
 كلية الفنون التطبيقية
 قسم تقنيات التصميم الداخلي

  نظري صباحي
 

 اليوم 
 

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة االولى الوقت

 خدمات مباني - حساب كميات - 11-9 االحد

 لغة انكليزية - 12-2

 - هندسة بشرية  - لغة انكليزية 11-9 االثنين

 كليزيةلغة ان تكنولوجيا خامات 12-2

 نظريات عمارة  - تاريخ عمارة اسالمية - 11-9 الثالثاء

 - لغة انكليزية 12-2

 - طرق بحث - تاريخ عمارة قديم  11-9 االربعاء

 تاريخ عمارة معاصرة حقوق وديمقراطية  12-2

 - علم جمال  - - 11-9 الخميس

12-2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  قسم تقنيات التصميم الداخلي 
 عملي صباحي

 
 اليوم 
 

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة االولى الوقت

 
 
 االحد

  مباديء حاسبة 10:30 – 8:30
 
- 

  عمليات انهاء
 
- 

 تصميم داخلي أسس تصميم 12:30 – 10:30

 - تخطيط 2:30 -12:30

 
 

 االثنين

8:30 – 10:30  
 
- 

  تطبيقات حاسبة
 
- 

 تصميم فضاءات خارجية

 تطبيقات حاسبة رسم معماري 12:30 – 10:30

 - إظهار واخراج 2:30 – 12:30

 
 

 الثالثاء

  ورشة 10:30 – 8:30
 
- 

  تطبيقات حاسبة
 
- 

 عمل نماذج رسم هندسي 12:30 – 10:30

 تصميم أثاث ألوان 2:30 – 12:30

 
 

 االربعاء

8:30 – 10:30  
 
- 

 

  داخلي تصميم
 
- 

 تصوير فوتوغرافي

 تراكيب معمارية داخلي تقنيات تصميم 12:30 – 10:30

 مشروع منظور 2:30 – 12:30

 
 الخميس

8:30 – 10:30  
- 

 
- 

 
- 

 
- 10:30 – 12:30 

12:30 – 2:30 

 

 

 

 



 

 قسم تقنيات التصميم الداخلي
  نظري مسائي

 

 

 اليوم 
 

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة االولى الوقت

 خدمات مباني - حساب كميات - 4-2 االحد

 لغة انكليزية - 4-6

 - هندسة بشرية  - لغة انكليزية 4-2 االثنين

 لغة انكليزية تكنولوجيا خامات 4-6

 نظريات عمارة  - تاريخ عمارة اسالمية - 4-2 الثالثاء

 - نكليزيةلغة ا 4-6

 - طرق بحث - تاريخ عمارة قديم  4-2 االربعاء

 تاريخ عمارة معاصرة حقوق وديمقراطية  4-6

 - علم جمال  - - 4-2 الخميس

4-6 - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قسم تقنيات التصميم الداخلي
  عملي مسائي

 

 

 اليوم 
 

 حلة الرابعةالمر المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة االولى الوقت

 
 
 االحد

  مباديء حاسبة 4 -2:30
 
- 

  عمليات انهاء
 
- 

 تصميم داخلي رسم هندسي 5:30 -4

 - تخطيط 7 -5:30

 
 

 االثنين

2:30- 4  
 
- 

  تطبيقات حاسبة
 
- 

 تصميم فضاءات خارجية

 تطبيقات حاسبة رسم معماري 5:30 -4

 - إظهار واخراج 7 -5:30

 
 

 الثالثاء

  ورشة 4 -2:30
 
- 

  تطبيقات حاسبة
 
- 

 عمل نماذج أسس تصميم 5:30 -4

 تصميم أثاث ألوان 7 -5:30

 
 

 االربعاء

2:30- 4  
 
- 

 

  تصميم داخلي
 
- 

 تصوير فوتوغرافي

 تراكيب معمارية داخلي تقنيات تصميم 5:30 -4

 مشروع منظور 7 -5:30

 
 الخميس

2:30- 4  
- 

 
- 

 
- 

 
- 4- 5:30 

5:30- 7 

 

 



 

 

 

 

 

 

            

             تصميم صناعيقسم تقنيات            
 

 الثاني األول اليوم

 الوقت اليوم
 تذوق فن اسس تصميم

 االحد

 ص 9:30 ص 8:30

 انكليزي انكليزي ص 11-ص 10

 هندسة بشرية الوان 12-1

 افكار تصميمية حقوق 2،30-1،30م 

 االثنين

 تحليل منتج تكنلوجبا مواد ص 10:30 ص 8:30

 تطبيقات حاسبة تاريخ فن قديم م1 -ص11

 تصميم ادوات ةتطبيقات حاسب م2:30 -م1:30

 المواد  العملية

 الثالثاء

  ص 8:30
 ص 10:30

 تصميم ادوات  ورشة 

 تطبيقات حاسوب تطبيقات حاسبة 12:30 -ص10:30

  اسس تصميم 2:30 -12:30

 األربعاء

 منظور تخطيط ص 10:30 ص 8:30

 صناعة نماذج نحتية رسم هندسي  12:30 -ص10:30

  الوان 2:30 -12:30

    الخميس

    



 قسم تقنيات االعالن)دراسة  صباحية(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابع الثالث الثاني االول الوقت اليوم

 حاسبة  10 -8.30 االحد
 الدرس في الكلية

 تاريخ اختصاص
 الكترونيالدرس 

 طباعة ضوئية
 الدرس في الكلية

 انكليزي
 الدرس الكتروني

 خط عربي  12 -10,30
 الدرس في الكلية

 انكليزي
 الدرس الكتروني

 حاسبة
 الدرس في الكلية

 

 تخطيط 2 -12.30
 الدرس في الكلية

   

 منظور 10 -8.30 االثنين
 الدرس في الكلية

 مونتاج تلفزيوني
 الدرس في الكلية

 زيانكلي
 الدرس الكتروني  

 تقنيات صوت
 الدرس في الكلية

 اسس تصميم  12 -10,30
 الدرس في الكلية

 تصميم اعالن
 الدرس في الكلية

 سيناريو
 الدرس الكتروني

 اخراج تلفزيوني
 الدرس في الكلية

 الوان 2 -12.30
 الدرس في الكلية

 حاسبة
 الدرس في الكلية

 خط التيني 
 الدرس في الكلية

 مبادىء اعالن 10 -8.30 ثاءالثال
 الدرس الكتروني

 مونتاج طباعي
 الدرس في الكلية

 طرق بحث
 الدرس الكتروني

 تقنيات اعالن
 الدرس في الكلية

 تصوير تلفزيوني   12 -10,30
 الدرس في الكلية

 تسويق اعالن
 الدرس الكتروني

 تصميم اعالن
 الدرس في الكلية

 طباعة ميكانيكية  2 -12.30
 في الكليةالدرس 

 حاسبة 
 الدرس في الكلية

 حقوق انسان 10 -8.30 االربعاء
 الدرس الكتروني

 نظريات اتصال
 الدرس الكتروني

 علم جمال
 الدرس الكتروني

 مشروع
 الدرس الكتروني

 انكليزي  12 -10,30
 الدرس الكتروني

   

12.30- 2     

 تقنيات طباعة 10 -8.30 الخميس
 الدرس الكتروني

 اختصاصتاريخ 
 الدرس الكتروني

 تصوير فوتغرافي
 الدرس في الكلية

 

 تصميم اعالن    12 -10,30
 الدرس في الكلية

 

 تصميم صحفي   2 -12.30
 الدرس في الكلية

 



 

 قسم تقنيات االعالن)دراسة  مسائية(

 
 الرابع الثالث الثاني االول الوقت اليوم

 بة تطبيقات حاس 4 -2.30 االحد
 الدرس في الكلية

 تاريخ اختصاص
 الدرس الكتروني

 طباعة ضوئية
 الدرس في الكلية

 انكليزي
 الدرس الكتروني

 خط عربي  5.30 -4
 الدرس في الكلية

 انكليزي
 الدرس الكتروني

 تطبيقات حاسبة
 الدرس في الكلية

 

 تخطيط 7 -5.30
 الدرس في الكلية

   

 منظور 4 -2.30 االثنين
 لكليةالدرس في ا

 مونتاج تلفزيوني
 الدرس في الكلية

 انكليزي
 الدرس الكتروني  

 تقنيات صوت
 الدرس في الكلية

 اسس تصميم 5.30 -4
 الدرس في الكلية

 تصميم اعالن
 الدرس في الكلية

 سيناريو
 الدرس الكتروني

 اخراج تلفزيوني
 الدرس في الكلية

 الوان 7 -5.30
 الدرس في الكلية

 حاسبةتطبيقات 
 درس في الكليةال

 خط التيني 
 الدرس في الكلية

 مبادىء اعالن 4 -2.30 الثالثاء
 الدرس الكتروني

 مونتاج طباعي
 الدرس في الكلية

 طرق بحث
 الدرس الكتروني

 تقنيات اعالن
 الدرس في الكلية

 تصوير تلفزيوني  5.30 -4
 الدرس في الكلية

 تسويق اعالن
 الدرس الكتروني

 تصميم اعالن
 ي الكليةالدرس ف

 طباعة ميكانيكية  7 -5.30
 الدرس في الكلية

 تطبيقات حاسبة 
 الدرس في الكلية

 حقوق انسان 4 -2.30 االربعاء
 الدرس الكتروني

 نظريات اتصال
 الدرس الكتروني

 علم جمال
 الدرس الكتروني

 مشروع
 الدرس الكتروني

 انكليزي 5.30 -4
 الدرس الكتروني

   

5.30- 7     

 تقنيات طباعة 4 -2.30 سالخمي
 الدرس الكتروني

 تاريخ اختصاص
 الدرس الكتروني

 تصوير فوتغرافي
 الدرس في الكلية

 

 تصميم اعالن   5.30 -4
 الدرس في الكلية

 

 تصميم صحفي   7 -5.30
 الدرس في الكلية

 


