختلفة االستفادة

 تطبيقات عملية فى أحد -)إلخ ...  العالمات اإلرشادية – الملصق – الرسوم التوضيحية –
  .ن المختلفة مجاالت اإلعال

 APPA3107 ساعة معتمدة٢(                             ) جرائد ومجالت ( إخراج صحفى (  

 التـدريب   -دراسة الخصائص الفنية والتكنولوجية لتصميم الجرائد بأنواعها المختلفـة          
 معالجة النصوص والصور والرسوم باألساليب اإلليكترونية       -على إخراج الصحف والمجالت     

صائص الفنية والتكنولوجية لتصميم أغلفة ومحتويات المجالت ذات اإلصدارات العالمـة            الخ -
 أساليب اإلخراج الصحفى للمجالت وإعداد التخطـيط        -) الثقافية والمهنية والعلمية    (والخاصة  

 تدريب عملى على عمـل  –. وتوزيع األلوان والعناصر التيبوغرافية   ) الماكيت  (األولى للمجلة   
 – تدريب عملى على عمل غالف مجلـة         – تدريب عملى على صفحة مجلة       – صفحة جريدة 

باسـتخدام  ( صفحــات مجلــة    ٨ أو صفحــات جريدة    ٤عمل نموذج للتقييم عبارة عن      
  ) . In designبرنامج 

 APPA3108  ساعة معتمدة٢(         )       ات إعالنية نشر– مطويات -تقويمات(تصميم (   

 اإلعالنية لتصميم المطويات والنشرات والمكاتبات لالغراض دراسة السمات الفنية
  الهيئات والمؤسسات العلمية والثقافية والفنية– شركات –معارض (المختلفة 
دراسة الخصائص الفنية والتكنولوجية ألشكال ووظائف المطويات  –) إلخ....والسياسية



 

 - ٢٤٧ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

ساليب الميكانيكية والنشرات والتقويمات ـ معالجة النصوص والرسوم والصور باأل
 والطرق الحديثة لتصميم المطويات والنشرات والمكاتبات األساليب دراسة - واإللكترونية
 دراسة تحليلية لطرق تنظيم المعلومة وأولوية تتابعها وعالقتها - النهائي فى شكلها وإخراجها

ونشرة  تطبيق الدراسة فى تصميمات مطوية –ألخ ...بعناصر تصميم المطوية والنشرة 
  . المطروحة اإلغراض ألحدومكاتبات 

APPA3109  ساعة معتمدة٢(                وعة            تصميم الوسائل التعليمية المطب (   

الكتاب المدرسـى  ( دراسة الخصائص الفنية والتكنولوجية الوسائط التعليمية المطبوعة   
دراسة المعالجة   -) الخرائط   -لملصقات  ا -الرسوم البيانية    -الرسوم التوضيحية    -الشفافيات   -

تصميم الوسائط التعليميـة لمراحـل       -الميكانيكية واإلليكترونية للنصوص والصور والرسوم      
  .التعليم المختلفة 

APPW3110  2107 (                )  ١(تجهيز أسطح  APPW ساعة معتمدة ٢ متطلب سابق(  

 الطباعة األسطح التعرف على أنواع –دراسة طبيعة السطح الطباعى الليثوغرافى 
 مراحل تجهيز السطح الطباعى – مراحل تصنيع السطح الطباعى الليثوغرافى –اللليثوغرافية 

 مراحل تجهيز األلواح الليثوغرافية باستخدام األنظمة –الليثوغرافى باستخدام الطرق التقليدية 
 الفنية والتكنولوجية األساليب –السطح الطباعى السيراجرافى   مراحل تجهيز-CTP الرقمية 

  .المستخدمة فى تجهيز السطح الطباعى البارز 

  

  

  

  

 



 

 - ٢٤٨ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

):  

APPW  2201   ساعة معتمدة٢(                لمطبوع                 تكنولوجيا اإلعالن ا (  

 - إنسرت –ات المجــالت  إعالن–إعالنات صحف (تصنيف اإلعالنات المطبوعة 
تكنولوجيا طباعة إعالنات الصحف  دراسة –)  Indoor-Outdoorإعالنات الطـرق 

 الوسائط الطباعية -الطرق الطباعية المستخدمة فى طباعة الصحف والمجالت واإلنسرت(
 دراسة –)  نماذج للماكينات المستخدمة فى الطباعة– األحبار المستخدمة –المستخدمة 
 – المستخدمة فى طباعة إعالنات الطرق Digital printingيا الطباعة الرقمية لتكنولوج

 نماذج الماكينات الرقمية المستخدمة فى طباعة – الوسائط الطباعية –األحبار المستخدمة 
  .إعالنات الطرق

 APPW2204  ساعة معتمدة٢(                                      نظم وتشريعات وقوانين ( 

لفكرية والفنية ـ الحماية ايعات التي صدرت في مجال اإلعالن سة القوانين والتشردرا
ـ ي ـ النظم والقواعد واالشتراطات الصحية لتعليمات المنتج اإلعالنفي مجال اإلعالن 
ـ نظم التعامل والقوانين المعمول بها في عملية الوقاية من التلوث البيئي القوانين التي تنظم 

  .إلعالن واإلنتاج اإلعالنيمجال النشر وا

APPW2203 ساعة معتمدة٢(                                  )  ١( وأبحاث السوق التسويق (  

عناصر و دراسة أسس–دراسة مفهوم التسويق وأثره على ترويج المنتج أو الخدمة 
 كيفية  – دراسة إستراتيجيات التسويق – ) السعر– المكان – الزمان –ترويج ال(التسويق 
 أثر – المصمم من البحوث التسويقية للشركة أو الهيئة المعلن عنها فى تصميم إعالنه استفادة
  .الخدمة المقدمة  أو والسلعة للمنتج الترويج في اإلعالن

  

  



 

 - ٢٤٩ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

 APPW2204      ساعة معتمدة٢(                            سيكولوجية التصميم واإلبداع (  

 كيفية – دراسة للعملية اإلبداعية والتذوق الفنى لألعمال الفنية –دراسة لمفهوم اإلبداع 
معرفى  (اإلنسانيدراسة أبعاد السلوك – الطالب فى تفعيل قدراته اإلبداعية فى التصميماستفادة

 العملية – مراحل ومستويات العملية اإلبداعية –)  إجتماعى– ثقافى – تعبيرى – وجدانى –
 من الدراسة فى االستفادة كيفية –لعصر الحديث بمصر والخارج اإلبداعية لدى أهم فنانى ا

  .مجال التخصص

  APPW2205                  ساعة معتمدة٢(                              طبيعة بصريات ( 

 نظريـات االتـصال     -نظريات الضوء   - مدخل للتصوير    -دراسة تاريخ البصريات    
 أساسيات التتـابع  -)   بصريات فيزيائية-يات هندسية بصر(البصريات الكالسيكية – البصرى 

 الترابط الطـولى وعالقتـه   - خاصية الترابط لألشعة الضوئية -نوعية آالت التصوير التخيلية   
 كثافة الطاقة   - كثافة األنماط الكهرومغناطيسية داخل حجرة ضوئية        -بالعرض الطيفى للموجة    

 دراسـة   –قة اإلشعاعية لوسـط رقيـق ضـوئياً          كثافة الطا  -اإلشعاعية لوسط كثيف ضوئياً     
 فوائـد اسـتخدام   –)  أشعة الليـزر –األلياف الضوئية لنقل البيانات   (لتطبيقات علم البصريات    

  .التكنولوجيا البصرية

 APPW2206        ساعة معتمدة٢(                              تكنولوجيا عرض اإلعالن ( 

 حامل العرض -إلعالن سواء بالداخل والخارج دراسة ألساليب العرض الحديثة ل
 - السيارات المتنقلة - الشاشات اإللكترونية وأنواعها وأحجامها -وأنواعه وخاماته المختلفة 

دراسة للمكان أو الموقع اإلستراتيجي لعرض اإلعالن وعالقته بسرعة المتلقى وارتفاع حامل 
ن بالتنسيق الجمالى والحضارى للشارع اإلعالن وظروف البيئة المحيطة عالقة حامل اإلعال

  .والبيئة المحيطة 

  

  



 

 - ٢٥٠ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

 APPW2207                 ساعة معتمدة٢(                             أرجنومية اإلعالن (  

 دراسة كيفية تحقيق التوافق والمالئمة – ومفهومهتعريف علم األرجنوميكس وأهدافه
 كيفية تقييم نظم التصميم ووظائفه مرتكزاً على –ئة بين تفاعل المتلقى وتصميم اإلعالن والبي

 دراسة األهداف المختلفة لألرجنومية اإلعالنية لتحقيق – المتلقى وأداءه وصفاته احتياجات
البنية المادية والشكلية والتي تتعامل معها عين دراسة –أعلى درجات الفاعلية لتصميم اإلعالن 

نولوجية ــ المعايير التك( الخاصة بالمنتج اإلعالني  دراسة المعايير األرجنومية–المتلقي 
دراسة لألرجنومية  فى جميع مراحل تصميم  -) ـ السالمة واألمانالمعايير الجرافيكية 

  .اختبار وتقويم المنتج اإلعالني طبقا لذلك اإلعالن و

APPW 2208  النشر المكتبى Cad                                         )معتمدة ساعة ٢(  

 بـرامج النـشر المكتبـى والـصحفى      -من خالل النظم الميكانيكيـة  التصميمدراسة 
publisher - الصور   برامج معالجة- معالجة الحروف والنصوص على أنظمة النشر المكتبى

 -  power point-Harvard graphicsونظم  وبرامج العروض المرئيـة Photoshop مثل
بغـرض إنتـاج التـصميمات المتنوعـة     CAD  ية اإلليكترونية التصميم من خالل النظم اآلل

 -متراكبة األلـوان   أحادية اللون أو   وسواء)  المطبوعات ذات القيمة، التغليف    الصحف، الكتب،(
  ).النصوص والصور والرسوم  (-تصميم ومعالجة العناصر التيبوغرافية 

APPW3201  ساعة معتمدة٢(                                    تصميم المواقع اإللكترونية ( 

 دراسة لعناصر اإلعالن –دراسة لألسس العلمية لتصميم المواقع اإللكترونية 
 عمل خطة تصميمية إلدارة عناصر اإلعالن –واألساليب المختلفة  لعرضه على هذه المواقع 

مج المرتبطة بالموضوع والمتلقى وكيفية صياغتها فى التصميم من خالل إمكانيات البرا
  . تطبيقات عملية لتنفيذ إعالن على أحد المواقع اإللكترونية –الرقمية 

APPW3202                 ساعة معتمدة٢(                                    علم الداللة ( 

 –ـ مفهوم النظريات الحديثة لعلم الداللة  المعاصرمفهومهوتعريف علم الداللة 
 إعتبارات الداللة –Syntacticالتركيب البنائى (علم الداللة العوامل التى يرتكز عليها 

Semantic– اإلعتبارات العملية والتجريبية Pragmatic (دراسة – الداللة علم نظرية 



 

 - ٢٥١ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

تحليلية ألهمية علم الداللة لمصمم اإلعالن وكيفية اإلستفادة منه فى وضع الخطة التصميمية 
  .لإلعالن 

APPW  3203  ساعة معتمدة٢  (الكتاب                                     تكنولوجيا إنتاج (    

 الخصائص الفنية - تصنيف الكتب - الشركاء فى إنتاج الكتاب -مفهوم الكتاب 
..  األطالس - الكتب العلمية والفنية - المراجع - كتاب الطفل -للكتاب المدرسى (والتكنولوجية 

الطرق الطباعية المستخدمة فى ( تقنيات طباعة الكتاب -  أساليب اإلخراج الفنى للكتاب-) إلخ
 تقنيات -)   الماكينات المستخدمة ومقاساتها– الوسائط الطباعية المستخدمة –طباعة الكتاب 

 دراسة برامج الكمبيوتر فى مجال الجرافيك وامكانيتها الحديثة -تجليد وتشطيب الكتاب 
وإمكانياته المتعددة فى ) ID( دراسة برنامج -فة الصحي وكيفية توظيفها فى تنسيق الكتاب أو

  ادراج ملفات – للصفحات التلقائي الترقيم -تنسيق الصور والنصوص بشكل دقيق ( كال من 
 كتب إنشاء إمكانية– تكوين صفحة مفهرسة صغيرة طبقا لمساحة الموضوع –) األوفيس(

  )إلخ ......تفاعلية للمتلقى 

3204 APPW 2109)               (٢(ر  تكنولوجيا التصوي  APPW ساعة معتمدة ٢ متطلب سابق(  

مجـسمات  : غرافى فـى المنتجـات المختلفـة        و اإلعالن الفوت  تصويرطرق  دراسة  
 وذلـك مـن خـالل األسـاليب     -) إلخ ..  مصنوعات معدنية - مصنوعات جلدية    -زجاجية  (

ـ ـ تطبيق النظم الفوتوغر تصوير الفوتوغرافى الثابت ال اإلعـالن التجـاري ـ    افية في مج
 أجهـزة  دراسـة  ـ ـ اإلنتاج الملون للشرائحاإلنتاج أحادي اللون ـ اإلنتاج الملون المطبوع   

 اإلعالن عن المنتجات التجارية المختلفة من خالل عمليات التـصوير       - الصور إلنتاج المعمل
باستخدام المـصادر    توزيع اإلضاءة    - باستخدام العدسات المناسبة مساحات األفالم المختلفة        -

  . التحكم فى جودة اإلنتاج التشغيل المعلمى-الصناعية 

 APPW   3205ساعة معتمدة٢(            رات الفيلمية             تكنولوجيا إنتاج المصغ ( 

 - خصائص الوسيط التعليمى     - أهمية استخدامها    -تعريف الوسائط التعليمية وتصنيفها     
 الرسـوم   - الـشفافيات    -الكتاب المدرسـى    (تاج الطباعى لوسائط    تصميم واإلن أساليب ونظم ال  



 

 - ٢٥٢ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

 طـرق إنتـاج     - أنواع المـصغرات الفيلميـة       -)  الخرائط - الملصقات   -التوضيحية والبيانية   
  . استخدام الحاسبات اآللية - طر حفظ وتداول واسترجاع المصغرات -المصغرات 

APPW 3206           ساعة معتمدة٢(                    تكنولوجيا إنتاج إعالنات الطرق (  

 حـل مـشكالت اإلنتـاج       -دراسة المواصفات العلمية والتكنولوجية إلعالن الطـرق      
  .ساليب مستحدثة لخدمة إعالن الطرقابتكار أ -اإلعالنى عبر الوسائل التقليدية وغير التقليدية 

APPW3207         ساعة معتمدة٢(                                         تاريخ اإلعالن ( 

 –الرمزية –اآلرت نوفو ( عبر مدارس الفن الحديث اإلعالندراسة تحليلية لتطور 
اوهاوس  الب– التجريدية – السريالية – الدادئية – المستقبلية – التكعيبية – التعبيرية –الواقعية 

بداية الحضارات اإلنسانية دراسة تاريخية للوظيفة اإلعالنية منذ  - ) الواقعية الجديدة- أولم–
 دراسة للسمات الفنية والقيم الجمالية -الصناعية  النهضة وحتى الثورة المختلفة مرورا بعصر

  .لإلعالن فى كل مدرسة من مدارس الفن الحديث 

 APPW  3208 ساعة معتمدة٢(                                        تاريخ طباعة وتغليف (   

 تاريخ - تاريخ السطح الطباعى البارز - تاريخ الورق -طرق التسجيل تاريخ الكتابة و
 تاريخ تصوير ميكيانيكى - تاريخ جرافيور - تاريخ سيرجراف -السطح الطباعى الليثوغرافى 

  . تاريخ أحبار الطباعة -



 

 - ٢٥٣ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

 

 APPA4101ساعة معتمدة٢(                         ) ١(سوم المتحركة تصميم اإلعالن بالر (  

دراسة األسس واالعتبارات الفنية والبيئية لتصميم لوحه القصة إلعالن مقترح 
دراسة األنواع المختلفة للقطات -  مع دراسة عنصر الزمن و الصوت - بالرسوم المتحركة 

تنفيذ واستخدام اإلمكانات المتاحة التعرف على طرق ال- وغيرها من السمات المميزة لها
 تطبيق ذلك فى تصميم إعالن لرسوم متحركة فى احد -لبرامج الكمبيوتر فى معالجه الرسوم

  .باستخدام الكمبيوترالمجالت 

APPA4102  ساعة معتمدة٢ (                                  )١(تصميم نظم التوجيه واإلرشاد (  

 وكيفية وضع خطة إرشادية لشركة أو هيئة واإلرشاد جيهالتوالتعرف على مفهوم نظم 
التعرف على هوية الشركة لتحديد النظام الخاص بها (ألخ ، تشمل هذه الخطة ....أو مؤسسة 

 تشمل البيئة المحيطة اإلرشادية للجهة المعنية بالخطة معماري الحصول على تخطيط –
 – لتقديم المعلومة المطلوبة األماكنهم  لها وأالمعماريوتحديد الطراز ) لبالخارج والداخ(

 وضع خطة –تحديد المعلومات واالتجاهات المراد اإلرشاد عنها للتعريف بالجهة المعنية 
ترتكز على عناصر التصميم ) بالخارج والداخل( للجهة المعنية اإلرشادي التصميم إلدارة

  .ات العملية االرشادى وعالقته بالموضوع والمتلقى له وذلك من خالل التطبيق

4103  APPA   ٢) (عالمات تجارية (تصميم(     ) APPA2103 ساعة معتمدة ٢ متطلب سابق(  

دراسة هوية الشركة أو المؤسسة أو الهيئة من حيث التعبير من خالل تصميم العالمة 
ية  التجارية عن فلسفة المؤسسة وأهدافها والقيم التى تتبناها لتصل إلى التميز والتفرد والمصداق

 تطبيق الدراسة من خالل تصميم عالمة ألحد الشركات أو المؤسسات الكبرى فى أحد -
مجاالت العالمة التجارية مؤكداً على هويتها ومرتكزاً على الدراسة السابقة لألسس العلمية 

  .لتصميمها 

  



 

 - ٢٥٤ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

APPA4104  2106   ()٢) ( إعالنات الصحف– ملصقات(تصميم APPA ة ساعة معتمد٢  متطلب سابق(  

التعرف على أحدث األساليب الفنية والتقنيات الرقمية فى مجال الملصق االعالنى 
 الطالب فى عمل تصميمات وإبداعات ابتكاراتوإعالنات الصحف على مستوى العالم لتنمية 

 دراسة -حديثة للملصق اإلعالنى وإعالن الصحيفة تتوافق مع الموضوع وتجذب المتلقى 
 البرامج الرقمية الحديثة فى تطبيقات تشمل تصميم سلسلة من إمكانياتب الطالب استعانةكيفية 

  . الملصقات تعلن عن موضوع واحد 

APPA4105   3106(                  )٣(برامج حاسب APPA ساعات معتمدة ٣  متطلب سابق(  

دراسة إمكانيات البرامج الجرافيكية التى تصلح فى التجسيم وتحقيق البعد الثالث 
والذى يتميز بإنشاء البيئة ثالثية  3DMAX دراسة برنامج – فى اإلعالن المتحرك وكذلك

 –والصور المتحركة  Animation األبعاد التى تدخل فى صناعة أفالم الرسوم المتحركة 
 إمكانية إضافة  اإلضاءة وتغيير زوايا الكاميرا –إنشاء كائنات ثالثية األبعاد وثنائية األبعاد 

 تطبيقات –ات البيئية المحيطة و بعض األنظمة والتأثيرات التى تحاكى الطبيعة وإضافة المؤثر
  .ة فى مجال تصميم اإلعالن المتحركعملي

 APPA4106 ساعة معتمدة٢(              )١(تصميم اإلعالنات المتحركة بالوسائط المتعددة (  

ة وسماته الفنية دراسة لألسس العلمية لعناصر اإلعالن المتحرك فى الوسائط المتعدد
وجية الحديثة لبرامج الكمبيوتر دراسة لألساليب التكنول–فى مجال السينما والتلفزيون 

)3DMAX ( فى كل من استخدامهاوإمكانية ) تغيير زوايا –تصميم الصورة المتحركة 
 تطبيق الدراسة فى تصميمات تصلح  فى مجال –)  تغيير القيم الضوئية للصورة–را الكامي

  . تطبيقات عملية فى أحد مجاالت اإلعالن المتحرك – المتحرك بالسينما والتلفزيون اإلعالن

APPW4107                                 ساعة معتمدة٢(          نظم الحمالت اإلعالنية (  

يط الحمالت اإلعالنية  دراسة تخط–دراسة مفهوم الحملة اإلعالنية ومجاالته المختلفة 
امج واألنشطة للحمالت ـ وضع البرالجدوى الفنية للحملة اإلعالنية دراسات ـ ومقوماتها 



 

 - ٢٥٥ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

ـ منافسة العناصر ر اإلمكانيات الفنية المتاحة ـ حصاإلعالنية ـ تحديد الجمهور المرتقب 
 تطبيقات – الحملة التنفيذية اإلجرائية – إستراتيجيات الترويج –المشابهة في الحقل اإلعالني

  . إعالنية ألحد الشركات أو الهيئات عملية لتصميم حملة

 APPA4108 ساعة معتمدة٢(                                            )١(تصميم نوافذ عرض ( 

   التعرف على-دراسة أهمية دور نوافذ العرض لجذب المستهلك نحو شراء السلعة 
ألسس  ا–وحركته فى الفراغ دراسة الشكل ذو الثالثة أبعاد  –المجاالت المختلفة لنوافذ العرض
 من إمكانيات األساليب التكنولوجية الحديثة فى االستفادة–العلمية لتصميم نوافذ العرض

 تطبيقات عملية – التعرف على الخامات الحديثة المستخدمة فى نوافذ العرض –التصميم 
  .لتصميم نافذة عرض فى أحد المجاالت المختلفة 

 APPA4109ساعة معتمدة٢(     ئل المرئية                            تصميم اإلعالن للوسا (  

صحف وفي لمقومات تصميم اإلعالن للوسائل المرئية إعالنيا في كل من ال دراسات
ـ دراسة خصائص تصميم اإلعالن المرئي للمنتجات أو السلع أو التليفزيون وفي السينما 

تصال في تصميم إعالني ألحد المنتجات ـ استخدام أحد أنظمة التصميم ونظريات االالخدمة 
  . بشكل جمالي من خالل وسائل اإلعالن المرئية

 APPA4110 ساعة معتمدة٢(                                          )١(المعالجات الجرافيكية (  

دراسة المقومات العلمية والفنية وأسس المعالجات الجرافيكية للعالمات التجارية 
 –تجارية ( لمعالجات جرافيكيه للعالمات  التدريب على صياغة أفكار متنوعةـواإلرشادية 

  صياغة إشكال جديدة تحمل دالله بالتقنيات المختلفة لتطبيق المعالجات الجرافيكيهـ )ةإرشادي
ـ معالجة الرموز والعالمات التجارية يدويا وفوتوغرافيا باستخدام برامج ـ معالجة الخطوط 

  .الكمبيوتر

  

  



 

 - ٢٥٦ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

5101  APPA  4101  ()٢(تصميم اإلعالن بالرسوم المتحركة APPA ساعة معتمدة٢ متطلب سابق(  

دراسة إدارة تصميم الرسوم المتحركة و كيفية عمل خطة تصميمية لإلعالن المنفذ بها 
 البرامج الجرافيكية الحديثة فى عمل تطبيقات عملية تحقق أعلى إمكانيات من االستفادة –

 إمكانيات الحيل أو الخدع البصرية لبرامج الرسوم استخدامقى من حيث درجات الجذب للمتل
  .المتحركة فى اإلعالن

APPA5102   4102(  )٢(تصميم نظم التوجيه واإلرشاد  APPA ساعة معتمدة ٢ متطلب سابق(  

 الشركات أو الهيئات أو المؤسسات تشمل من إلحدىوضع خطة تصميميه متكاملة 
مكان الجهة المعنية باإلرشاد مع مراعاة حجم التصميم وارتفاع الحامل الخارج توجيه المتلقى ل

 وأسماء أرقام الطوابق –المدخل واسم الجهة (   بالداخل –المعلن عليه وعالقته بالمتلقى 
مالبس العاملين ) األبواب إرشاد لكل طابق فى الممرات وعلى – الموجودة بها األقسام

إلخ ومن كل ما يخص التعريف بالجهة .... ت والمكاتبات وألوانها وبطاقة الهوية والنشرا
 .المراد اإلرشاد عنها ومراعاة الوحدة التصميمية فيما بينها 

5103  APPA  4110(          )٢(المعالجات الجرافيكية APPA ساعة معتمدة ٢ متطلب سابق( 

) لمجلة ملصق ا– ملصق الجريدة –رق ملصقات ط( أنواع الملصقات المختلفة دراسة
 -خارجية (ات  التعرف على المقومات العلمية والفنية وأسس المعالجات الجيرافيكيه للملصق–

 ــ التدريب على صياغة أفكار متنوعة لمعالجات جرافيكيه للملصقات االعالنيه ـ )داخلية 
-يدوياً(صياغة إشكال جديدة تحمل دالله بالتقنيات المختلفة لتطبيق المعالجات الجرافيكيه 

  .)الكترونياً

APPA5104   ٤(برامج حاسب(                  )APPW4105 ساعات معتمدة ٣ متطلب سابق( 

 من برامج الكمبيوتر المتخصصة والتى تم دراستها فى المراحـل           االستفادةتعلم كيفية   
 فى  ) برامج النشر المكتبى   –ى دى ماكس     ثر – اإلليستراتور   –الفوتوشوب  (قة من برامج    الساب



 

 - ٢٥٧ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

عمل تصميمات إعالنية من ملصقات وعالمـات تجاريـة ومكاتبـات وتقويمـات ونـشرات               

  ) . فايرووركس– فالش كاتاليست –اين إن ديز( دراسة لبعض برامج الجرافيك –ت ومطويا

APPA 5105 ساعات معتمدة ٦(                                                      المشروع(  

هائي للتخرج إلى استفادة الطالب من المواد التخصصية التى درسها يهدف المشروع الن

 يطبق الطالب -فى مجاالت  تصميم  اإلعالن المختلفة وصياغتها فى خطة تصميمية متكاملة 

الهيئات أو الجهات تعلمه من كيفية إدارة التصميم فى خطته اإلعالنية ألحد الشركات أو من 

 تشمل -) إلخ ....  أ و التعليمية أو اإلقتصادية أو السياسية العلمية والثقافية(أو المؤسسات 
 - تغليف  - مطويات ومكاتبات  – عالمة تجارية –ملصق ( هذه الخطة تصميمات لكل من 

 -مستفيداً بإمكانيات التكنولوجيا الحديثة فى إخراج وتنفيذ خطته التصميمية ) رسوم توضيحية 

عرضاً لتطور الفكر التصميمى للحملة االعالنيه مع اعداد كتالوج مصغر يضم تسلسال و

  .وصوال الى التصميمات النهائية
APPA5106 ٢( تصميم اإلعالنات المتحركة بالوسائط المتعددة)   ( APPA4106  ساعة معتمدة ٢ متطلب سابق( 

( دراسة لألسس العلمية لعناصر اإلعالن المتحرك وسماته الفنية فى مجال اإلنترنت 

( فى تصميم اإلعالن من حيث  Flash من إمكانيات برنامج االستفادة –) لكترونية المواقع اإل

 دوران – السرعة والبطيء –تحريك العناصر واألشكال والكتابات باالختفاء والظهور 

 تطبيقات عملية فى مجال تصميم أحد المواقع –) إلخ ... األشكال فى اتجاهات مختلفة 

  .اإللكترونية 

APPA5107 4108(           )  ٢(م نوافذ عرض تصمي  APPA ساعة معتمدة ٢ متطلب سابق(  

دراسة تحليليه لمقومات وخصائص نوافذ العرض من حيث األنواع واإلشكال وطـرق      

التصميم والتنسيق الداخلى بما يشمله من دراسة تصميم الشكل والفـراغ وتقنيـات االضـاءه                

ع األفكار المقترحة لتصميم نوافذ عـرض فـى         ـ ووض  وميكانيكيه الحركة واللون واإلخراج   
 ـ اختيار احد المجاالت لتصميم نافذة عرض وعمل تجارب تصميميه عديـدة    مجاالت متنوعة 

ـ التدريب على تنفيذها فى صوره ماكيتات مصغره بخامات وتقنيات متنوعة تساعد علـى  لها  

 .ة إخراج نافذة العرض بشكل متقن يراعى فيه األسس الفنية والجمالي



 

 - ٢٥٨ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

)   :   

APPA4201      ساعة معتمدة٢(                           تصميم أنماط الخطوط والكتابات (  

دراسة تاريخية ألنماط الخطوط العربية المختلفة والقيم الجمالية لصياغة الحرف 
 –ابتكار أنماط جديدة للحرف مستوحاة من الحرف العربى  –العربى تشكيليا وبنائه رياضياً 

 الحروف الالتينية وطرق تشكيلها وبنائها الرياضى وكيفية صياغتها لتتوائم مع ألنماطدراسة 
  .موضوع تصميم االعالن والمتلقى له 

  APPW4202         ة ساعة معتمد٢(                                المالتى ميديا واإلعالن(  

 دراسة االلكترونيةـ المواقع بناء على المعتمدة للبرامج دراسة ـ ميديا المالتي أنواع
 اإلعالن في) فالشـديريكتور(للبرامج  تطبيقات ـ اإلعالن وتصميم ميديا المالتي الرتباط
 فى استخدامهادراسة لإلمكانيات التكنولوجية لبرامج الكمبيوتر الجرافيكية وكيفية  -المتحرك
م اإلعالن المتحرك من خالل وضع خطة تصميمية متكاملة لعناصر اإلعالن المتحرك تصمي

 على طبيعة الموضوع والمتلقى وكيفية التأثير مرتكزةواألساليب المختلفة إلخراجه وتنفيذه 
  . الخدع والحيل المختلفة لهذه البرامج استخدامعليه وجذبه من خالل 

APPW4203          ساعة معتمدة٢  (                                   تكنولوجيا التغليف (   

الورقية الكرتون ، والعبوات المعدنية والمرنة ،       (سة تقنيات طباعة عبوات التغليف      درا
طرق  -طرق تشكيل العبوات     -) وات الزجاجية ، والعبوات الخشبية    والعبوات النسجية ، والعب   

العالقة بين تصميم العبوة واالقتـصاد       -) وبالليزر  ميكانيكية وإليكترونية   (صناعة االسطنبات   
خصائص الحفظ العـرض   -القومى والمستهلك والمنتج وسائل الحماية الفيزيقية للمنتج والعبوة       

 دراسة األساليب التكنولوجية الحديثة فى مجال إمكانيات البـرامج          -والتخزين والتداول للعبوة    
  دراسـة خامـات التغليـف    -نتاج غالف الـسلعة  الرقمية لتحقيق أعلى درجات الجودة فى إ     

لـخ وعالقتهـا بنـوع     إ...سواء المرنة منها أو متعددة الطبقات       )  طباعتها -صناعتها(الحديثة  
  .المنتج ووظيفته



 

 - ٢٥٩ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

 APPW4204ساعة معتمدة٢(                                             تكنولوجيا اإلعالن ( 

 الضبط والتحكم – اإلعالنية الوسائط إنتاجااللى فى دراسة التقنيات الحديثة للحاسب 
 التقدم العلمى فى مجال إليه ما وصل ألحدث دراسة –  التصميمي اإلنتاجاللونى لوحدات 

 األجواء فى اإلعالن خامات أو سواء فى مجال خامات التغليف المتنوعة اإلعالنخامات 
 ونظرية تعريف اإلعالن في خدمةالخامات المست دراسة – المغلقة األماكن أوالمفتوحة 
 الواجب الشروط ـ  اإلعالن نجاح على المساعدة العوامل ـ اإلعالن وظائف ـ اإلعالن
 ـ للتصميم المختلفة األداء الطرق دراسة ـ اإلعالن نشر وسائل ـ اإلعالن في توافرها
  . واآللية اليدوية المختلفة بالوسائط اإلعالن تنفيذ طرق دراسة

 APPW4205ساعة معتمدة٢(                    لون                         نظم الرقمية لال (  

 كيفية إدارة – دراسة لألنظمة اللونية للبرامج الجرافيكية –مفهوم النظام الرقمى 
 نظم – أهم البرامج المساعدة للمصمم فى إختيار اللون –معالجة اللون الرقمى فى التصميم 

  . العالمية والمستقبلية فى مجال األلوان الرقميةاالتجاهات –وأدوات قياس اللون 

 APPW4206ساعة معتمدة٢(               ك                       تك إنتاج اإلعالن المتحر (  

دراسة الطرق الفنية والتكنولوجية إلنتاج اإلعالن المتحرك ـ دراسة الحركة لإلعالن 
الحركة في اإلعالن المتحرك ـ دراسة للمواصفات أسلوب  المتحرك ـ دراسة طرق اختيار

الفنية والتكنولوجية لإلعالن المتحرك ـ دراسة حول مشكالت اإلنتاج اإلعالني المتحرك من 
اإلعالن  أساليب مستحدثة لتحقيق فكرة ـ ابتكارالتقليدية  خالل الوسائل التقليدية وغير

  .المتحرك

APPA 4207     ساعة معتمدة٢(                جسم           المأساسيات تصميم اإلعالن (  

خصائص التكوين ذي الثالث أبعاد  إلعالن المجسم وأنواعه وأغراضه ـالتعريف با
 خطوات عمل تكوينات ثالثية األبعاد من خالل المعالجة الخطية للشكل واللون والملمس ـ

  .والظل والنور وتوظيف المجسمات في الوسائط اإلعالنية المختلفة



 

 - ٢٦٠ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

 APPA4208ساعة معتمدة٢(                                         الفيلم اإلعالنى المتحرك (  

اإلعالن لوسائل اإلعالن المرئية للمنتجات والسلع والخدمات باستخدام أحد  دراسة
بشكل جمالي من خالل وسائل اإلعالن المرئية  أنظمة التصميم ونظريات االتصال المعاصر

دراسة لإلمكانيات التكنولوجية لبرامج الكمبيوتر الجرافيكية وكيفية  -) يفزيونسينما ـ تل(
  . فى تصميم اإلعالن المتحرك وكيفية التأثير علي المتلقى وجذبهاستخدامها

APPW  5201 ٢( وأبحاث السوق التسويق    (  )APPW  2203 ساعة معتمدة ٢ متطلب سابق( 

 دراسة كيفية وضع خطة –ا بعناصر التسويق دراسة نظريات إدارة التصميم وعالقته
تصميمية لحملة إعالنية تحفز المستهلك لإلقبال على شراء المنتج مستفيداً من دراسات آليات 

 أو والسلعة للمنتج الترويج في اإلعالن أثر التسويق وعناصر أسس دراسة –السوق وبحوثه 
 في وتطويرها السوق آليات دراسة هعن واإلعالن المنتج تطوير في المنتج أبحاث دور الخدمة

  .اإلعالنية المؤسسات

APPW5202 ساعة معتمدة٢(                 الن                    التصميم لإلعاقتصاديات (  

ـ معرفة أساليب دراسات ى اقتصاديات التصميم في اإلعالن دراسة مفهوم ومعن
إلعالني  الفعلية لعمليات التخطيط للنشاط اـ تقدير التكلفةدوى االقتصادية للنشاط اإلعالني الج

ـ الية ذات الصلة باإلنتاج التقني ـ دراسة المقايسات الفنية والمـ تقدير تكلفة التصميم 
ـ دراسة الموازنة بين اإلمكانات المتاحة انيات المتاحة لإلنتاج اإلعالني دراسة توظيف اإلمك

  .عيدة عن القصور واإلسرافوالفعلية المطلوبة بهدف تحقيق خدمة العالنية ب

APPW 5203 ساعة معتمدة٢(                ن                 سيكولوجية اللون فى اإلعال ( 

 الحديثة للتأثير السيكولوجية النظريات –دراسة لمفهوم سيكولوجية اللون فى اإلعالن 
للون فى المجتمعات  الدالالت النفسية – الجانب اإلرتباطى للون –النفسى للون على المتلقى 

 من سيكولوجية اللون فى مجال الترويج اإلعالنى االستفادة كيفية –) والدولية المحلية(المختلفة 
  .وبيعية  ترويجية كوسيلة أثراللون ـ



 

 - ٢٦١ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

5204 APPW   ٣(تكنولوجيا التصوير        (  )  APPW 3204 مدةساعة معت٢ متطلب سابق(  

 - آالت التصوير التليفزيونى -  جال اإلعالنفى م أساسيات التصوير التليفزيونى 
 الحركات المختلفة للكاميرا - الكاميرا على الحوامل داخل االستوديو -الكاميرا المحمولة 

  اإلضاءة للتصوير التليفزيونى - استخدام العدسات  مختلفة األبعاد البؤرى -التليفزيونية 
 مواصفات أجهزة التصوير التليفزيونى -  اإلضاءة للتصوير التليفزيونى الداخلى-الخارجى 
 أجهزة عمل المونتاج اإلليكترونى والمزج - أجهزة عرض شرائط الفيديو بأنواعها -بانواعها 

 – مصادر اإلضاءة التليفزيونية -نوعية اإلضاءة التليفزيونية  والمؤثرات اإلليكترونية المختلفة
 تقنيات –ضاءة داخل األستديو التليفزيوني  تقنيات اإل–معدات التحكم في شدة ولون اإلضاءة 

  . التصميمات الضوئية الخاصة-اإلضاءة الخارجي

 APPW 5205        ساعة معتمدة٢(                                      التذوق الموسيقى (  

ـ مؤثرات السمعية تنمية الحس الموسيقي في األنشطة اإلبداعية في مجال العزف وال
ـ تنمية التذوق للمقطوعات إلنتاج المرئي واإلنتاج المسموع ة على التزامن بين اتنمية القدر

  .الموسيقية واستخدامها في عمل خلفيات موسيقية تصويرية لألفالم اإلعالنية

 APPW5206 ساعة معتمدة٢(                       )            سينما –تلفزيون (تك نظم (  

استخدام طرق  - اإلعالني يون والسنيما للتصويردراسة تكنولوجيا نظم التليفز
 طرق استخدام ـألفالم التي تصور اإلعالنات التجارية ا عمل  فيىالتصوير التليفزيون

  .اإلعالنية المتحركة الرسوم أفالم في التليفزيوني التصوير

5207 APPA    5103   (      ) ٣(المعالجات الجرافيكية APPA دة ساعة معتم٢ متطلب سابق(  

 للملصقات والرموز ة المعالجات الجيرافيكيوأسس والفنية العلميةدراسة المقومات 
 لمعالجات جرافيكيه للملصقات متنوعة أفكار صياغةوالعالمات التجارية ـ التدريب على 

 تحمل دالله جديدة أشكال صياغةـ ـ معالجة الخطوط االعالنيه والرموز والعالمات 
  .يدويا وفوتوغرافيا باستخدام برامج الكمبيوتر بيق المعالجات الجرافيكيه لتطالمختلفةبالتقنيات 

  



 

 - ٢٦٢ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

  APPW5208ساعة معتمدة٢(                                      العالمات والرموز    علم ( 

 االمختلفة السيموطيق أنظمة وخصائص أنواع دراسة االتصال بعلم العالمات علم دراسة عالقة
 العالمة مفهوم والرمز والمؤشر األيقونة بين التمييز ونماذجها المختلفة ماتدراسة أنواع العال

 الصورة في البالغية الصيغ المصاحبة والداللة االصطالحية الداللة واالستبدالية السياحية
  .اإلعالن في استخدامها وأغراض اإلعالنية



 

 - ٢٦٣ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

 

 APPA 4111 ساعة معتمدة ٢(        )                    ١( تصميم المطبوعات ذات القيمة(  

وسـائل التـأمين    ) ألوراق البنكنوت والشيكات  (ة الخصائص الفنية والتكنولوجية     دراس
تصميم ومعالجة النقـوش والزخـارف والحـشوات واإلطـارات           -المختلفة وطرق الحماية    

 بالوسائل الميكانيكية واإللكترونية والتدريب على تصميم نوعيـات مختلفـة      والكتابات واأللوان 
 عمل نماذج للتقييم من كـل النوعيـات       –. من المطبوعات ذات القيمة أحادية اللون أو الملونة       

  .التى تم دراستها والتدريب عليها

APPW 4112  ساعة معتمدة ٢(                                       )١(هندسة ماكينات طباعة(  

لليثوأوفست ذات التغذيـة بـالفرخ      دراسة األجزاء واألليات المكونة لماكينات طباعة ا      
 أنظمة الغسيل   – نظام التسليم    – نظام الترطيب    – نظام التحبير    – وحدة الطبع    –نظام التغذية   (

مختلفـة  دراسة التصميمات ال  )    نظام التحكم وضبط الجودة        – نظام األمن والسالمة     –اآللى  
 – أنظمة التحكم عن طريق الحاسب اآللى المستخدمة فى إدارة هذه الماكينـات         –لوحدة الطبع   

نظـام  ( دراسة التحليل الفنى والهندسى للتطورات فى األجزاء األساسية واألجـزاء العامـة             
 –الحركـة    آليـات    – نظام التسليم    – نظام الترطيب    – نظام التحبير    – وحدة الطبع    –التغذية  

    .)ظمة التشحيم والتزييتأن

 APPW 4113 3110 ()     جرافيور –فلكسوجراف ) ( ٢(تجهيز أسطح  APPW ساعة معتمدة٢متطلب سابق    (   

 -تقسيم األلـواح الفلكـسوجرافية       –خلفية عن الفلكسوجراف     -تعريف الفلكسوجراف   
  -ح الفلكـسوجراف   السباكة الحراريـة والـضوئية أللـوا       -البلمرات الضوئية الفلكسوجرافية    

 – مسارية اإلنتاج لطريقـة الفلكـسوجراف        –تجهيز األلواح الفلكسوجرافية باألنظمة التقليدية      
أنواع خامات األسـطح     -  حفر األلواح الفلكسوجرافية بالليزر       -تداول األلواح الفلكسوجرافية    

خطوات  –-افيور  استخدام ورق الكربون الجيالتينى فى تجهيز أسطح الجر        -الطباعية الغائرة   
الترسـيب الالكهربـى     -الترسيب الكهربى بـالكروم      - الروتوجرافيور   إعداد وحفرإسطوانات 



 

 - ٢٦٤ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

 الماكينات المستخدمة فى عمليات تجهيـز       –األلواح الطباعية الغائرة سابقة الحساسية       -للنيكل  
 .  الحفر بالليزر السطوانات الروتوجرافيور -اسطوانة الروتوجرافيور 

 APPW 4114                                                 ساعة معتمدة ٢(كيمياء أحبار (  

،  pigmentsصـبغات ،    ( مكونات األحبار الطباعية     -التكنولوجيا الكيمائية لألحبار    
االسـتحالب   -التشتت  -التثبيت  -المعادن  -مكونات التآكل والتوتر السطحى ، إضافات التألق      

  الخـصائص  - أنواع األحبار المستخدمة فى الطباعـة  – )  vehiclesحبر أنواع حامل ال –
 – الشروط الواجب توافرهـا فـى أحبـار األوفـست            –التكنولوجية ألحبار طباعة األوفست     

 الخواص التشغيلية لألحبـار     – الخصائص الريولوجية لألحبار     –الخصائص البصرية لألحبار    
 .    خصائص االستخدام النهائى –

 APPW 4115 ساعة معتمدة ٢(     )               عبوات كرتونية( تكنولوجيا إنتاج تغليف (  

تصنيف العبوات الكرتونية طبقاً ألستخدامها       -دراسة تقنية عبوات التغليف الكرتونية        
 – الطبقات المكونة للكرتـون      –)  عبوات تتراباك مصفحة     –كرتون مجعد    –كرتون مطوى   (

 عمليـات التعبئـة   -)  دام الليزر باستخ–األنظمة التقليدية (التكســير     تقنيات تصنيع فورم    
  خـصائص الحفـظ العـرض        - غلق الصناديق الكرتونية     –)  وسائل رقمية  –خطوط إنتاج   (

  ) . الكيميائية– الجوية –الميكانيكية ( مخاطر النقل والتداول –والتخزين والتداول للعبوة 

 APPA 4116 4111( )٢(ت القيمة تصميم المطبوعات ذا  APPA ساعة معتمدة٢متطلب سابق    (   

األسهم والـسندات والمطبوعـات الحكوميـة       (دراسة الخصائص الفنية والتكنولوجية     
وسائل التأمين المختلفة وطرق    ) وطوابع البريد والدمغة والشهادات وبطاقات الهوية الشخصية        

ات واإلطـارات والكتابـات واأللـوان       تصميم ومعالجة النقوش والزخارف والحشو     -الحماية  
بالوسائل الميكانيكية واإللكترونية والتدريب على تصميم نوعيات مختلفة من المطبوعـات ذات         

 عمل نماذج للتقييم من كل النوعيـات التـى تـم دراسـتها              –. القيمة أحادية اللون أو الملونة    
  .والتدريب عليها



 

 - ٢٦٥ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

APPW 4117   ساعة معتمدة ٢(            )           مرنةعبوات ( تكنولوجيا إنتاج تغليف (  

فى تـصنيع    تصنيف افالم البالستيك المستخدمة      –دراسة تقنية عبوات التغليف المرنة      
 بولى فينيـل    – PET البولى إيثللين تيريفثاالت     –PPالبولى بروبيللين   (عبوات التغليف المرنة    

التصفيح الجاف للبالستيك والمعادن     تقنيات   – طرق تشكيل العبوات المرنة      – ) PVCكلوريد  
 تـدوير   – أساليب التغطية وأنواع األغطيـة       – تقنية تعبئة وملء علب المشروبات       –والورق  

  .   كشف ومنع تسرب مواد البالستيك من العبوة –المخلفات البالستيكية 

 APPW 4118 4112(        )٢(هندسة ماكينات طباعة  APPW ساعة معتمدة٢متطلب سابق(       

دراسة األجزاء واألليات المكونة لماكينات طباعة الليثوأوفست الشريطية ذات التغذيـة           
ـ  ( وحدات الطبــــع       تصميم      –بالبكر       طـراز اسـطوانة        -  Unitدة    طراز الوح

 طراز الوسـيطين المطـاط   – Common Impression Cylinderة الضغـط المشتركــ
 األنظمة الهامة المرتبطة بنظام تغذية – ميكانيكية التغذية –) Blanket to Blanketالمتقابلين 
 –ع أنظمة الترطيـب      ميكانيكية الترطيب وأنوا   - ميكانيكية التحبير  – ميكانيكية الطبع  –البوبين  

وسائل التحكم المـستخدمة   – Web registerورق وسائل  التطابق والضبط اللونى لشريط ال
 دراسة االحتماالت   – مكونات نظام الطى     –كانيكية التسليم    مي –فى ماكينات الطباعة الشريطية     

  .  الطباعية للتصميمات المختلفة لهذه الماكينات

APPW 4119  2107(                      )٣(نظم طباعية  APPW ساعة معتمدة٢متطلب سابق    (   

نظـم  ( دراسة المراحل التى تتم عليهـا        –أنواع المطبوعات التجارية وطرق طباعتها      
 -الخصائص الفنية والتكنولوجيـة لكـل نظـام        )  طرق التجليد    - القص – الشرشرة   -الترقيم  

 -ميكانيكيـة    -يدويـة   ( مـستلزمات التـشغيل      -مساوية اإلنتاج وتسلسل العمليات لكل نظام       
  . الخامات الالزم توافرها فى كل مرحلة إلنتاج المطبوعات التجارية المختلفة–) إليكترونية 

APPW 4120               ساعة معتمدة٢(                                 تكنولوجيا ورق ( 

 –المواد الخام المستخدمة فى صـناعة الـورق والكرتـون            -بدايات صناعة الورق    
 –الخـصائص البـصرية   (ائص التكنولوجية للورق الطباعى    الخص -خطوات صناعة الورق    

 –)  الخـواص الـسطحية      – الخـواص البنائيـة      –يائية   الخواص الكيم  –الخواص الكيميائية   



 

 - ٢٦٦ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

 مواصفات ورق اللفات المستخدم     –  الورق المستخدم فى طباعة البنكنوت        -اختبارات الورق   
  .فى الطباعة الشريطية

APPA 5109  التصميم الميكانيكى الرقمىCAD                             )ساعة معتمدة ٢ (  

نظـم   -أساسيات رسم المساقط المختلفة لآلليـات     -كانيكى  دراسة أساسيات الرسم المي   
 Computer Aided نظم الرسم باسـتخدام الكمبيـوتر   –وأساليب الرسم الميكانيكية اليدوية 

Design CAD  - عمـل  – كيفية رسم األجزاء التفصيلية لآلليات المختلفة بماكينات الطباعة 
اليدوية وباستخدام برنامج   (ام النظم المختلفة للرسم     نماذج رسم ألجزاء ميكانيكية  للتقييم باستخد      

CAD.(  

APPW 5110                              ساعة معتمدة ٢(  نظم تحكم وضبط جودة طباعية (  

 النظم المتبعة للضبط والتحكم فى      -دراسة أهمية الضبط والتحكم فى الجودة الطباعية        
دراسة األسـاليب   –طباعية الميكانيكية واإلليكترونية أهمية الجودة ال -مراحل اإلنتاج الطباعى  

 تحليـل  - إجراءات ضـبط الجـودة الطباعيـة    –التقليدية والمتطورة لقياس الجودة الطباعية      
  .  األنظمة المتطورة للضبط والتحكم المستخدمة فى ماكينات الطباعة المختلفة

 APPW 5111               ساعة معتمدة ٢(               النظم الرقمية واإلرسال عن بعد (  

 -التجهيزات اإلليكترونيـة للبيانـات       -دراسة الحاسبات اإلليكترونية ونظم المعلومات      
تطبيق نظم التحكم عـن بعـد    –استخدامات اإلرسال من بعد  -تقنيات ونظم اإلرسال عن بعد      

 نظم نقل بيانات    –جهزة   نظم نقل بيانات العمليات الطباعية بين األ       –فى مجال الطباعة والنشر     
 – مرحلـة الطباعـة      –مرحلة التجهيـزات    (العمليات الطباعية بين مراحل التشغيل المختلفة       

  )  .بعد الطباعة مراحل ما

 APPW 5112 4119(                     )٤(نظم طباعية  APPW ساعة معتمدة٢متطلب سابق(   

 وطباعـة  -ة بالنفـث الحبـرى   الطباع( دراسة التطورات الحديثة فى مجال الطباعة   
التطور  -  دراسة الخصائص الفنية والتكنولوجية لكل نظام         -)    الهولوجرام     -الزيروجراف  



 

 - ٢٦٧ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

 -مساوية اإلنتاج وتسلـسل العمليـات لكـل نظـام      -التكنولوجى ومجاالت استخدام كل نظام      
  ) .إليكترونية  -ميكانيكية  -يدوية ( مستلزمات التشغيل لكل نظام 

APPW 5113 4118(             هندسة ماكينات تجهيز  APPW ساعة معتمدة٢متطلب سابق(   

 –مراحل التجليـد   (Post pressتصنيف العمليات التى تتم فى مراحل مابعد الطباعة 
 -)  طى ولصق العلـب – عمليات تكسير الكرتون - البصم  – عملية الورنشة    –عملية السلفنة   

نة للماكينات المستخدمة فى مراحــل مابعــد الطباعـــة         دراسة األجزاء واألليات المكو   
Post press  )خطوط التجليـد بنظـام البــشر    –ى ماكينات الط Soft cover& Hard 

cover –وى   ماكينة عمل الغالف المقCase maker – ماكينات وخطوط الدبوس Saddle 

stitching –    لبصم اليدوية واالتوماتيكيـة      ماكينات ا  – ماكينات الورنشة    – ماكينات السلفنة– 
  ).ماكينات تكسير الكرتون وطى ولصق العلب

APPA 5114    ساعة معتمدة ٦(                                                   المشروع (  

 :يشتمل مشروع البكالوريوس على ما يلى 

  يشتمل Digital printing  منتج تطبيقى يتم طباعته بالنظم التقليدية وكذلك بالنظم الرقمية- 
إعداد األفالم السلبية واإليجابية وفصل األلوان       - تصميم األصول للمنتجات الطباعية      -: على  

طباعـة   -تجهيز األسطح الطباعيـة      -إعداد المتن التحريرى     -والمونتاج للمنتجات الطباعية    
 -النموذج بالطباعة الرقمية ويتم طباعة نفس   -) طباعة بالنظم التقليدية(نماذج من المشروع  

 دراسة جدوى فنية لمشروع إنشاء مطبعة       - طباعة نماذج من المجسمات على خامات مختلفة        
  .متخصصة فى إحدى صناعات الطباعة

APPW 5115  ساعة معتمدة ٢(                            إنتاج طباعى وتغليف     مشاكل (  

حدوثها وطرق عالجها فى مراحل التـشغيل       تصنيف مشاكل اإلنتاج الطباعى وأسباب      
 مـشاكل الـسطح     –  مشاكل األحبار الطباعيـة       -) األفرخ واللفات (مشاكل الورق    –التالية  

 مشاكل  – مشاكل محلول الترطيب     –مشاكل ميكانيكية الطبع     - )  CTP -التقليدى( الطباعى  



 

 - ٢٦٨ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

العبـوات  ( احـل التغليـف    مشاكل المنتج النهائى فى مر–المنتج الطباعى فى مراحل التجليد   
  ).الكرتونية 

APPW 5116  ماكينات طباعةDigital                                      )ساعة معتمدة ٢( 

 -  مجاالت استخدام ماكينـات الطباعـة الرقميـة    -دراسة مميزات الطباعة الرقمية     
يف ماكينـات الطباعـة    تصن– Digital printingالتركيب البنائى لماكينات الطباعة الرقمية 

 خطوط اإلنتاج المتكاملـة لماكينـات       - تقنية الطبع داخل ماكينات الطباعة الرقمية        -الرقمية  
 – أحبـار    –ورق  (  نوعيات الخامات المستخدمة فى تقنية الطباعة الرقمية         –الطباعة الرقمية   

  )  خامات خشبية–خامات بالستيكية 

  

  



 

 - ٢٦٩ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

) :  

APPW4209 ساعة معتمدة٢(                               رية اآلالت                     نظ           (  

أعمدة اإلدارة ،   ( آليات نقل الحركة     -طرق تشغيل الماكينات     -تعريف نظرية اآلالت    
الترس والساقطة،  ( ت تحول الحركة    ، آليا ) سالسل والجنازير ، السيور   القرنات ، التروس ، ال    

أنواع الحركة فـى ميكانيكيـة       -) الجريدة المسننة والترس ، التوصيل الالمركزى ، الكامات         
أنواعه ،طرق تـشغيله ،     ( الموتور   -) التحبير ، ميكانيكية الترطيب ، ميكانيكية تسليم المنتج         

  ).طرق التحكم فى السرعات 

 APPW4210      ساعة معتمدة٢(                                          تاريخ التغليف(  

 -األنماط التقليدية فى التغليف فى حيـاة الـشعوب           -حاجة اإلنسان للتغليف منذ القدم      
النظريات والتقنيات المـستخدمة   -الخامات التقليدية والمستخدمة فى التغليف وخواص كل منها   

   .فى طباعة العبوات

  APPW4211ساعة معتمدة٢(         طباعية                                        قياسات    (  

 -جويـة   -قياسات كيميائيـة     -قياسات فيزيائية    -قياسات حساسية وكثافة فوتوغرافية     
  .قياسات آداء عمل  -ميكانيكية 

APPW4212                                              ة معتمدةساع٢(   ترميم مطبوعات       (  

الخامات المستخدمة  -وسائل ترميم المطبوعات  -أهمية الحفاظ على التراث المطبوع 
 -العوامل البيئية المؤثرة على التقادم الزمنى للمطبوعة  -فى عمليات الترميم للمطبوعات 

ى بالعمر الزمن) إلخ … ....ورق ، حبر ، ورنشـــة ، تصفيح ، (عالقة الخامات الطباعية 
شروط التداول واالستخدام ( طرق صيانة المطبوعـــــات  -للمنتج الصناعــــى 

  ) .والحفظ 

  



 

 - ٢٧٠ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

APPW4213        ساعة معتمدة٢(                              إقتصاديات إنتاج طباعى   ( 

اإلطار العلمـى لمحاسـبة      -)  تغليف –طباعة  ( الدراسة االقتصادية للمشروعات     عمل
مقومـات نظـام     -مراكز تكاليف الطباعة وتغليـف       -مؤسسات الطباعية المختلفة    التكاليف بال 

المحاسـبة التطبيقيـة     -كيفية تصميم النماذج للتشغيل الطبـاعى        -التكاليف للطباعة والتغليف    
المـشاكل   -مقايسات الطباعة والتغليف بواسطة الحاسب اآللـى         -لتكاليف الطباعة والتغليف    

  .انات وطرق معالجتها المتعلقة بتجهيز البي

APPW4214               ساعة معتمدة٢(                           تكنولوجيا إنتاج خرائط               ( 

تقنيات  -تصنيف الخرائط البالستيكية     -الخصائص الفنية والتكنولوجية لورق الخرائط      
 –) بالنظم الرقميـة   –م التقليدية   بالنظ) (المساحية والجوية (باعة الخرائط المدنى والعسكرية     ط

  ) .الخرائط عبر األقمار الصناعية(تقنيات الحاسب والمواقع اإللكترونية فى مجال الخرائط 

APPW4215 ساعة معتمدة٢(                                                             مقايسات( 

 –يفية حساب الـورق المـستخدم        ك –معايير عمل المقايسات للنظم الطباعية المختلفة       
 حساب تكـاليف مرحلـة      – حساب تكاليف الخامت المستخدمة      –حساب التجهيزات الطباعية    

 دراسة نموذج كامل لمقايـسة      – حساب تكاليف التجليد ومراحل التشطيب األخرى        –الطباعة  
 .  لمنتج طباعى لبيان طريقة حساب التكلفة النهائية

 APPW4216ساعة معتمدة٢(  لدوائر الكهربائية وااللكترونية              تكنولوجيا إنتاج ا       (  

األنظمة األساسـية والخامـات       -مجاالت تطبيق الدوائر المطبوعة      -خلفية تاريخية   
قيـاس جـودة     -أحبار ومعدات طبع الدوائر المطبوعة       -المستخدمة إلنتاج الدوائر المطبوعة     

  .)ل لدائرة الكترونية وتشغيلها كامعمل نموذج(الدوائر المطبوعة 

  

   



 

 - ٢٧١ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

 APPW5209                                                          ساعة معتمدة٢(ليزر        ( 

خاصية التـرابط لألشـعة      -  الخواص الضوئية ألشعة الليزر       -دراسة أنواع الليزر    
كثافة األنماط الكهرومغناطيسية    -الترابط الطولى وعالقته بالعرض الطيفى للموجة        -الضوئية  

كثافة الطاقة اإلشـعاعية     -كثافة الطاقة اإلشعاعية لوسط كثيف ضوئياً        -داخل حجرة ضوئية    
  .مجاالت استخدام أشعة الليزر فى مجال صناعة الطباعة – -لوسط رقيق ضوئياً 

  APPW5210                        معتمدةساعة٢(  تخطيط مشروعات الطباعة والتغليف  ( 

 تـصنيف دراسـة   –دراسة العالقة بين دراسة جدوى المشروع والتنمية االقتـصادية   
 دراسة الجـدوى    – دراسة الجدوى التفصيلية     – دراسة الجدوى المبدئية     –جدوى المشروعات   

 اختيار اآلالت   –اختيار الموقع   (  العلمية لإلنتاج    اإلدارة – أهداف المشروع    –الفنية والهندسية   
  .   إلدارة المؤسسة الطباعيةالوظيفي الهيكل –)  حساب الطاقة –كينات والما

APPW5211                                            ساعة معتمدة٢(   اقتصاديات تغليف( 

 -مراكـز تكـاليف التغليـف     - لمحاسبة التكاليف بدور التغليف   العلميدراسة اإلطار   
المحاسبة التطبيقيـة لتكـاليف    -....)  نقل – تشغيل –خامات (مقومات نظام التكاليف للتغليف     

  .  عمل مقايسات التغليف باستخدام برامج الحاسب اآللى–التغليف  

APPW5212                                               ساعة معتمدة٢(  صيانة ميكانيكية            ( 

( أنـواع الـصيانة      -الطباعة والتغليـف    دراسة مفهوم الصيانة الميكانيكية لماكينات      
  النظام المتبـع لعمليـات فـك       -جداول الصيانة    –) الصيانة البسيطة ، المتوسطة ، الشاملة       

طـرق   -طريقة الكشف على العيوب      -اآلليات واألجزاء وتغييرها وإعادة تركيب قطع الغيار        
  .الميكانيكيةلمستخدمة فى الصيانة الخامات والمعدات ا -التزييت والتشحيم 

  

  



 

 - ٢٧٢ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

 APPW5213                                       ساعة معتمدة٢(      إدارة إنتاج مطابع      (  

 متابعـة جـودة     – تنظـيم    –تخطيط  ( مهام إدارة اإلنتاج     –مفهوم علم إدارة اإلنتاج     
يط الهيكلى  التخط -اختصاصات إدارة اإلنتاج       –داخل دور الطبع    )  الخامات واستهالكاإلنتاج  

   .لإلدارات المختلفة بدور الطبع ووظيفة كل منها

 APPW5214                                 ساعة معتمدة٢(     صيانة كهربية والكترونية( 

أنواع الـصيانة الكهربيـة      -مفهوم الصيانة الكهربية واإلليكترونية لماكينات والتغليف       
أنـواع األعطـال االلكترونيـة       –يـة واإلليكترونيـة     نظم الـصيانة الكهرب    -واإلليكترونية  

)Hardware- Software ( - طرق الكشف عن األعطال والعيوب الكهربية وكيفية صيانتها 
معدات االختبار الكهربية    -طرق الكشف عن األعطال والعيوب اإلليكترونية وكيفية صيانتها          -

  .واإلليكترونية 

 APPW5215               ساعة معتمدة٢(                                    أمن صناعى (  

كهربى ،  ( تصنيف األمن الصناعى     -مفهوم األمن الصناعى فى المؤسسات الطباعية       
أنواعها ، مـدى مالئمتهـا لألقـسام        ( اإلضاءة   -) ميكانيكى ، كيماويات ، غازات ، حرائق        

التهوية ، أجهزة   (الوقاية الالزمة للعمال    الشروط الصحية و   -المختلفة بالمطبعة ، كيفية قياسها      
الوقاية من الحريق ، األمن الكهربى ، المواد الكيماوية ، التخزين ، مالبس العمـال ،وسـائل                 

مصادر وأسباب والـضرر والحـاالت       -) النقل للخامات والمنتجات داخل الورش ، الخدمات        
  .المرضية الناتجة وطرق الوقاية فى المؤسسات الطباعية 

APPW5216                              ساعة معتمدة٢(طرق مكافحة التزييف والتزوير (  

الوسائل الحديثة للتزييف    -مفهوم التزييف والتزوير وأنواع مجاالت التزييف والتزوير        
 -وسائل تأمين المطبوعات ضد التزييـف والتزويـر          -) خامات ، أجهزة ومعدات   (والتزوير  

قوانين مكافحـة التزييـف      -) طباعية ، معملية  (ييف والتزوير   يات التز وسائل الكشف عن عمل   
 .لدولية لمكافحة التزييف والتزويرالنظم واالتفاقيات ا -والتزوير المحلية 



 

 - ٢٧٣ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

 

 
PCTA 2101 ساعات معتمدة٣(                                    أساسيات تصميم التصوير (  

دراسة عناصر التصميم الصورية والتعرف على خصائص النظم الضوئية التى تتحكم           
ت لمجموعات التشكيالت الفنية المرتبطة بكـل فـى          دراسا -فى تحقيقها فى الصورة الضوئية      

 دراسة خصائص األلوان ودرجاتها وأبعادها التشكيلية بهـدف تحقيـق           -البعدين والبعد الثالث    
التكوين فى الصورة وكذلك الكتلة والشكل والظل والنور إلى آخره فى عناصر التـصميم فـى      

  يفياً الحتياجات تطبيقية التخطيط والتنفيذ لتصميمات وجهة فنياً ووظ-الصورة 

PCTA 2102  ساعات معتمدة٣(                                      )١(تصوير فوتوغرافي (  

 دراسـة خـصائص بعـض       - آالت التصوير وأنواعها     -تصميم إنتاج الصورة الفنية     
 نظم التـشغيل المعملـى الفوتـوغرافى توزيـع          - دراسة توزيع اإلضاءة     -عدسات التصوير   

 تحقيق جماليات النقل الضوئى مـن خـالل اإلضـاءات            -اءة الصناعية على األشخاص     اإلض
 تصوير أشخاص فى ظـروف   - إبراز تعبيرات متباينة نوعيات اإلضاءة الخارجية        -المختلفة  

أساسـيات  . اإلضاءة الخارجية الطبيعية مع التحكم فى تبايناتها وتوزيعها علـى األشـخاص             
 التـصوير   - األستوديو على األشخاص بمصادر اإلضاءة الخاطفة        توزيع اإلضاءة الداخلية فى   

 - التحكم فى مصادر اإلضاءة الخاطفة والعـواكس وميثالتهـا      -فى ظروف اإلضاءة الطبيعية     
  . تصوير مجموعات من إثنين إل ثالثة أو أربعة أو أكثر

PCTW 2103  معتمدةة ساع٢(                                     )١(تك نظم فوتوغرافية (  

 تكنولوجي أجهزة الكمبيوتر    و)  أشخاص   –فنى  (دراسة تكنولوجيا النظم الفوتوغرافية     
 -) األسـتوديو ( العدسـات    - آالت تـصوير     -المستخدمة فى إنتاج الـصورة الفوتوغرافيـة        

 المواد المعالجـة الكيميائيـة      - أجهزة اإلضاءة الصناعية المستخدمة فى اإلنتاج        -المرشحات  
  ) .أبيض وأسود ( ر للصو

  



 

 - ٢٧٤ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

PCTW 2104  معتمدةة ساع٢(                                       )١(معمل فوتوغرافي (  

أجهـزة الطبـع   ( دراسة أجهزة المعمل الفوتوغرافى إلنتاج الصور باألبيض واألسود    
 -وفـة    أجهزة المعالجة الكيميائية ألفـالم الـشرائح واألفـالم الملف          - ضوء اإلمان    -والتكبير  
  . عمليات تلوين الصور المختلفة - أجهزة وتشطيب المنتج النهائى -) األوراق 

PCTA 2105  معتمدةة ساع٢(                                                  ) ١(إضاءة (  

  اسـتخداماتها  - توزعها – أنواعها -أساسيات مصادر اإلضاءة الطبيعية و الصناعية     
 - درجة الحرارة اللونية لضوء هـذه المـصادر     -مية لتشغيل هذه المصادر        النظريات العل   -

  . مرشحات التحويل اللونى -أدوات 

PCTA 2106  ٢(تصوير فوتوغرافي(         )PCTA 2102  معتمدةاتساع٣متطلب سابق (  

 -زجاجيـة   ) كبدنيـة   (مجسمات  : غرافى فى المنتجات المختلفة     وأسس اإلعالن الفوت  
 وذلـك مـن خـالل األسـاليب تـصوير           -) إلخ  ..  مصنوعات معدنية    -دية  مصنوعات جل 

 -اإلعالن عن المنتجات التجارية المختلفة من خالل عمليات التـصوير           . الفوتوغرافى الثابت   
 توزيع اإلضاءة باسـتخدام المـصادر       -باستخدام العدسات المناسبة مساحات األفالم المختلفة       

  نتاج التشغيل المعلمى التحكم فى جودة اإل-الصناعية 

PCTW 2107  ٢(تك نظم فوتوغرافية(            ) PCTA 2103 ساعة معتمدة٢متطلب سابق(  
 تكنولوجيـا أجهـزة      و ) إعالمـى    –صـحفى   (دراسة تكنولوجيا النظم الفوتوغرافية     

 -) آالت التصوير الحمولـة وعدسـاتها       ( التصوير المستخدمة فى اإلنتاج الخارجى للصورة       
 الخامات المستخدمة فى اإلنتاج الخـارجى األبـيض         - أجهزة اإلضاءة الخاطفة     -ات  المرشح

 -اإلنتاج أحـادى اللـون       -تطبيق النظم الفوتوغرافية فى مجال اإلعالن التجارى         -واألسود  
  . اإلنتاج الملون-اإلنتاج الملون المطبوع 

PCTW 2108  معتمدةة ساع٢(                          )١(مواصفات أجهزة وخواص مواد (  

 مـواد إنتـاج   - أجهـزة المعامـل   - أجهزة اإلضاءة  -  الفوتوغرافي   تصويرالأجهزة  
  . مواد التشغيل المعملى - مواد الريفرسال - مواد إنتاج اإليجابيات -السلبيات  



 

 - ٢٧٥ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

PCTW 2109  معتمدةة ساع٢(                                     )١(حاسب آلي تخصص (  

) Photoshop(  استخدام برنـامج     – ن استخدام الحاسب فى مجال التصوير     عمقدمة  
 واجراء التعديالت والتحسين علـى هـذه        في إجراء المعالجات المختلفة الصور الرقمية الثابتة      

  .الصور واجراء جزء تطبيقى باستخام البرنامج 

 PCTA 3101 ٢(إضاءة(                        )PCTA 2105 ساعة معتمدة٢ -متطلب سابق(  

 ) رافىغوتوالف( الداخلى والخارجى         التصوير –التوزيع الضوئي لتصوير األشخاص       
 دورالعدسـات  – إضاءة الخامات المختلفـة  –الخصائص الفنية لإلضاءة الطبيعية و الصناعية      

  -  دراسة الخـصائص الفنيـة لإلضـاءة الطبيعيـة والـصناعية       -والبعد البؤري في التكوين   
 الظل والنور ودوره فى تـصميم       -لوان ودرجتها وتأثيرها على تصميم الصورة       خصائص األ 

   . طرق اإلضاءة الحديثة فى التصوير الفوتوغرافى  – الصورة

 PCTA 3102  ٣(تصوير فوتوغرافي(             )PCTA 2106  ساعة معتمدة٢متطلب سابق(  

) البسيطة(تشغيل المعمل   ضع برامج    و - التصوير الميكروسكوبى    -النقل الفوتوغرافى   
اختبـار األشـكال   .  عمل فليم الـشرائح العلمـى       - التصوير باستخدام المرشحات الضوئية      -

 - استخدام الخصائص التكنولوجية فى التصميم       - ترتيب عناصر التصميم     -البصرية التعليمية   
 . األفالم الثابتة-  التزامن الصوتى- عمل أفالم الشرائح التعليمية -كتابة السيناريو التعليمى 

 PCTA 3103 معتمدةة ساع٢(                                          )١(تصوير تلفزيونى (  

 آالت  -)   داخلـى  –خـارجى   ( تـسجلى      – إعالمى   أساسيات التصوير التليفزيونى    
لحركات  ا - الكاميرا على الحوامل داخل االستوديو       - الكاميرا المحمولة    -التصوير التليفزيونى   

 اسـتخدام  - Traking وللخلـف  لألمـام  التقدم  T: TT : Panالمختلفة للكاميرا التليفزيونية 
 - Zoom Lens استخدام العدسات المنفذة األبعاد البـؤرى  -العدسات  مختلفة األبعاد البؤرى 

  توظيف حركة الكـاميرا التليفزيونيـة فـى البـرامج    -التتابع من خالل المونتاج اإلليكترونى      
 اإلضـاءة للتـصوير     - مشكالت التركيز البؤرى مع حركة الكـاميرا أو الـدولى            -المختلفة  

 مشكالت المونتاج اإلليكترونى    - اإلضاءة للتصوير التليفزيونى الداخلى      -التليفزيونى الخارجى   



 

 - ٢٧٦ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

 إعداد فـيلم تـسجيلى   -مشكالت تصوير البرامج اإلخبارية وكيفية التغلب على هذه المشكالت     
  . الريبورتاج -)  صورة -صوت (لحدث ما متكامل 

PCTW 3104  ٣(تك نظم فوتوغرافية(           )PCTW 2107  ساعة معتمدة٢متطلب سابق(  

 .P.N أساسيات اإلنتاج    -تحقيق النظم الفوتوغرافية للفيلم الشرائح  التعليمى أو العلمى          
ـ      - أساسيات إنتاج أفالم الشرائح      -  أساسـيات  -ر المنظـورة   أساسيات التصوير باألشـعة غي

 أساســيات التــصوير - أساســيات التــصوير المــاكرو -اســتخدام المرشــحات المختلفــة 
  . أساسيات التصوير الميكرو-الميكروسكوبى

 PCTW 3105 ٢(مواصفات أجهزة وخواص مواد(  )PCTW 2108  ساعة معتمدة٢متطلب سابق(  

 عـرض شـرائط الفيـديو     أجهـزة  -مواصفات أجهزة التصوير التليفزيونى بانواعها      
  . أجهزة عمل المونتاج اإلليكترونى والمزج والمؤثرات اإلليكترونية المختلفة -بأنواعها 

 PCTA 3106 ٣(إضاءة(                        )PCTA 3101  ساعة معتمدة٢متطلب سابق(  

ـ     – مصادر اإلضاءة التليفزيونية     -نوعية اإلضاءة التليفزيونية     دة  معدات التحكم في ش
 - تقنيات اإلضـاءة الخـارجي     – تقنيات اإلضاءة داخل األستديو التليفزيوني       –ولون اإلضاءة   

 أنواعهـا   – خصائص ومواصفات مصادر اإلضاءة السينمائية       -التصميمات الضوئية الخاصة    
  .وء ولونة وشكله  أساليب التحكم في شدة الض– استخداماتها –

PCTA 3107  ٢(تصوير تلفزيونى(                 )PCTA 3103 ساعة معتمدة٢متطلب سابق(  

 إعداد فـيلم تعليمـى   -تسجيلى بعض البرامج العلمية لمتابعة تجربة ما عملية جراحية  
  .إلخ تحقيق التكامل ..  برامج تعلمية  – مناقشة رسالة - تصوير ندوة علمية  –مذاع 

PCTW 3108  معتمدةة ساع٢(                                         )١(تك نظم تلفزيون (  

فى عمل األفالم التـسجيلة  )  إعالمى    –تسجلى   (استخدام طرق التصوير التليفزيونى     
 - اإلضاءة للتـصوير الخـارجى       - كاميرا التليفزيون بأنواعه     - اإلعالمية المصورة بالفيديو     -

  .خرى العواكس والمصادر الصناعية األ- التعديل واإلضافة -اإلضاءة الطبيعية 



 

 - ٢٧٧ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

PCTW 3109  ٢(معمل فوتوغرافي(             ) PCTW 2104 ساعة معتمدة٢متطلب سابق(  

 الورق - األفالم - المعالجة - التكبير - األجهزة المستخدمة -أساسيات المعمل الملون 
 - أجهزة عمل التجهيزات على الصور المنتجة  - أجهزة رقابة جودة اإلنتاج الملون -

  .هائى تشطيب المنتج الن

 PCTW 3110 ٢(حاسب آلي تخصص(              )PCTW 2109 ساعة معتمدة٢متطلب سابق(   

دراسة  أحد برامج المونتاج الرقمـي للفـيلم مثـل          -معرفة برامج المونتاج المختلفة        
 واجراء التعديالت والتحسين على هذه األفالم  واجـراء جـزء   )Adobe premier(برنامج 

   .لبرنامج تطبيقى باستخام ا

PCTA 4101  ساعات معتمدة٣(                                         ) ١(تصوير سينمائي(  

 - المعالجـة البـصرية      - نظريات االتـصال البـصرى       -مدخل للتصوير اإلعالمى    
 الحركـات الداخليـة والخارجيـة      - أساسيات التتابع نوعية آالت التصوير التخيلية        -العدسات  

 - الحركـة المتقطعـة      -إبراز المضمون االعالمى أنواع آالت التصوير المناسبة        ودورها فى   
 - إعداد السيناريو    - تركيب الفيلم    - األجزاء والمعدات اإلضافية العواكس الضوئية       -العدسات  

 . نظم العرض -تحديد طريقة التنفيذ 

PCTA 4102  ٤(تصوير فوتوغرافي(             )PCTW 3102 ساعة معتمدة٢متطلب سابق(  

أساسيات الصورة الصحفية وكيفية تحقيقها من خالل آلة التصوير والظروف الضوئية           
المختلفة المتاحة لألحداث المختلفة مع التطبيق على تقـديم الـصورة الـصحفية للمتنوعـات               

 مصادر اإلضـاءة  - اآلالت المستخدمة    - التصوير الصحفى    - المختلفة للموضوعات الصحفية  
 إستغالل الصادر فـى تـصوير       -)  الصناعية   -الطبيعية  (تصوير األحداث الجارية    المناسبة ل 

 -لمتاحـة   (  دور اإلضـاءة     - دور العدسات فى إبراز الصورة الصحفية المعدة         -أحداث عدة   
  .وية التصوير فى التعبير عن الحدث زا-) الصناعية المستخدة

  



 

 - ٢٧٨ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

 PCTA 4103 ٣(تصوير تلفزيونى(              )PCTA 3107  ساعة معتمدة٢متطلب سابق(  

 اسـتخدام  -توظيف إمكانات التصوير التليفزيونى فى إنتاج برامج إعالنية أو دعائيـة        
 تنفيذ الرسوم المتحركة بواسطة كاميرا الفيديو وتكنيك        - اإلمكانيات   -أفالم الفيديو والكاميرات    

  .التصوير اإلليكترونى 

 PCTW 4104 ٢(تك نظم تلفزيون(               )PCTW 3108  ساعة معتمدة٢متطلب سابق(  
استخدام طرق التصوير التليفزيونى فى عمل األفالم التى تصور التجـارب العلميـة              

  . والبرامج والندوات العلمية  والبرامج التعليم المفتوح واألفالم التعليمية 

  PCTW 4105معتمدةة ساع٢(                                          هندسة إستوديوهات (  

 كيفية وضع مـصادر     - مكوناتها   - مفرداتها   - مساحاتها   -هندسة إنشاء االستوديوهات    
الضوء فيها وطرق تثبيتها فى االستوديو وتوزيع الشبكة الكهربائية للمصادر الضوئية مختلفـة             

  .القوى 

 PCTW 4106 ٣(مواصفات أجهزة وخواص مواد(  PCTW 3105)  معتمدةساعة ٢متطلب سابق(  

مواصفات أجهزة التصوير والعرض السينمائى وخاماته من أفالم وشـرائط التـسجيل         
  . أنواعها - أجهزة اإلذاعة للصوت المفرد - أجهزة لمعالجة األفالم -للصوت 

PCTA 4107  ٢(تصوير سينمائي(                 ) PCTA 4101 ساعة معتمدة٢متطلب سابق(  

 - طريقة توزيـع اإلضـاءة   - شبكات اإلضاءة -) ستوديو اإل( آلة التصوير السينمائى    
  . أجهزة العرض - كتابة السيناريو - دراسة محركات الكاميرا -بناء المشاهد البسيطة 

PCTW 4108  ٣(تك نظم تلفزيون(                )PCTW 4104 ساعة معتمدة٢متطلب سابق(  

 اإلعالنات التجارية والرسـوم  طرق التصوير التليفزيونى فى عمل األفالم التى تصور      
  .الوسائل والتقنيات الحديثة المستخدمة– المتحركة للصور اإلليكترونية

  



 

 - ٢٧٩ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

PCTW 4109 معتمدةة ساع٢(                                      )١( تك تصوير سينمائي (  

تطبيق النظم السينمائية فى تصوير البرامج التسجيلية أو اإلعالميـة فـى التـصوير              
 أنواعهـا ومعالجتهـا   - األفالم الـسينمائية   - القياسات الضوئية    -ارجى باإلضاءة الطبيعية    الخ

 والريفرسـال   .P.N نظم اإلنتـاج  - اإلعداد للعرض بعد عمل المونتاج -بالمعمل السينمائى 
 - استغالل إمكانيات كـاميرا الـسينمائية        -تطبيق النظم فى تصوير األفالم العلمية والتعليمية        

 طريقة  - المزج بينهما    - الظهور التدريجى    - االختيار التدريجى    - سرعة بطيئة    - عالية   سرعة
  . عرض األفكار العلمية والتعليمية المختلفة

PCTW 4110 ٣( حاسب آلي تخصص(         )PCTW 3110معتمدةة ساع٢- متطلب سابق (  

اصة علي الصورة   لخدراسة أحد برامج المؤثرات ا      - المختلفة المؤثراتمعرفة برامج   
 التعـديالت والتحـسين علـى الـصورة     وإجـراء  )Adobe after effect  (المتحركة مثل 

  .المتحركة واجراء جزء تطبيقى باستخام البرنامج 

PCTA 5101 معتمدةة ساع٢(                                                 إعداد المشروع (   

تطبيقها فـي مجـال الفوتوغرافيـا و الـسينما     يتم    فكرة مبتكره باعداد يقدم الطالب
تقديم دراسة عن  من خالل    فى أحد المحاور المحددة من قبيل مجلس القسم العلمى          والتليفزيون  

  . العناصر المكونة – الخطوات التنفذية للمشروع - تقديم الفكرة وهدفها ومعالجتها- المشروع

PCTA 5102  ٣(تصوير سينمائي(                )PCTW 4107  ساعة معتمدة٢متطلب سابق(  

 التصوير المقـرب فـى      - استخدام عناصر التصميم     - تركيب المشاهد    -وضع النص   
 - نظم العرض عمل األفالم التعليمية       -عمل أفالم التأكيد على الحقائق العلمية ورصد الظواهر         

لتصوير السينمائية من خالل     والمبرمجة لمستويات التعليم المختلفة باستخدام آالت ا       -التسجيلية  
  . نظم العرض - اإلعداد للتنفيذ -كتابة السيناريو 

  

  



 

 - ٢٨٠ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

PCTA 5103  معتمدةة ساع٢(                                   تصوير سينمائى  تجارى (  

توظيف تكنيك التصوير السينمائى فى عمل بعض اإلعالنات المتحركة سواء المنفـذة            
سوم المتحركة والعرائس المتحركة لإلعالم عـن بعـض الـسلع    لمشاهد حية أو من خالل الر    

 اإلعالن  -والخدمات وتقديم بعض األفالم اإلرشادية والتعليمية وخطوات استخدام جهاز معين           
عن بعض تطبيقات بعض المنتجات فى استخدامات مختلفة ال تظهر إال بتسجيلها سينمائياً مـن           

 برامج الكمبيوتر المختلفة فى عمـل     -س المتحركة    تكنيك الرسوم والعرائ   -خالل دور الحركة    
  .بعض تطبيقات ذلك 

PCTW 5104  ٢(تك تصوير سينمائي(               )PCTA 4109 ساعة معتمدة٢متطلب سابق(  

 طـرق التـصوير     - الرسوم المتحركة    -تطبيق تلك النظم فى مجال اإلعالن التجارى        
  .كادر /  كادر  طرق التصوير-السينمائى والمعمل السينمائى 

PCTW 5105 ٤( حاسب آلي تخصص(          )PCTW 4110 معتمدةة ساع ٢-متطلب سابق (  

األساسـيات الخاصـة    و)3D MAX(  مثل  برنـامج  استخدام برامج ثالثية األبعاد
  .بالتصميم الصورة الثابتة والمتحركة

PCTA 51065101(                         المشروع  PCTAساعات معتمدة ٦ - متطلب سابق(  

ووضـع الموسـيقي    المشروع وإخراجة ، ويقوم بعملية المونتاج يقوم الطالب بتصوير
  .على لجنة التقييم او االمتحان  والمؤثرات الصوتيه له،ويعرض

PCTW 5107 معتمدةة ساع٢(                                                رسوم متحركة (  

 إضاءة الرسـوم  -كادر /  طرق التصوير كادر  – المتحركة   مواصفات كاميرا الرسوم  
 األساليب والتقنيات المستخدمة في المزج      –) مجسمات(ائية األبعاد و ثالثية األبعاد      المتحرك ثن 

  .بين شخصيات حقيقية والرسوم المتحركة 

  

  



 

 - ٢٨١ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

PCTW 5108معتمدة ة ساع٢(                                                  معمل سينما(  

 أجهزة رقابـة علـى جـودة اإلنتـاج          - خامات   -أساسيات المعمل السينمائى أجهزة     
 دراسـة مواصـفات   -دراسة اإلختبارات التي يمر بها الفيلم السينمائي قبل التصوير       –المعملى

 طرق عمل األجهزة المستخدمة في تحمـيض        - طرق التخزين المثالية     –الخامات و المحاليل    
  .نمائية وطبع الصورة السي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 - ٢٨٢ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

  
PCTW 2201 معتمدةة ساع٢(                                          )١( قياسات ضوئية (  

 طرق وأساليب وأجهزة القياسات     -)فوتوميترى  ( دراسة الخصائص الفيزيائية للضوء     
 التعرف على خصائص األسطح المعتمة والشفافة والنـصف شـفافة مـع دراسـة      -الضوئية  

  .القوانين وطرق القياس والحسابات التى تساعد على التحكم فى مصادر الضوء 

PCTW 2202معتمدةة ساع٢(                                                 نظريات اللون (  

 طرق قيـاس    - وصف األلوان    -ر األلوان    مصاد - ميكانيكية الرؤية    -خواص الضوء   
 سـيكولوجية  -) CLE - منـسيل  - أو سـتوالد   -النظرية الهندسية    ( نظريات األلوان    -اللون  

 - أدوات إنتـاج األلـوان   - األبعاد الفنية والوظيفية للـون  - القيم التشكيلية فى اللون    -األلوان  
 الظـواهر  - اللون ومصادر اإلضاءة     -وان   الحسابات المساحية والكثافية لألل    -اللون والتصميم   
  .الفيزيائية للون 

PCTW 2203معتمدةة ساع٢(                                         نظرية االتصال المرئي (  

الرئيـسية   اإلعالم مع التركيز على العناصر  األسس العلمية لعملية االتصال اإلنساني و     
هم نظريات االتصال واإلعالم المرئي وتطبيقاتها، تـأثير        في هذه العملية، النماذج االتصالية، أ     

 تطبيق فى الفوتوغرافيا    - وسائل االتصال الشخصية والجماهيرية      -أثره فى المجتمع     االتصال
   التغيرات الجوهرية الحديثة- نظريات إكتساب الخبرات -والسينما والتليفون نظرياً 

PCTW 2204 معتمدةة ساع٢(                                             تاريخ فوتوغرافيا (  

 -خامـات  ال(  والتطور فـى  األسس العلمية التى أدت إلى نشأة وإختراع الفوتوغرافيا  
 - العالمية والمصرية     الفوتوغرافيا    دراسة تاريخ المدارس واألساليب الفنية في      - )جهزة  ألأ

  .الرواد والمبدعيين

  

  



 

 - ٢٨٣ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

PCTW 2205معتمدةة ساع٢(                                                 تذوق موسيقى (  

 عدراسة مختصرة عن إعالم وتاريخ الموسيقى وأنواعها من خالل التعود على سـما            
  . للصور المرئيةبعض القطع المشهورة وتعريف الطالب بمعايير تقويمها وطرق توظيفها

PCTW 2206  معتمدةة ساع٢(                                              )١(إدارة إنتاج (  

 خطوات اإلنتاج المتكامـل بينهـا       -كيفية عمل تخطيط إلنتاج عمل معين فوتوغرافى        
 مبادئ وتقنيات اإلنتاج الفوتوغرافي ، إعـداد         مشاكل اإلنتاج وكيفية التغلب عليها     -حتى نهاية   

ئ والتقنيات، تحليل وتقويم نماذج     شكالً ومضموناً وفق هذه المباد    ) فوتوغرافيا(ومعالجة المادة   
  .مختلفة من اإلنتاج ، تطبيقات عملية ومشروع تجريبي 

PCTW 2207  معتمدةة ساع٢(                                        )١( سيناريو وإخراج (  

 شكل الـسيناريو  - القالب القصصى - الفكرة  -مصادر السيناريو  - نوع الفيلم - الدراما

  أسـاليب  -وسائل اإلنتقـال – كتابة السيناريو – تأسيس السيناريو -تفسير السيناريو -لتوقعا -
  .السينما وطرق اإلخراج للتلفزيون و

PCTW 2208معتمدةة ساع٢(                                                تاريخ تليفزيون (  

 التطورات التى أدخلت علـى أجهزتـه سـواء للتـصوير او          -تاريخ نشأة التليفزيون    
 الـرواد  - والعـالم    تاريخ التليفزيـون فـى مـصر   -المونتاج فى المراحل المختلفة لإلنتاج    

  .يينوالمبدع

PCTW 3201  ٢(ياسات ضوئية  ق(            )PCTW 2201معتمدةة ساع٢-متطلب سابق (  

 أجهـزة  - طرق القيـاس اللونيـة   - والنظريات   -)كولورميترى( دراسة مصادر اللون  
 المحتـوى  - طرق مقارنة اللون لألفالم المعتمة والشفافة والترجمة اللونيـة            -التحليل اللونى   

  .جهزة قياس درجة الحرارة اللونية أ-اللونى للضوئى 

PCTA 3202 معتمدةة ساع٢(                                               زيونيفديكور تل (  

المـواد االوليـة المـستخدمة فـي بنـاء        دراسة-  التلفزيونيةدراسة تصميم المناظر
 صـناعة   -للـديكور  التخطيط الهندسـي     – الديكور وعالقتة بالتصوير التليفزيوني      -الحوائط



 

 - ٢٨٤ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

من الكارتون او الخشب بمقاس رسم محددا كل مكونات الديكور بشكل مصغر وكيفيـة   نموذج
   .توزيع اإلضاءة عليه

PCTW 3203  معتمدةة ساع٢(                                                  )١(مونتاج (  

رواد في مجال المونتاج مـن      دراسة األساليب الفنية لل   ( أثر المونتاج في اإلبداع الفني      
لمفاهيم  ا-الزمن والمكان والحيز  -طبيعة المونتاج -)  السينما الصامتة حتي السينما المعاصرة

   .عناصر حرفة المونتاج -قواعد عامة للمونتاج - األساسية للمونتاج

PCTW 3204 معتمدةة ساع٢(                                               موسيفى األفالم (  

 -استخدام بعض المقطوعات الموسيقية فى عمل خلفيات موسيقية تـصويرية لألفـالم        
  . من خالل المقطوعات المتناسقةكيفية اختيار وأساليب تحقيق ذلك

PCTW 3205    معتمدةة ساع٢(                                              )١ (صوتيات (  
 - مواصـفات الـصوت  –البرامج الصوتية –المؤثرات الصوتية –هندسة الصوتيات 

استخدامات الـصوت فـى    - السماعات - الميكروفونات - التسجيل الصوتي -عناصر الصوت
  .الفيلم

PCTW 3206  ٢(سيناريو وإخراج(             )PCTW 2207معتمدةة ساع٢ -متطلب سابق (  
 - الحركـة  – وجهة النظـر     – حركة الكاميرا    – زوايا التصوير    –مها  اللقطات وأحجا 

 تتابع اللقطات المختلفة من خالل سـيناريوهات يـتم دراسـة      -  التكوين    - التغطية -العدسات
  .كيفية إعدادها وأساليب اإلعداد 

PCTW 3207  ٢(إدارة إنتاج(                  )PCTW 2206معتمدةة ساع٢- متطلب سابق (  

 خطوات اإلنتاج المتكامل بينها - )تلفزيونى   (ة عمل تخطيط إلنتاج عمل معينكيفي
 مبادئ وتقنيات اإلنتاج التلفزيوني، إعداد  مشاكل اإلنتاج وكيفية التغلب عليها-حتى نهاية 

  شكالً ومضموناً وفق هذه المبادئ والتقنيات، تحليل وتقويم نماذج يةتليفزيونالومعالجة المادة 
  .ن اإلنتاج ، تطبيقات عملية ومشروع تجريبيمختلفة م

  



 

 - ٢٨٥ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

PCTW 3208 معتمدةة ساع٢(                                                تاريخ السينما (  

 )جهزة  األ -خامات  ال( التطور فى   األسس العلمية التى أدت إلى نشاة وإختراع السينما         
 الـرواد   - ما العالميـة والمـصرية       دراسة تاريخ المدارس واألساليب الفنية فـي الـسين         -

  .والمبدعيين

PCTW 4201   ٢(مونتاج(                     )PCTW 3203 معتمدةة ساع٢- متطلب سابق (  
حرفيـة المونتـاج    - حرفية المونتاج األلكتروني الفوري - التلفزيونىحرفية المونتاج 

   ية المونتاج الرقمي  غير المتتالي حرف -  المتتالي 

PCTW 4202   معتمدةة ساع٢(                                                 علم الداللة (  
 في توافرها الواجب الشروط دراسة ـ المعاصر ومفهومه معناه ـ الداللة علم تعريف

 نظريـة  توظيف على دريبالت ـ التصوير في الذهنية الصورة معنى ـ المعنى لحمل لصورةا
لتـأثير الغيـر    نظريات ا  - اللغة السينمائية كنظام لإلتصال البصري       .التصوير في الداللة علم

 داللـة اإلضـاءة فـي الفـيلم     – الزمان والمكان في الفيلم الـسينمائي     –مباشر في الصورة      
  .يةاللون وداللته النفس - الحركة في الفيلم السينمائي وداللتها –  السينمائي

PCTA 4203 معتمدةة ساع٢(                                                  ديكور سينما (  

 -المواد االولية المستخدمة في بناء الحوائط  دراسة- ةدراسة تصميم المناظر السينمائي
مـن    صـناعة نمـوذج  - التخطيط الهندسي للـديكور –الديكور وعالقتة بالتصوير السينمائي 

ن او الخشب بمقاس رسم محددا كل مكونات الديكور بشكل مـصغر وكيفيـة توزيـع                الكارتو
 وضع مـصادر    – حركة الكاميرا    –إعطاء الحلول المختلفة لمشكالت التصوير       اإلضاءة عليه 

   عالقات العدسات بالديكور وألوان الديكور النهائية  – ألوان الديكور المناسبة –اإلضاءة 

PCTW 4204  معتمدةة ساع٢(                                             )١(فن الجرافيك (  
 مؤثرات الفيديو الرقمية    – الجرافيكية المرئية التشابهية القياسية       و المعالجات  المؤثرات

  . المونتاج الالخطي وتقنياته– المؤثرات البصرية المؤثرات الميكانيكية –

  

  



 

 - ٢٨٦ -

 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

PCTW 4205    معتمدةة ساع٢(                                           قياسات حساسية (  

ار المختلفة لألفالم المستخدمة فى التصوير الفوتوغرافى والسينمائى مـن          بطرق اإلخت 
 و الورقية أ ةلبة أو الموجبة الشفاف   ا األفالم الس  - أجهزة قياس الكثافة     -خالل أجهزة السنستوميتر  

 أجهـزة التـصحيح   –صورة الـسينمائية  طرق عمل األجهزة المستخدمة في تحميض وطبع ال    
   .اللوني

PCTW 4206     ٣(إدارة إنتاج(               )PCTW 3207معتمدةة ساع٢- متطلب سابق (  
 خطوات اإلنتاج المتكامل بينها حتى نهاية       - )سينمائى    (كيفية عمل تخطيط إلنتاج عمل معين     

 ، إعداد ومعالجة المادة     السينمائىاإلنتاج   مبادئ وتقنيات     مشاكل اإلنتاج وكيفية التغلب عليها     -
 وتقـويم نمـاذج مختلفـة مـن          شكالً ومضموناً وفق هذه المبادئ والتقنيات، تحليل       السينمائية

   .، تطبيقات عملية ومشروع تجريبياإلنتاج

PCTW 4207   معتمدةة ساع٢(                                             )١(تك مؤثرات (  

 المعالجة الرقمية للصورة السينمائية مـن خـالل بـرامج           – الفيلم رقميا    عملية مسح 
الشاشة الزرقـاء   (ة للفيلم لعمل المؤثرات الخاصة       دراسة أساليب المعالجات الرقمي    -الكمبيوتر

لرسوم ل محاكاة الحركة    – إبداع الشكل اإلنساني     - التركيب – نظام السواتر المتحركة بالليزر    –
  .المتحركة

PCTW 4208     معتمدةة ساع٢(                                        تشريعات وقوانين (  

 - المهنـة  حماية تشريعات – الخاصة القوانين و  التشريعات – المهنةمفهوم أخالقيات   
 عيـوب  -  المـسئولية اإلجتماعيـة لوسـائل اإلعـالم     –النظم اإلعالمية وأخالقيات اإلعالم     

  . ية النظريات األخالقية الغرب

PCTW  5201 معتمدةة ساع٢(                                            قتصاديات اإلنتاجإ (  

 تحديد الثابـت    - كيفية تقسيم العمل إلى وحدات       - طرق التصميم    -تحديد نظم اإلنتاج    
حديد  ت - تحديد سعر السوق     - التكاليف الحدية      - المعدالت النسبية لإلنتاج     -والمتغير للتكاليف   

   . نوعية اإلنتاج المطلوب- دراسة احتياجات السوق -هامش الربح 
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 كلیة الفنون التطبیقیة    ٢٠١٤الالئحة الداخلیة    جامعة بنھا 

PCTW  5202   معتمدةة ساع٢- متطلب سابق4207 (                         )٢(تك مؤثرات (  
 التـأثيرات  – التحكم في حركة ووظائف الكاميرا بالكمبيوتر    – تتبع الحركة    –التحويل  

 المعالجـات   – والتصحيح اللـوني     –ليات الحذف واإلضافة     وعم –الخاصة للظواهر الطبيعية    
   إجراء بعض التطبيقات علي المؤثرات السابقة -) الرقمية لتحسين وتصليح عيوب بالصورة 

PCTW  5203  معتمدةة ساع٢(                                              بحوث التطوير (  
 بالجانب الوظيفى و الجمالى ودراسـة       دراسة نظرية حول أسلوب التصوير و عالقتها      

البحـوث   العالقة التفاعلية بين البحوث والتطويرللخطوات المختلفة فى العمل مع توضيح أنواع   
 بحوث تحـسين    –بحوث تطوير العمل    ( البحوث والتطوير فى المؤسسات      إدارةالتى تمارسها   

وير تكنولوجيا االنتـاج     بحوث تط  – بحوث تطوير المواد المستخدمة      –جودة العمل والخامات    
  .) بحوث حل مشكالت العمل–

PCTW  5204  ٢(صوتيات(                   )PCTW 3205 معتمدةة ساع٢- متطلب سابق (  
 البـرامج المـستخدمة فـى    -مـونتير الـصوت   - أنـواع األصـوات فـى الفيلـم

   .عوامل جودة الصوت– السماعات - الميكروفونات توزيع -المؤثرات الصوتية

PCTW  5205    معتمدةة ساع٢(                                        تحليل ونقد األفالم (  
 مـشاهدة   -دراسة أساليب النقد السينمائي من خالل مفردات وعناصر اللغة السينمائية           

الموضـوعية للخلـق    ة التلقي، والشروط دراستها وتحليلها دراسة عملي-أفالم أجنبية وعربية 
والقيم الحضارية، ووظيفـة الفـيلم    الجمالية والفنية واألخالقية والتربوية،  دراسة القيم-  الفني

واالضـاءة   الفني في التصوير والمونتاج والـصوت  األسس الجمالية في عملية النقد ونوعيته،
 مشاهدة أفالم أجنبية وعربية دراستها -وتحليلها وتفسيرها واالخراج من خالل مشاهدة االفالم

  .وتحليلها 

PCTW  5206    ٣(مونتاج(                 )PCTW 4201 معتمدةة ساع٢- متطلب سابق (  

 -فى مجال السينما -  حرفية المونتاج األلكتروني الفوري - حرفية المونتاج السينمائى
مقارنـة بـين حرفيـات     - حرفية المونتاج الرقمي  غير المتتالي  -  حرفية المونتاج المتتالي 

   . و مقارنة بين المونتاج التلفزيونى والسينمائى– المونتاج
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PCTW  5207   معتمدةة ساع٢(                                    إنتاج الرسوم المتحركة (  
 تصميم األشـكال المتحركـة ثنائيـة األبعـاد          –تصميم من خالل برامج الكمبيوتر      ال

 أشكال أفالم الرسوم المتحركة     - التحريك والحركة الحية     –واألشكال المتحركة ثالثية األبعاد     
  .وتكنيك التصوير الرقمي  الرسم والتلوين تنفيذ الرسوم المتحركة بواسطة كاميرا الفيديو -

PCTW  5208   ٢(فن الجرافيك(              )PCTW 4204 معتمدةة ساع٢- متطلب سابق (   
  الـصورة  مـؤثرات  – لألفـالم الـسينمائية    الجرافيكية المرئية    المعالجات و المؤثرات

ـ     المونتاج الالخطـي وتقنياتـه     –- للفيلم  المؤثرات البصرية  –الرقمية   ات  واسـتخدام المعالج
  .كية فى معالجة الفيلمالجرافي



 
 
 

 كلیة الفنون التطبیقیة       ٢٠١٤الالئحة الداخلیة       جامعة بنھا 
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  .الئحة كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان  -١
   .حلوانالئحة كلية الفنون الجميلة جامعة  -٢
  .الئحة كلية الفنون الجميلة جامعة الشارقة  -٣
 .لنقل والتكنولوجيادليل القواعد واللوائح األكاديمية الخاصة باالكاديمية العربية ل -٤

 

1-College Fine and Applied Arts Capilano University . 

2-School Of Fashion and Textiles – Demontfort University .  

3-The Interior Design School . London –UK . 

4- Department of Interior Design –university of Florida design . 

5- Fashion School in Italy Fashion design .  

6- Interior and products- design Academia Italiana .  

7- Department of Industrial Design –metropolitan state university . 

8- Institute of Textile and clothing Technology in Germany . 

9- Advertising Schools – Academia of Art in USA . 

10- www. Manchester. Ac. UK .     


