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 1الصفحت 

 
  

 األكادَوٍ البرًاهحًوىرج وصف 

 (األكادَوٍ()هراخؼت البرًاهح الؼالٍ )هراخؼت أداء هؤسساث التؼلُن 

 / الوٌظىر الهٌذسٍ وصف البرًاهح األكادَوٍ 

البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب يوفر وصف 
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 خبيؼخ ثغذاد / كهُخ انفُىٌ اندًُهخ  انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 لسى انزصًُى / فشع انزصًُى انصُبػٍ انمسى اندبيؼٍ / انًشكض  .2

 انًُظىس انهُذسٍ / رطجُمٍ / انًشحهخ انثبَُخ اسى انجشَبيح األكبدًٍَ  .3

 ثكهىسَىط رصًُى صُبػٍ  اسى انشهبدح انُهبئُخ  .4

 سُىٌ انُظبو انذساسٍ   .5

 َظبو انىحذاد انًؼزًذ   ثشَبيح االػزًبد .6

 انًؤثشاد انخبسخُخ األخشي  .7
واخشاج اظهبس انًُزدبد انصُبػُخ انصىس واالػالَبد وانؼجىاد 

 انًزُىػخ

 18/2/2018 ربسَخ إػذاد انىصف  .8

 أهذاف انجشَبيح األكبدًٍَ .9

 النقطتين تالشي  تعرف الطالب بتمثيل االشكال الهندسية المتنوعة من اثاث واجهزة وادوات بابعادها الثالثة على سطح ذو بعدين بطريقة
 وبمستوى النظر وتحت مستوى النظر وفوق مستوى النظر

  قطة تالشي وبطريقة نتعرف الطالب بتمثيل االشكال الهندسية المتنوعة من اثاث واجهزة وادوات بابعادها الثالثة على سطح ذو بعدين
 واحدة 

 

 يخشخبد انزؼهى انًطهىثخ وغشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى  .10



  
 2الصفحت 

 
  

  االهذاف انًؼشفُخ-أ

 اغالع انطبنت ػهً دوس انًُظىس انهُذسٍ وػاللزه ثبنزصًُى انصُبػٍ  -1

اغالع انطبنت ػهً دوس انًُظىس انهُذسٍ وػاللزه ثبخشاج انًُزدبد انصُبػُخ انًزُىػخ رحذ  -2

 يسزىي انُظش وثًسزىي انُظش وفىق يسزىي انُظش 

 اغالع انطبنت ػهً دوس انًُظىس انهُذسٍ نهًُزدبد ورىصَؼهب داخم انفعبءاد انًفزىحخ وانًغهمخ  -3

 

 انخبصخ ثبنجشَبيح االهذاف انًهبسارُخ–ة 

 االغالع ػهً صىس يزُىػه يٍ انصىس وانىالغ نًُزدبد يزُىػخ يٍ ) ادواد ، اثبس ، اخهضح( – 1

 نشسى انًُظىسرىظُف يسبلػ انًُزدبد انًزُىػخ  -2    

 غشائك انزؼهُى وانزؼهى      

  انزؼهى وفك َظشَخ انًحبظشح 

  ارجبع انشسى انزفصُهٍ ػهً انهىحخ االنكزشوَُخ 

 ارجبع اسبنُت يزُىػخ كبنصىس ، انكزىنىكبد انًسبلػ ... اسزخذايهب نشسى انًُظىس 

 غشائك انزمُُى      

  اخزجبس انطالة فٍ كم يحبظشح نًؼشفخ رفبػههى يغ انًحبظشح 

  رمُُى انطالثخ انًىاظجٍُ ػهً انحعىس 

  ٌايزحبٌ رحشَش 

 االهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ-ج

 رؼهى انذلخ وانًهبسح فٍ رهمٍ انًؼشفخ     -1ج 

 رؼهى انزىاصم وانزفبػم ثٍُ االسزبر وانطالة اثُبء انًحبظشح ثبالسئهخ انًزُىػخ -2    

 سثػ يبدح انًُظىس انهُذسٍ ثبنًىاد انذساسُخ االخشي -3       

 ثُبٌ اهًُخ ودوس انًُظىس انهُذسٍ فٍ اخشاج اٌ رصًُى  -4

 غشائك انزؼهُى وانزؼهى     

  انزؼهى وفك َظشَخ انًحبظشح 

  ارجبع االسبنُت انحذَثخ فٍ انزؼهُى كبسزؼًبل انهىحبد االنكزشوَُخ ثأسزخذاو انكًجُىرش 

  ارجبع االسبنُت انًزُىػخ كبنصىس وانشسىيبد وانًبكُزبد كىسبئم اَعبذ نششذ وسسى انًىاظُغ

 رفصُهُب

 غشائك انزمُُى    

  اخزجبس انطالة ػًهُب ثؼذ ششذ كم يحبظشح 

  رمُُى انطالثخ انًىاظجٍُ ػهً انحعىس 

 يزحبٌ رحشَشٌ ا 

  واخجبد ثُزُخ ػًهُخ 
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 .انشخصٍ(األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس  )انًهبساد انزأهُهُخ انًُمىنخو انًهبساد انؼبيخ-د 

 يحبونخ ديح يبدح انًُظىس يغ يىاد اخشي اثُبء انشسى وثؼذ انشسى   -1د

 سفغ يسزىي انطبنت ثبسزخذايه انًبدح ثًىاد دساسُخ اخشي  -2

 اػالٌ وػشض االػًبل انًزًُضح نهطالة   -3

 ثُُخ انجشَبيح  .11

 انشهبداد وانسبػبد انًؼزًذح .12
 الرتميز انًسزىي / انسُخ

اسى انًمشس أو 

 انًسبق
انسبػبد 

 انًؼزًذحوانىحذاد 

 الوٌظىر الهٌذسٍ  انثبَُخ 
 ساػه ًظر01ٌ

 ساػت ػولٍ 071

 ساػت  ( 051)البكلىرَىس /  

 وحذة(  0)  

 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

 انزخطُػ نهزطىس انشخصٍ .13

 واضافتها للمادة  المنظور الهندسيكتب ومن االنترنيت فيما يخص مادة طرق واساليب و االطالع على ما هو جديد من 

 انًؼهذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهُخ أو  غ)وظيؼُبس انمجىل  .14

 ان يكون الطالب خريج دراسة علمية او ادبية اومعهد فنون جميلة او اعدادية صناعة 

 أهى يصبدس انًؼهىيبد ػٍ انجشَبيح .15

  Perspective  
  Perspective for artistas  
 Perspective Made Easy  
 Perspective A Guide for Artists 
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 هخطط ههاراث الوٌهح

 الخاضؼت للتقُُنَرخً وضغ اشارة فٍ الوربؼاث الوقابلت لوخرخاث التؼلن الفردَت هي البرًاهح 

 هخرخاث التؼلن الوطلىبت هي البرًاهح

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر انسُخ / انًسزىي

 أم اختُارٌ
 الوهاراث الؼاهت والوٌقىلت ههاراث التفكُر الوهاراث الخاصت بالوىضىع الوؼرفت والفهن

) أو( الوهاراث األخري 

الوتؼلقت بقابلُت التىظُف 

 والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 5ب 4ب 3ب 2ب 1ب 6أ 5أ 4أ 3أ 2أ 1أ

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي المنظور الهندسي  الثاًُت 
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 0وصف تصوُن الوٌطق الرقوٍ 

 / المنظور الهندسيوصف الوقرر

 

 خبيؼخ ثغذاد / كهُخ انفُىٌ اندًُهخ  انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 انصُبػٍلسى انزصًُى / فشع انزصًُى  انمسى اندبيؼٍ / انًشكض .2

  اسى / سيض انًمشس .3

 رىاخذ انضايٍ أشكبل انحعىس انًزبحخ .4

 سُىٌ  انفصم / انسُخ .5

 ( سبػخ 151)  ػذد انسبػبد انذساسُخ )انكهٍ( .6

 18/2/2118 ربسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًمشس .8

  الثالثة على سطح تعرف الطالب بتمثيل االشكال الهندسية المتنوعة من اثاث واجهزة وادوات بابعادها

 ذو بعدين بطريقة النقطتين تالشي وبمستوى النظر وتحت مستوى النظر وفوق مستوى النظر

  تعرف الطالب بتمثيل االشكال الهندسية المتنوعة من اثاث واجهزة وادوات بابعادها الثالثة على سطح

 قطة تالشي واحدةوبطريقة نذو بعدين 

 هراخؼت أداء هؤسساث التؼلُن الؼالٍ ))هراخؼت البرًاهح األكادَوٍ((

ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.

 ؼهى وانزمُُىيخشخبد انًمشس وغشائك انزؼهُى وانز .9

 االهذاف انًؼشفُخ -أ

 اغالع انطبنت ػهً دوس انًُظىس انهُذسٍ وػاللزه ثبنزصًُى انصُبػٍ  -1

اغالع انطبنت ػهً دوس انًُظىس انهُذسٍ وػاللزه ثبخشاج انًُزدبد انصُبػُخ انًزُىػخ رحذ  -2

 يسزىي انُظش وثًسزىي انُظش وفىق يسزىي انُظش 

 اغالع انطبنت ػهً دوس انًُظىس انهُذسٍ نهًُزدبد ورىصَؼهب داخم انفعبءاد انًفزىحخ وانًغهمخ  -3
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 االهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ -ج 

 رؼهى انذلخ وانًهبسح فٍ رهمٍ انًؼشفخ     -1ج

 رؼهى انزىاصم وانزفبػم ثٍُ االسزبر وانطالة اثُبء انًحبظشح ثبالسئهخ انًزُىػخ -2    

 سثػ يبدح انًُظىس انهُذسٍ ثبنًىاد انذساسُخ االخشي -3       

 ثُبٌ اهًُخ ودوس انًُظىس انهُذسٍ فٍ اخشاج اٌ رصًُى -4

 غشائك انزؼهُى وانزؼهى    

  انزؼهى وفك َظشَخ انًحبظشح 

  ارجبع االسبنُت انحذَثخ فٍ انزؼهُى كبسزؼًبل انهىحبد االنكزشوَُخ ثأسزخذاو انكًجُىرش 

  ارجبع االسبنُت انًزُىػخ كبنصىس وانشسىيبد وانًبكُزبد كىسبئم اَعبذ نششذ وسسى

 انًىاظُغ رفصُهُب

 غشائك انزمُُى   

  اخزجبس انطالة ػًهُب ثؼذ ششذ كم يحبظشح 

  رمُُى انطالثخ انًىاظجٍُ ػهً انحعىس 

  ٌايزحبٌ رحشَش 

 واخجبد ثُزُخ ػًهُخ 

انًهبساد  انؼبيخ وانزأهُهُخ انًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس  -د 

 انشخصٍ( 

 يحبونخ ديح يبدح انًُظىس يغ يىاد اخشي اثُبء انشسى وثؼذ انشسى   -1د

 سفغ يسزىي انطبنت ثبسزخذايه انًبدح ثًىاد دساسُخ اخشي  -2

 اػالٌ وػشض االػًبل انًزًُضح نهطالة  -3

 

 االهذاف انًهبسارُخ انخبصخ ثبنًمشس  -ة 

 االغالع ػهً صىس يزُىػه يٍ انصىس وانىالغ نًُزدبد يزُىػخ يٍ ) ادواد ، اثبس ، اخهضح( – 1ة 

 رىظُف يسبلػ انًُزدبد انًزُىػخ نشسى انًُظىس -2    

 غشائك انزؼهُى وانزؼهى      

  انزؼهى وفك َظشَخ انًحبظشح 

  ارجبع انشسى انزفصُهٍ ػهً انهىحخ االنكزشوَُخ 

 ارجبع اسبنُت يزُىػخ كبنصىس ، انكزىنىكبد انًسبلػ ... اسزخذايهب نشسى انًُظىس  

 غشائك انزمُُى      

  اخزجبس انطالة فٍ كم يحبظشح نًؼشفخ رفبػههى يغ انًحبظشح 

  رمُُى انطالثخ انًىاظجٍُ ػهً انحعىس 

  ٌايزحبٌ رحشَش 

 انىاخجبد انجُزُخ 
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 انجُُخ انزحزُخ-11

 ال يوجد انكزت انًمشسح انًطهىثخ 

 )انًشاخغ انشئُسُخ )انًصبدس 

 Perspective  
  Perspective for artistas  
 Perspective Made Easy  
 Perspective A Guide for Artists 

انكزت وانًشاخغ انزٍ َىصً ثهب )انًدالد  -ا 

 انؼهًُخ , ....(
 

  انًشاخغ االنكزشوَُخ , يىالغ االَزشَذ,..... -ة

 

 

 

 خطخ رطىَش انًمشس انذساسٍ  -12

ورو اخشاج يزًُض ركىٌ سسىيبد انًبدح يكًهخ نجؼط انًىاد انذساسُخ ظًٍ يشحهخ انذساسخ 

 ثبسزخذاو غشق يخزهفخ 
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 ثُُخ انًمشس / انًُظىس انهُذسٍ / َظشٌ .11

ع
جى

س
أل

ا
د 

ػب
سب

ان
 

هخرخاث التؼلن 

 الوطلىبت
 غشَمخ انزمُُى غشَمخ انزؼهُى اسى انىحذح / انًسبق أو انًىظىع

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  ماهية المنظور  الوٌظىر الهٌذسٍ 1 1

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  نبذة تاريخية عن المنظور الوٌظىر الهٌذسٍ 1 2

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  اهميته الوٌظىر الهٌذسٍ 1 3

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  انواعه الوٌظىر الهٌذسٍ 1 4

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  ما الفرق بين المنظور الهندسي والرسم الهندسي  الوٌظىر الهٌذسٍ 1 5

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  ما الفرق بين المنظور الهندسي والمنظور الفني  الوٌظىر الهٌذسٍ 1 6

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  الهندسيالمواد واالدوات المستخدمة في المنظور  الوٌظىر الهٌذسٍ 1 7

 اهتحاى شهرٌ  االمتحان الوٌظىر الهٌذسٍ 1 8

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  خط االرض الوٌظىر الهٌذسٍ 1 9

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  خط االفق الوٌظىر الهٌذسٍ 1 11

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  مستوى النظر الهٌذسٍالوٌظىر  1 11

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  مستوى الصورة  الوٌظىر الهٌذسٍ 1 12

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  خط االرتفاع  الوٌظىر الهٌذسٍ 1 13

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  نقاط التالشي  الوٌظىر الهٌذسٍ 1 14

 اهتحاى شهرٌ  االمتحان الوٌظىر الهٌذسٍ 1 15

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  انواع نقاط التالشي  الوٌظىر الهٌذسٍ 1 16

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  القياس والتقييس  الوٌظىر الهٌذسٍ 1 17

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  الشكل الواحد وبمستوى واحد الوٌظىر الهٌذسٍ 1 18

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  االشكال المتنوعة وبمستويات متنوعة  الوٌظىر الهٌذسٍ 1 19

 َىهُت وشهرَتاهتحاًاث  القاء هحاضرة ًظرَت  التداخل بين االشكال  الوٌظىر الهٌذسٍ 1 21

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  التداخل بين االشكال وبمستويات متنوعة  الوٌظىر الهٌذسٍ 1 21

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  التداخل بين االشكال بمستوى واحد الوٌظىر الهٌذسٍ 1 22

 اهتحاى شهرٌ  االمتحان الوٌظىر الهٌذسٍ 1 23

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  التداخل بين االشكال بمستويات مختلفة  الوٌظىر الهٌذسٍ 1 24

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  التكرار والتقاطع والتداخل بين االشكال بمستوى واحد الوٌظىر الهٌذسٍ 1 25

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  والتداخل بين االشكال بمستوى واحدالتكرار والتقاطع  الوٌظىر الهٌذسٍ 1 26

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  التكرار والتقاطع والتداخل بين االشكال بعدة مستويات الوٌظىر الهٌذسٍ 1 27

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  مستوياتالتكرار والتقاطع والتداخل بين االشكال بعدة  الوٌظىر الهٌذسٍ 1 28

 اهتحاًاث َىهُت وشهرَت القاء هحاضرة ًظرَت  التكرار والتقاطع والتداخل بين االشكال بعدة مستويات الوٌظىر الهٌذسٍ 1 29

 اهتحاى شهرٌ  االمتحان الوٌظىر الهٌذسٍ 1 31

      



  
 9الصفحت 

 
  

 

 ثُُخ انًمشس / انًُظىس انهُذسٍ / ػًهٍ .11

ع
جى

س
أل

ا
د 

ػب
سب

ان
 

هخرخاث التؼلن 

 الوطلىبت
 غشَمخ انزمُُى غشَمخ انزؼهُى اسى انىحذح / انًسبق أو انًىظىع

 ػولُتالقاء هحاضرة  التدريب على الخطوط االساسية في رسم المنظور  الوٌظىر الهٌذسٍ 4 1
اهتحاًاث َىهُت 

 وشهرَت

اهتحاًاث َىهُت  القاء هحاضرة ػولُت التدريب على الخطوط االساسية في رسم المنظور بالنقطتين التالشي  الوٌظىر الهٌذسٍ 4 2

 وشهرَت

اهتحاًاث َىهُت  القاء هحاضرة ػولُت رسم مكعب تحت مستوى النظر بالنقطتين التالشي  الوٌظىر الهٌذسٍ 4 3

 وشهرَت

اهتحاًاث َىهُت  القاء هحاضرة ػولُت النظر بالنقطتين التالشيرسم مكعب تحت وفوق وبمستوى  الوٌظىر الهٌذسٍ 4 4

 وشهرَت

اهتحاًاث َىهُت  القاء هحاضرة ػولُت رسم اشكال هندسية بسيطة  ) اثاث اجهزة ادوات ( متنوعة المستويات وبنقطتين تالشي   الوٌظىر الهٌذسٍ 4 5

 وشهرَت

اهتحاًاث َىهُت  القاء هحاضرة ػولُت رسم اشكال هندسية بسيطة  ) اثاث اجهزة ادوات ( متنوعة المستويات وبنقطتين تالشي   الوٌظىر الهٌذسٍ 4 6

 وشهرَت

اهتحاًاث َىهُت  القاء هحاضرة ػولُت رسم اشكال هندسية بسيطة  ) اثاث اجهزة ادوات ( متنوعة المستويات وبنقطتين تالشي   الوٌظىر الهٌذسٍ 4 7

 وشهرَت

 اهتحاى شهرٌ  االمتحان الوٌظىر الهٌذسٍ 4 8

اهتحاًاث َىهُت  القاء هحاضرة ػولُت رسم اشكال هندسية معقدة ومتداخلة  ) اثاث اجهزة ادوات ( متنوعة المستويات وبنقطتين تالشي   الوٌظىر الهٌذسٍ 4 9

 وشهرَت

اهتحاًاث َىهُت  القاء هحاضرة ػولُت رسم اشكال هندسية معقدة ومتداخلة  ) اثاث اجهزة ادوات ( متنوعة المستويات وبنقطتين تالشي   الوٌظىر الهٌذسٍ 4 11

 وشهرَت

اهتحاًاث َىهُت  ػولُتالقاء هحاضرة  رسم اشكال هندسية معقدة ومتداخلة  ) اثاث اجهزة ادوات ( متنوعة المستويات وبنقطتين تالشي   الوٌظىر الهٌذسٍ 4 11

 وشهرَت

اهتحاًاث َىهُت  القاء هحاضرة ػولُت رسم اشكال هندسية معقدة ومتداخلة  ) اثاث اجهزة ادوات ( متنوعة المستويات وبنقطتين تالشي   الوٌظىر الهٌذسٍ 4 12

 وشهرَت

اهتحاًاث َىهُت  القاء هحاضرة ػولُت رسم اشكال هندسية معقدة ومتداخلة  ) اثاث اجهزة ادوات ( متنوعة المستويات وبنقطتين تالشي   الوٌظىر الهٌذسٍ 4 13

 وشهرَت

اهتحاًاث َىهُت  ػولُتالقاء هحاضرة  رسم اشكال هندسية معقدة ومتداخلة  ) اثاث اجهزة ادوات ( متنوعة المستويات وبنقطتين تالشي   الوٌظىر الهٌذسٍ 4 14

 وشهرَت

 اهتحاى شهرٌ  االمتحان الوٌظىر الهٌذسٍ 4 15

اهتحاًاث َىهُت  القاء هحاضرة ػولُت التدريب على المنظور الهندسي بنقطة تالشي واحدة  الوٌظىر الهٌذسٍ 4 16

 وشهرَت

اهتحاًاث َىهُت  القاء هحاضرة ػولُت الخطوط االساسية في المنظور الهندسي بنقطة تالشي واحدة  الوٌظىر الهٌذسٍ 4 17

 وشهرَت

اهتحاًاث َىهُت  القاء هحاضرة ػولُت رسم غرفة مع كاشي مربع وباب وشبابيك  الوٌظىر الهٌذسٍ 4 18

 وشهرَت

اهتحاًاث َىهُت  القاء هحاضرة ػولُت رسم غرفة مع كاشي مستطيل وباب وشبابيك ووحدة انارة ولوحة  الوٌظىر الهٌذسٍ 4 19

 وشهرَت

اهتحاًاث َىهُت  القاء هحاضرة ػولُت رسم غرفة مع كاشي معيني وباب وشبابيك ووحدة انارة سقفية وجانبية ولوحات  ومروحة ومكعب الوٌظىر الهٌذسٍ 4 21

 وشهرَت

اهتحاًاث َىهُت  القاء هحاضرة ػولُت رسم غرفة معيشة مع اثاثها  الهٌذسٍ الوٌظىر 4 21

 وشهرَت

اهتحاًاث َىهُت  القاء هحاضرة ػولُت رسم مطبخ مع اثاثها  الوٌظىر الهٌذسٍ 4 22

 وشهرَت

 اهتحاى شهرٌ  االمتحان الوٌظىر الهٌذسٍ 4 23

اهتحاًاث َىهُت  هحاضرة ػولُتالقاء  رسم صالة جلوس مع اثاثها  الوٌظىر الهٌذسٍ 4 24

 وشهرَت

اهتحاًاث َىهُت  القاء هحاضرة ػولُت رسم غرفة اطفال مع اثاثها الوٌظىر الهٌذسٍ 4 25

 وشهرَت

اهتحاًاث َىهُت  القاء هحاضرة ػولُت رسم قاعة دراسية مع اثاثها  الوٌظىر الهٌذسٍ 4 26

 وشهرَت

اهتحاًاث َىهُت  القاء هحاضرة ػولُت رسم مرسم مع اثاثه  الوٌظىر الهٌذسٍ 4 27

 وشهرَت

اهتحاًاث َىهُت  القاء هحاضرة ػولُت رسم مطعم مع اثاثه الوٌظىر الهٌذسٍ 4 28

 وشهرَت

اهتحاًاث َىهُت  القاء هحاضرة ػولُت رسم محل مع اثاثه  الوٌظىر الهٌذسٍ 4 29

 وشهرَت

 اهتحاى شهرٌ  االمتحان الوٌظىر الهٌذسٍ 4 31


