
 20143102-وصف المقررات الدراسية لبرنامج التصميم الجرافيكي  
 المتطلب السابق                                        رقم المقرر                                        إسم المقرر ووصفه

DAD121       المتطلب السابق     )اليوجد(                                      ساعات معتمدة( 3) تاريخ الفن القديم والوسيط 
حضارات بالد الرافدين ووادي النيل ، بالحضارات القديمة ثم  نشأة الفن والعمارة وتطورهما ابتداء   دراسة المقرر  ضمنيت
و التحوالت  ، الباروك والركوكوفن ب الفترة القوطية وعصر النهضة ،وانتهاء  و حقبة اإلغريق والرومان والبيزنطيين،و

 المستمرة فى الفنون خالل هذه الفترة.
 

DAD111                   المتطلب السابق     )اليوجد(                       ساعات معتمدة(               3)  مدخل في الرسم 
 ومبادئ اليدوي الرسم في ةاالساسي المبادئ و ، استخدامها وطرق المختلفة الرسم وخامات على أدوات التعرف المقرر يتضمن

 المتعلقة للطلبة العملية المهارات تنمية جانب إلى والخامات المختلفة ، االجسام على وتدرجه والنور الظل ودراسة الحر المنظور

 متعددة. عملية خاللتطبيقات من وتقنياته الرصاص بقلم الحر بالرسم

 

DAD123  المتطلب السابق     )اليوجد(                                     ت معتمدة(ساعا 3)    األلوان وتقنياتها      اتنظري 
يتضمن المقرر التعرف على نظريات اللون وخواصه وأصله ، و دراسة أنواع األلوان وتقنيات استخدامها واختيارها وفق مفاهيم 

يه ، وإكساب الطالب مهارات تصميم وتنفيذ الخطة الفن والتصميم ، وآثارها النفسية واالجتماعية على متلقي التصميم ومستخدم

 اللونية لتصاميم عملية محددة .

 

DAD112           المتطلب السابق     )اليوجد(                    عات معتمدة(                  سا 3) مبادئ الرسم المعماري 
 على وتدريبهم بتعليمهم اهتمامه خالل من ، المعماري الرسم وتطبيقات واساليب الطالب بين األلفة بناء على المقرر هذا يعمل

 اللغة على باالعتماد واالشكال لألجسام المساقط لرسم المناسبة الهندسية االدوات واستعمال الهندسي للرسم المختلفة الطرق

 المختلفة والتصاميم الرسومات وإظهار إليصال المعمارية

DAD122        المتطلب السابق                                     ساعات معتمدة( 3)       تاريخ الفن اإلسالمي   DAD121 
منذ ظهور اإلسالم  سالمية إلمالمح وسمات ونشأة الفن والعمارة في الحضارة ايتضمن المقرر دراسة تاريخ الفنون اإلسالمية و

،  شرق آسيا والعالم الغربيثمانية ، وتأثيره على الفنون في ثم عصر الخالفة األموية والفاطمية والعباسية والمملوكية والع
 الحرف والفنون التطبيقية.في  ومميزات األساليب الفنية للعصور اإلسالمية المختلفة ، وأثرهاتجاهات إأبرز وتحليل 

 

GRD114   المتطلب السابق                 عتمدة(                      ساعات م 3)               1رسم حر وتلوين DAD111  
أقالم الرصاص واألقالم  التقنيات الجافة مثل  ستخداماعلى  ركيزالتوتقنيات الرسم ، أساسيات على عرفالتالمقرر  يتضمن
الطبيعة رسم من خالل تطبيقات عملية لالهوية والخصوصية في التعبير إكساب الطالب  ، التلوين وتقنياتهأسلوب والملونة 

  .والموديل رسم النماذجوالطبيعية  ناظرلماالصامتة و
 

DAD131          المتطلب السابق     )اليوجد(                                     ساعات معتمدة( 3)  مبادئ الشكل والتصميم 
وثالثي األبعاد، من  ولية في التصميم، وعناصر التصميم والتشكيل ثنائيألساسية والمبادئ األيتضمن المقرر دراسة المفاهيم ا

 دراك الحسي للتكوينات التشكيلية والفراغيةإلاعلى خالل مشاريع وتطبيقات عملية تسهم في تطوير قدرة الطلبة 
 

GRD115   المتطلب السابق                                         ساعات معتمدة( 3)              1تصميم بالحاسوب CS104 
برمجيات الحاسوب الخاصة بالفنون الرقمية والجرافيك  ستخدام إالتصميم بأهم المبادئ األساسية فى رف على التع يتضمن المقرر

،  Photoshopوالبرامج التي تدعمها وبشكل خاص الفوتوشوب    Pit mapتقنية البيتمابوإكساب  الطالب مهارة التطبيق ب
 ستخداملال الصور وإعداد Color separationرز اللوني الفومعالجة الصور وعمليات اإلضافة والمزج والتركيب  و

 .الطباعي
 

DAD221    المتطلب السابق                                       ساعات معتمدة( 3) تاريخ الفن الحديث والمعاصر DAD122    
في فنون التصوير وأهم الرواد  اصرةوالمع الحديثة الفنية والنظريات والحركات المدارس بأهم التعريف المقرر هذا يتناول

وانعكاساتها على فنون  المختلفة والتصميمية المعمارية النتاجات جمالية علىال التأثيراتو، والنحت والعمارة والفنون التطبيقية 



 .  المجتمع والبيئة

 

GRD231   المتطلب السابق                                      ساعات معتمدة( 3)                 1تصميم جرافيك DAD131 
أسس ومفاهيم األشكال  والتصميمات الجرافيكية ووظائفها ،وأنواع ،  للتصميم  التعرف على المفاهيم األساسيةالمقرر  يتضمن

 وتصميم الخلفيات وورقوالحذف واإلضافة التبسيط والتحوير التصميم من خالل  إكساب الطالب مهارة البصرية الجرافيكية ، 
 التغليف و التشكيل بالحروف.

 

GRD215                  المتطلب السابق    )اليوجد(                                     ساعات معتمدة( 3) التصوير الضوئي 
، العدسة ، الحساسية ، العدسات ، السرعة ، فتحة  Sensorالكاميرا وتطورها ) الفيلم والسسنور دراسةالمقرر  يتناول

تقنيات التصوير المختلفة  فى العمليةتزويد الطالب بخبرة  ... ( و WB، التوازن اللوني   Exposureالتعريض الضوئي
 .والمفاهيم التصويرية وتطبيقاتها 

 

GRD212   المتطلب السابق                   معتمدة(                      ساعات 3)             2تصميم بالحاسوب GRD115 
وإكساب الطالب مهارة التصميم  من   Vectorستخدام تقنية الفكتور إبالكمبيوتر بعلى مبادئ التصميم يتضمن المقرر التعرف 
 إلى   Bit mapستخدام الرسوم ثالثية األبعاد والمنظور والتلوين وتحويل الصور من إو Illustratorخالل إستعمال برنامج 

Vector نوعة و تطبيق ذلك على تصميمات مت. 
 

GRD214                     المتطلب السابق    )اليوجد(                   ات معتمدة(                  ساع 3)   الخط العربي 
والسمات المتنوعة للخط تاريخيا ، التدريب على قواعد كتابة الخطوط العربية  أنواع الخط العربي وتطوره دراسةبالمقرر  يهتم

والمجاالت المختلفة  تصميم وكتابة أسماء الشركات وعبارات الترويجنطوى عليه من وحدة جمالية ليتم توظيفها فى العربى ومات
 . للتصميم الجرافيكى

 

GRD211   المتطلب السابق                  معتمدة(                      ساعات  3)              2رسم حر وتلوين GRD114 
كتساب الخبرة والتمكن من رسم األفكار وفق ااأللوان بأنواعها وتقنيات ستخدام اعبير عن التكوين الفنى بالت يتضمن المقرر

 .الباستيل واألكريليك ألوانبإستخدام بخطوط قوية وظالل سريعة  المواضيع المطروحة
 

GRD232   المتطلب السابق                 عتمدة(                       ساعات م 3)                 2تصميم جرافيك GRD231 
إكساب الطالب التعرف على مفاهيم الشعار والرمز و األسس الفنية والبصرية لهما ومفهوم الهوية البصرية ،المقرر  يتناول

والظروف و تصميم إشارات ورموز الشركات  مناسباتتصميم الشعار والرمز وتصميم ورق المراسالت وبطاقات ال مهارات
 . وإبتكار العالمات التجارية سساتوالمؤ

 

GRD233  المتطلب السابق                                         ساعات معتمدة( 3)  تيبوجرافي                    ال GRD231 
  ،طباعيةالتعرف على فن تصميم الحروف الية الالتينية والعربية وتطورها ،أنواع األبجديات الطباع دراسةالمقرر  يتضمن

تصميم  و المتنوعة المرتكزة على المفاهيم البصرية الحديثةرسم الحروف الطباعية ومعالجاتها البصرية  إكساب الطالب مهارة
 .Fontsاألبجدية الطباعية 

 

GRD222       المتطلب السابق                                       ساعات معتمدة( 3)  تاريخ التصميم الجرافيكي  GRD231 
تطور الكتابة ثم مراحل رسوم على جدران الكهوف ال بداية من تطور التصميم الجرافيكي  دراسة تاريخالمقرر  يتضمن

جتماعية في تطور الوالتكنولوجيا والفن والعلوم التجريبية وا ودور الحركات الفنية والمدارس المختلفةوالتيبوجرافيا  والطباعة
 . وتقنيات االتصال وهوية الشركة اتالشعار وتطور المطبوعات و ،مفاهيم التصميم الجرافيكي

 

GRD331   المتطلب السابق                                        ساعات معتمدة( 3)              1رسوم توضيحية GRD211   
 وتطوير، تصال البصرىوسائل اال كوسيلة منلرسوم التوضيحية ل األساسيةوالعناصر  ميهامفالسس واأل يتضمن المقرر دراسة

قصص األطفال والروايات  تصميم خالل منوالمصطلحات الفنية المستعملة فيها  الرسوم التوضيحية  لتقنيات الطالب راتامه
 والكتب المدرسية.

 



GRD332   ب السابق  المتطل                 معتمدة(                      ساعات 3)                3تصميم جرافيك GRD232 
تصميم لوتنمية قدرات الطالب الفكرية والفنية اإلبداعية التعرف على فن الملصق وأسسه الفنية والبصرية والدعائية بالمقرر  يهتم

والتركيز على مهارات استخدام الصورة والتيبوجرافيا في االرتقاء بمستوى الملصق وتعزيز دوره الملصقات مختلفة من أنواع 
 والجمالي والتعرف على فن التغليف وتصميم نماذج العبوات بطريقة مبتكرة. الوظيفي

 

GRD341                    المتطلب السابق                عتمدة(                       ساعات م 3) تقنيات الطباعة GRD231 
وتطبيقاتها فى الفنون ة القديمة والحديثة يلطباعاالتقنيات لتعرف على أنواع ل دراسة نظرية وتطبيقات عملية المقرر يتضمن

واألحبار  أنواع الورق وقياساتهدراسة ، و الطباعة الرقميةو،  والمواد الدعائية الخامات المختلفةالطباعة على و والتصميم
 .  والطباعةمختلفة مظهرا تقنيات التصميم الخامات الطباعية ، مع تطبيقات عملية على ال

 

GRD314 المتطلب السابق                                         ساعات معتمدة( 3)            3بالحاسوب  تصميم GRD212 
 In، التدريب على برامج اإلخراج وخاصة برنامج الطباعيبرامج اإلخراج  أهم مبادئ وأساسيات  يتضمن المقرر التعرف على

Design  ،تصميم نماذج من خالل مشاريع عملية تتناول  وإدراج الصور وتحريرها تصميم وإعداد وتقسيم الصفحة واألعمدةو
 .لبعض الصحف والمجالت والكتيبات

 

GRD335                المتطلب السابق                                         ساعات معتمدة( 3)  الوسائط المتعددة GRD212 
وتطبيقات الصوت والصورة  والفيديو ،وطرق العرض ووسائط التخزين تعددة الوسائط الم أنظمة يتضمن المقرر التعرف على

 التصميممجال ستفادة منها في الوطرق ا، وتبادل المعلومات  تصميم العروض التقديمية وعمليات دمج الصوت والصورة و
ستخدام وعرض الصور ال نترنت ، تطبيقات ومشاريع عمليةإلتصميم صفحات افى ستخدام الوسائط المتعددة ا، الجرافيكى

 والرسوم والمعالجات المتنوعة.

  

GRD333   المتطلب السابق                    ت معتمدة(                     ساعا 3)               4تصميم جرافيك GRD332 
تنفيذ  وية وأهمية الصورة والتيبوجرافيا إلخراج الطباعي وأسسه الفنية والبصرنظرية وتطبيقية ل يتضمن  المقرر دراسة
تصميم والكتالوجات والكتب والموسوعات والصحف والمجالت فى تصميم وتنفيذ وإخراج  المصمم دور وإخراج المطبوعات و

 .تصميم وإخراج عدد من المطبوعات بأسلوب مبتكر والتركيز على المعالجات الفنية المتقدمة والفاخرة من خالل  الغالف
 

GRD313               المتطلب السابق                                        ساعات معتمدة( 3) التصميم والتسويق GRD332 
فن التسويق والترويج والحمالت اإلعالنية وأثرالحاجات والدوافع والميول والرغبات في التسويق ،  دراسة يتضمن المقرر

 على آلية العمل في شركات الدعاية واإلعالن ودور المصمم الجرافيكي في عملية التسويق.التعرف وتنظيم الرسالة اإلعالنية و
 المتلقى والبيئة المحيطة.   دراسة أثر اإلعالن علىالتكنولوجيا فى تعميق أهمية التسويق اإللكترونى واإلعالم وودور وسائل 

 

GRD342      المتطلب السابق                                       ساعات معتمدة( 3) إدراة التصميم والمواصفات GRD341 
اإلجراءات التي يمر بها العمل ووالجودة ، والمواصفات إدارة العالقة بين مؤسسة التصميم والعميل دراسة المقرر  يتناول

وطرق إدارة المؤسسات ومحليا .كية ومواصفاتها المعتمدة دوليا  أنواع األعمال الجرافيو ، رافيكي من التصميم إلى التنفيذالج
الطباعية التجارية والصحفية ومؤسسات المطبوعات المؤمنة ومطابع التغليف والمؤسسات الطباعية الخاصة ، وإعداد التقارير 

 الفنية وحساب الكميات والتكاليف والعقود والمواصفات. 
 

GRD312    المتطلب السابق                              ات معتمدة(         ساع 3) تصميم بالحاسوب ثالثي البعد GRD212 
تتضمن مفردات هذا المقرر عمليات بناء وتطوير مهارات الطالب في استخدام برامج الرسوم ثالثية االبعاد بحيث يتمكن الدارس 

صرة المعتمدة على دراسة رافيكية ثالثية البعد بما يتماشى مع التوجهات المعاجظهار ومعالجة كافة التصاميم الإمن تشكيل و
 العمق والتأثير في المتلقي من خالل البعد الثالث ومحاكاة الواقع.

 

GRD432  المتطلب السابق                     عات معتمدة(                 سا 3)                  1 مشروع تخرج GRD333 
التي تتطلبها شركة أو مؤسسة ما طبوعات موالالجرافيكية  دراسة األعمالفي إجراء بحث يقوم به الطالب المقرر  يتضمن

أو شركة الستقصائي حول إإجراء بحث والذى يتطلب ، لحل مشكلة تصميمية التي تحتاج إليهاالدعائية والورقية  لتصميماتوا



ويؤكد المقرر على  ن.وموقعها بالنسبة للمنافسيالجرافيكية التي قامت بها  لتصميماتوالوقوف على واقعها من حيث االمؤسسة 
  . ستهدفةالبحث والتحليل للوصول إلى النتائج الم

 

GRD431   المتطلب السابق                        ساعات معتمدة(                3)                 5تصميم جرافيك GRD333 
تصميم حملة إعالنية متكاملة و ت اإلعالنية ،الحمالت اإلعالنية ووظائفها والتخطيط للحمال نواعأالتعرف على المقرر  يتضمن

ورق  ،مطويات  ،نشرات إعالنية  ، شهادات ،تصميم بطاقات دعوة  ،هوية وتصميم شعار على لشركة أو منتج ما تشمل 
كما يهدف المقرر إلى تأهيل الطالب لمشروع التخرج وإكسابه مهارة .  تصميم عبوة تغليف، تصميم ملصق إعالنى ومراسالت 

 . لتفكير اإلبداعىا
 

GRD436  المتطلب السابق                                      ساعات معتمدة( 3) نترنت        إلتصميم صفحات ا GRD333 
لغات البرمجة في صفحات االنترنت وتطورها وخصائصها ، ونترنت إلصفحات ا أهمية تصميميتضمن المقرر التعرف على 

للفنون الرقمية   ستخدام البرمجيات الحاسوبيةاوكات البحث والخادم وإعداد الكلمات المفتاحية التعرف على أهمية محرو
إخراج صفحات وماتنطوى عليه من معالجات وتأثيرات فى مجال ، ( Dream weaverو  Flashمثل برنامج )والجرافيكية 
 تكسب الطالب القدرة على تطوير أدائه .ريع عملية تطبيقات ومشا وتنفيذ ،والتعرف على أسس الدعاية في االنترنت االنترنت 

 

GRD433   المتطلب السابق                      اعات معتمدة(                س 3)                2مشروع التخرج GRD432 
التصميمات والخامات  تصميم حملة إعالنية متكاملة تحاكي الواقع العملي من حيث أنواعفي لطالب اتحقيق فرصة بالمقرر  يهتم

ويقدم ،   1مشروع تخرج  مقررستفادة من البحث الذي تم إعداده من قبل في الاواألدوات التقنية ووسائل االتصال عبر 
، ويحكم على مدى دراسته  اكتسابهاستطاع الطالب ا تىال المهارات السابقة بحيث تعبر عن  المشروع بشكل تصميمات متكاملة

 من مقيمين داخلين ومقيم خارجى.   من قبل لجنة متخصصة
 

GRD434   المتطلب السابق                                        ساعات معتمدة( 3)              2رسوم توضيحية GRD331 
يم رسوم تصممن خالل  الفنية والتعبيرية ةترؤيو الشخصي هسلوبأوتعميق  تنمية أداء الطالب العملية والتطبيقيةالمقرر  يتضمن

و  ،Story board ـقصص األطفال الحوارية والروايات والموسوعات ورسوم التصميم لمواضيع متنوعة مثل توضيحية 
 التعرف على فن الدياجرام وتنفيذ تصميمات وأعمال تطبيقية ألبنية خدمية أو تجارية .

 

GRD441        المتطلب السابق                                      ساعات معتمدة( 3) أخالقيات وممارسة المهنة GRD342 
م صملمولوائح مهنة ا دراسة نظم وقوانينو التصميم الجرافيكيمهنة أهم أسس وأخالقيات  على الطالب فيتعرالمقرر  يتضمن

رية والعالقة بأرباب اإلدارية والتجارية والقانونية وحقوق الملكية الفك لجوانبوأهم ا ، أو خارجها مملكة البحرينفى الجرافيكي 
 و الطباعة.أالعمل سواء فى مجال التصميم 

 

GRD343                  90المتطلب السابق                                             ساعات معتمدة( 3) التدريب الميداني Cr 
بعد تخرجه من خالل تدريبه في وق العمل واإلندماج فى سالحياة العملية لمواجهة عداد الطالب إب االهتمام المقرر يتضمن

 وتطبيق التخصصمجال أو المكاتب المهنية أو اإلستشارية  المتخصصة وذات الصلة بالمؤسسات الرسمية او الخاصة 
يتم متابعة الطالب من قبل المشرف األكاديمي وتقييم أدائه و،  على أرض الواقع التى سبق دراستها  لعملية النظرية وا مقرراتال

 من خالل لجنة تخصصية.
 

DAD322                  المتطلب السابق                                       (ساعات معتمدة 3) الصناعة والفنونDAD131 
ودور اإلنتاج اآللي يتناول المقرر التعريف بدور الفن في الصناعة، إلى جانب دراسة النظريات الحديثة في التصميم الصناعي 

والقيام بتطبيقات وأثر ذلك في تطور نظريات التصميم الحديثة ، التصميم، شكل ووظيفة والمواد الخام المختلفة في ناعي الص

 ، مثل تصميم تراكيب أإلضاءة وتشكيل العبوات واألدوات المكتبية .عملية إلنجاز نماذج نفعية وجمالية 

 

DAD323                         المتطلب السابق                                      عات معتمدة(سا 3)  النقد الفني DAD221 
 النقدية للمذاهب والفلسفية النظرية األسس و الفني النقد آليات في والبحث ، الفني للنقد الفكري المسار باستعراض المقرر هذه يعنى

 لديه . الفني النقد ةملكالرؤية الفنية والفكرية للطالب وتعزيز تنمية و ،



  

DAD324  المتطلب السابق                         ساعات معتمدة(          3)  سيسيولوجيا وسيكولوجيا التصميمGRD231  
 في والتأثير المختلفة التصاميم انجاح في كبير أثر من لها لما( السايكولوجية) النفسية النواحي بدراسة المقرر هذا محتوى يتعلق

 السلوك االجتماعي للمستخدمين وعاداتهم. في التأثير في المصمم يلعبه الذي الدور وبيان ، التصميم لقيمت ونفسية مزاج

DAD211        المتطلب السابق                                       ساعات معتمدة( 3) تقنيات اإلظهار الجرافيكي DAD112     
 الى اضافة التصميم، في المطلوبة المخططات و الخامات إظهار في المستخدمة يبواالسال الوسائل على التعرف المقرر يتضمن

 .الجانب بهذا المتعلقة العملية المهارات وتنمية المختلفة مراحله خالل التصميمي للعمل واإلخراج األظهار تقنيات

 

GRD337                  32المتطلب السابق                                        ساعات معتمدة( 3) عمليات التصميم GRD3 
 إلى راهنة حالة من التخيلية القفزة تحقق التي اإلجراءات مجموعة خالل من التصميم إلى الوصول طرق المقرر هذا يغطي

 اللخ من تصميمية لمشكالت منطقية ونتائج حلول إلى التوصل أسلوبية تطوير على اساسي بشكل يركز فهو. مستقبلية امكانيات

 .     تحليلية علمية سياقات اتباع

 

GRD336                 المتطلب السابق                                       ساعات معتمدة( 3) تصميمات خارجية GRD332 
ة وذات دعائية ووظيفية متقدم أغراضالمرتبطة باإلعالنية و لتصميمات الجرافيكيةل دراسة نظرية وتطبيقيةيتضمن المقرر 

واإلعالنات المجسمة التجارية وأسماء الشركات الكبيرة والصغيرة واجهات المحالت تصميمات  طبيعة تكميلية أو أساسية مثل
باستخدام خامات متنوعة وحديثة وتنفيذ تصميمات تطبيقية  وخدمات المباني والطرق واإلشارات والمعارض الدائمة والمؤقتة

 .تراضيةوعملية لمشروعات حقيقية أو اف
 

GRD334            المتطلب السابق                                       ساعات معتمدة( 3) تصميم رسوم متحركة GRD331   
وتطوير الشخصية المتحركة فن الرسوم المتحركة وبداياته وفن التحريك وأسسه المبادئ األساسية لالتعرف على المقرر  يتضمن

وتحليل الحركات والمهارات في تصميم الرسوم الطالب رات امهتنمية و، أو من خالل برامج الحاسوب  وأسلوب األداء يدويا
 اليدوية وأسلوب تحريكها ، والرسم والتلوين والتحريك رقميا .

 

GRD435                   ق  المتطلب الساب                                     ساعات معتمدة( 3)  الخط والتصميم GRD233 
ستخدام الكتابة اليدوية االتصميم ب إكساب الطالب مهارةوستخدام الخط في بناء التصميم ، ايتضمن المقرر التعرف على 

، مع طبيعة وروح التصميم  يتناسبوفق األساليب التقليدية والحديثة بما والحروف الطباعية ، التدريب على تنسيق الكتابة 
، واستخدام الكتابة كوسيلة تعبيرية في تصميم المواضيع المختلفة  والجرافيكية المتنوعة على الحرفواستخدام اإلضافات الفنية 

 وأهدافها.وظائفها بما يتناسب مع  بتقنيات متعددة
 

GRD116                    المتطلب السابق                         اعات معتمدة(                س 3)   تشريح فني DAD111 
على رسم الجسم البشري بأوضاعه  تدريب الطالبالتعرف على مقاييس وآلية الحركة في الجسم البشري ، يهدف المقرر إلى 

على شكل وحركة والتعرف على بناء الجسم البشري من هيكل عظمي وعضالت وتأثيرهما الشكلي والحركي المتعددة وحركاته 
 ذلك  ستفادة منالوان مراحل نمو الجسم والفروق الشكلية بين جسم المرأة والرجل الجسم كله ، والتعرف على الفروق الجسمية بي

 في تنفيذ األعمال التصميمية المختلفة. 
 

IND113                  المتطلب السابق                                        ساعات معتمدة( 3) المنظور الوصفي DAD112 
لألشكال  يقدم للمصمم والمتلقي تصورا عن البعد الثالث بادئ رسم المنظور الهندسي باعتبارهم بدراسة المقرر هذا يهتم

والفضاءات بطريقة هندسية تمكن كال الطرفين من مراجعة ودراسة المقترحات التصميمية ، وذلك من خالل تطبيقات عملية 

 متنوعة .

 

 


