


أحد أهم الدبلومات وأكثرها طلبًا من قبل شريحة كبيرة من الطلبة والمهتمين

قدو..إلخوحوائط،أبراج،دعائم،جسور،مباني،منالمبنيةالبيئةوتصميمتحليلالمعماريةالهندسةتتضمن

ذهوهالصناعية،للثورةالسريعالتكنولوجيللتقدمنتيجةالعشرينالقرنفيالمعماريةالهندسةمهنةظهرت

لومات،المعتكنولوجيارئيسيتين،تكنولوجيتينثورتينفيمغمورعالمناأنحيثاليوم،خاصةأهميةذاتالمهنة

حملةطليعةفيالمعماريينالمهندسينيجعلماوهذامستدام،كوكبإنشاءإلىالحاجةعنالناشئةوالثورة

ياتتحدمواجهةعلىولقدرتهماإلبداعي،التفكيربينللجمعالالزمةالمهاراتالمتالكهمالجديد،التطويرلواء

.االحتياجاتتلبيالتيوالهياكلالمساحاتخلقخاللمنالعصر

المعمارياساسياتدبلومة 

Architectural Basis Diploma
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أهداف الدبلومة

:أجلمنالعلميةالرحلةهذهفيبيدكسنأخذ

المعماريوالتصميمالهندسيالرسممبادئمنلتمكنا

AutoCADبرنامجمعالتعاملمنالتمكن 2D

3Ds MAXالتمكن من التعامل مع برنامج  

Photoshop-Architectureالتعامل مع برنامجالتمكن من

(CAD)التمكن من أسس التصميم بمساعدة الكمبيوتر

التمكن من انجاز التصاميم المتميزة

2

العمارةلفنونوأكاديميةنظريةدراسةوالداخليالمعماريالتصميمتخصصفيالبرنامجهذايتضمن

ندسين،المهبلغةالتحدثخاللهامنالطالبيتمكنوعمليةواقعيةمشاريعخاللمنعمليًاوتطبيقًاوالتصميم

المتدربيؤهلعمليعلميتدريبخاللمنالعملسوقفيباحترافيةعملهلممارسةمهنيًاالطالبوتؤهل

.اسطنبولفيالتقنيةاألكاديميةمنالتدريبيةالدبلومةشهادةعلىللحصولالبرنامجنهايةفي
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:إلىموجهالبرنامج

طالب الهندسة المعمارية

طالب هندسة الديكور

طالب العمارة الداخلية

طالب الهندسة المدنية

الرسام المعماري

المهتمون في مجال التصميم

ديكورمصمم

معماريرسام

:العملمجاالت

معماريمصمم

داخليةعمارةمصمم



المدة باألسبوععدد الساعاتعدد األجزاءالبرامج

AutoCAD 2D2262

3Ds MAX2434

Photoshop - Architecture1722

5968المجموع

:هيعليهاالعملسيتمالتيالبرامج
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الخطة الدراسية



أسابيع8: المدة الزمنية

ساعة96: الساعاتعدد 

$  500: الرسوم

العربية: اللغة

المدرسون

نخبة من الخبراء والمتميزين وحملة الدكتوراه

لمستوى المطلوب والخبرات السابقةا

بال ُيشترط اي خبرات سابقة، فقط معرفة باستخدام الحاس
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AutoCAD:برنامج 2D–األبعادثنائيالرسم

غنىوالفنان،أورسامأومهندسأومعماريأليالمصاحبالصديقهوAUTOCADأوتوكادالشهيرالتصميمبرنامج

عليهيحرصأنيجبحتميأمرأصبحوإتقانهتعلمهوأمر.الهندسةمجاالتمعظمفيوالمهندسينللتقنيينبالنسبةعنه

رسمةأيلرسمالكاملةالمعرفةالمتدربتمنحسوفالدورةهذه.المجالهذافيالنجاحوتحقيقالتألقيريدمنكل

فيالطلبةكلتخصوهياالحترافية،المرحلةوحتىاألساسيةالمرحلةمنبالبدءوذلكعليها،والتعديلالثنائيبالبعد

استخدامعلىقادرينسيكونواوتصميم،كمهندسأوموقعمهندسأوكرسامبالعملالراغبينالهندسة،أقسام

اتالمخططرئيسيبشكلتتضمنوالتياألبعاد،ثنائيةتفصيليةرسوماتإنشاءالطالبيتعلمبحيث،AutoCADبرنامج

.المعماريةواالرتفاعاتواألقسام
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عدد موضوعات دروس الجزء األول
الساعات

1مقدمة عن البرنامج وأهميته ونماذج عنهالدرس األول

1تثبيت البرنامجالدرس الثاني

1واجهة البرنامجالدرس الثالث

2أوامر الرسم الرئيسيةالدرس الرابع

Modify , Layers2التهشير واألبعاد وأوامرالدرس الخامس

4درس عملي لرسم مخطط متكامل لبيت سكنيالدرس السادس

:العملمجاالت

AutoCADبرنامجفياألساسيات (للمبتدئين)

:األولالجزءمواضيع

(للمبتدئين(AutoCADبرنامجفياألساسيات

الويندوزعلىالبرنامجتثبيتكيفية

البرنامجواجهةعلىوالتعرفالبرنامجفتح

الرئيسيةالرسمأوامرعلىالتعرف

الطبقاتونظامالتعديلأوامر

layerواألبعادالتهشير

LANDSCAPEالموقعتصميمفيAUTOCADـالمهارات



عدد الساعاتموضوعات دروس الجزء الثالث

Landscape1ل ما هو االدرس األول

مراجعة أوامر الرسم مع تصدير البلوكات التي تستخدم فيالدرس الثاني

التطبيق

2

Landscape4تطبيق عملي لمخطط في الالدرس الثالث

4أوامر الفوتوشوب المستخدمة في التعديلالدرس الرابع

تصدير المخطط من األوتوكاد والتطبيق عليه في برنامج الدرس الخامس

الفوتوشوب وحفظه

3

:الثاني مواضيع الجزء 

 Landscapeفي تصميم الموقع AutoCADمهارات ال

نماذجعلىاالطالعlandscapeعلىالتعرف

الموقعرسمفيالمستخدمةاألوامر

layerالفوتوشوببرنامجعلىالتعديل

:الثالثمواضيع الجزء 
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الرسم ثنائي األبعاد–AutoCAD 2D: برنامج

بيرة التي فالشعبية الك, يعتبر هذا البرنامج قيمة كبيرة بالنسبة للطالب الذين يرغبون في تعلم وإحتراف مجال االعمال الفنية والتصميمة 

بة تمتع بها البرنامج جعله يأتي بإصدرات أحدث وأدوات أفضل تساعد الطالب على تعلم التصميم بشكل احترافي جدًا وتعطي الطالب تجر

يساعد البرنامج الطالب على تعلم اساسيات مجال التصميم الهندسي بصورة عامة من خالل مجموعة االدوات, مستخدم فريدة من نوعها

مجال كما أن البيئة التي يوفرها البرنامج مشابهة جدًا للبيئة الواقعية مما يجعل الطالب أكثر دراية باساسيات, التي يقدمها له البرنامج 

أي يعرض , برنامج ثري دي ماكس أنه يعطي الطالب بيئة واقعية من خالل عرض االعمال الهندسية في شكل ثالثي االبعاد . التصميم

.مات التصميمات في شكل كامل من عدة زوايا مختلفة ما يجعل التصميم يبدو واقعيًا بالكامل وهذا يزيد من إبداع الطالب في عمل التصمي
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عدد موضوعات دروس البرنامج في الجزء األول
الساعات

3Ds MAX2مقدمة عن برنامج الدرس األول

الدرس 
الثاني

2التعّرف على الشاشة الرئيسية

الدرس 
الثالث

2ضبط االعدادات الالزمة

الدرس 
الرابع

األشكال ثنائية األبعاد 
واعداداتها

4

األشكال ثالثية األبعاد الخامسالدرس 
واعداداتها

4

Modifiers 4الدرس السادس

ادخال الرسومات من الدرس الثامن
AutoCAD

2

4تصميم المشروع الخاصالدرس التاسع

2مناقشة المشروعالعاشرالدرس 

:االولالجزء 

محاور الجزء االول

3Dsبرنامجعنمقدمة MAXالرئيسيةعناصرهعلىوالتعّرف

بالبرنامجالخاصةاالعداداتضبط

واعداداتهااألبعادوثنائيةثالثيةاألشكالالىمقدمة

األجسامعلىخاصة(Modifiers)بتطبيقالبدء

3Dsبرنامجالىاألبعادثنائيةالرسوماتادخال MAX

الالزمةالتعديالتواجراءالخاصالمشروعبرفعالبدء
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عدد الساعاتموضوعات دروس البرنامج في الجزء الثاني

V-ray render engine2الدرس األول

V-ray materials4الدرس الثاني

4تصميم االضاءة الخارجيةالثالثالدرس 

2اعدادات اللقطات الرابعالدرس 

2اعدادات االخراج الخامسالدرس 

:الثانيالجزء 

محاور الجزء الثاني

Vrayالىمقدمة render engine

(Materials)بالمشروعالخاصةالموادبتطبيقالبدء

الخارجيةاالضاءةتصميم

الداخليةاالضاءةتصميم

للمشروعوداخليةخارجيةلقطاتأخذ

Renderاالخراجاعداداتتجهيز settings

الخاصالمشروعاخراج
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Photoshop-برنامج فوتوشوب للتصميم المعماري 

Adobeفوتوشوبأدوبيبرنامجيعد Photoshopومعالجتهاالصوروتحريرالجرافيكيللتصميمبرنامجأقوى

وفرهايالتيواألدواتوالمميزاتالتقنياتخاللمنمبتكرةحلوللتوفيراحترافيةبطريقةالرقميالتصويروتعديل

.والرقمّيةالمطبوعةللوسائطومبتكرةجديدةرسوماتإنشاءمنالمستخدميمكنبحيثالبرنامج

لتخصيصومناقشاتوتمارينبخطوةخطوةتعليماتالداخليوالتصميمللعمارةفوتوشوبأدوبيدورةتتضمن

حيثبالفوتوشوببرنامجاستخداممنالمتدربينتمكينإلىالدورةتهدفالمتدربون،يريدهاالتيبالطريقةالدورة

والعمل،القياسأنظمةمعالتعامل,المتنوعةالبصريةالمعماريةالتصاميمإنشاءجديد،مستندإنشاءالطالبيتعلم

المخططاتورسم,AutoCADاألوتوكادمنالرسوماتتصدير,التحديدأدواتباستخدامالطبقاتوأنماطالطبقاتمع

برامجمنالناتجةللصوربصريةورقميةتعديالتاجراءالىباإلضافةالداخليوالتصميمالعمارةبهندسةالمتعلقة

.صورةبأفضلالنتائجإلظهارالتصميم
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عدد الساعاتموضوعات دروس البرنامج

Photoshop1مقدمة عن برنامج الدرس األول

1ضبط االعداداتالدرس الثاني

2أدوات التحديدالدرس الثالث

2أدوات التحريرالدرس الرابع

2التعامل مع الطبقاتالدرسالخامس

3التعامل مع أنماط الطبقاتالدرس السادس

Filters3التعامل مع الدرس السابع

Photoshop Brushes1الدرس الثامن

Photoshop Fonts1الدرس التاسع

2ادخال عناصر الى المشروعالدرس العاشر

الدرس الحادي 
عشر

تعديل الرسومات ثنائية 
األبعاد

3

الدرس الثاني 
عشر

تعديل الرسومات ثالثية 
األيعاد

3

الدرس الثالث 
عشر

1مناقشة المشروع الخاص

:البرنامجمحاور

الرئيسيةعناصرهعلىوالتعّرفPhotoshopبرنامجعنمقدمة

بالبرنامجالخاصةاالعداداتضبط

الصورومعالجةتحرير

المختلفةالقياسأنظمةمعالتعامل

Layersالطبقاتمعالتعامل

التحديدوأدواتالطبقاتأنماط

Photoshop Filters

12


