وزارة التعليم العالى
المعهد العالى للفنون التطبيقية –التجمع الخامس
قسم التصميم الداخلى واألثاث

الفرقة :الرابعة
مصفوفة مقرر  :تاريخ التصميم الداخلي الحديث
كود المقرر 4112:
انهذف انؼاو يٍ انًقشس  :إكساب انطانة انًفاهيى وانحمائك انًشتثطح تانىصف انذليك و تًُيح يهاساخ انتفكيش انتحهيهي انُالذ نألسانية و انخصائص انفُيح انًًيضج إلَتاد
عصىس انخىسج انصُاعيح و يا تعذها.
انفصم انذساسي :األول

انًىضىػاخ تاألسثىع
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عشض ألهذاف انًمشس
وتىصيفه

يذخم انى تاسيخ انتصًيى

رزوس حشكح انحذاحح

انحذاحح انًثكشج

يشحهح انُضذ

انحذاحح

يشارعح عهى يا سثك دساسته

اختثاس أعًال انسُح

يشحهح انفٍ انحذيج

انحذاحح انًتطىسج

حشكح يا تعذ انحذاحح

تمييى لثم انُهائى

يشارعح عايح عهى يا سثك
دساسته
يافىق انحذاحح انتكىيُيح

ػشوض

تمييى َهائى

يحاضشاخ

يُاقشاخ وػشوض تؼهيًيح

حم يشكالخ



تًاسيٍ









إجشاء تحىث

د4-

أستار انًادج  :ا.و.د /دمحم حسٍ اياو









يشاسيغ تطثيقيح

د3-

يتزوق انفُىٌ فى انعصىس انحذيخح واألعًال انفُيح.





صياساخ ييذاَيح

د2-

يعذ انثحج انتطثيمى ويحهم انثياَاخ.
يمذو انعشض انفعال ويذيش انًُالشاخ وانحىاساخ.



د-







تجاسب يؼًهيح

د1-

يعذ خطح نهميادج فى فشيك ويتزكى فى تىصيع انًهاو
وسشعح اتخار انمشاس.





ج3-



انؼصف انزهًُ



















































































































انتؼهيى اإلنكتشوًَ



انتؼهى انتؼاوًَ









إيتحاٌ َظشي













تكهيفاخ وواجثاخ يُضنيح

ج2-











تقييى يششوػاخ تصًيًيح

ج-













قائى تأػًال سئيس يجهس انقسى انؼهًي  :ا.و.د َ /ها فخشي ػثذ انسالو

يُاقشاخ وتقييى آديء فصهً

ج1-

يحهم األشكال فى يفشداخ وعُاصش انتصًيى
انذاخهى واألحاث فى انعصش انحذيج إنى عُاصشها
األونيح ويعيذ صياغتها.
يحذد انطشص انتاسيخيح نهتصًيى انذاخهى واألحاث فى
انعصش انحذيج ويميًها.
يمذو انشسىو انهُذسيح انخاصح تانتصًيى انذاخهى
واألحاث فى انعصش انحذيج .
انًهاساخ انؼايح


















اختثاس ػًهً

ب3-

يستُثظ انعاللح تيٍ انهىٌ و دالنته و عاللته تًساحح
و طثيعح انًكاٌ فى انعصش انحذيج .
انًهاساخ انًهُيح انخاصح تانًقشس

ب-















اختثاس شفىي

ب2-

يحهم اإلتتكاس ويميى انىظيفح انزًانيح و انعًهيح انًخهى
نهفشاغ واألحاث فى انعصش انحذيج .

أ3-

















انًالحظح

ب1-

يستُتذ انعاللح تيٍ انتصًيى و طثيعح اإلستخذاو
نًُتزاخ األحاث و انتصًيى انذاخهي فى انعصش انحذيج

أ2-

















انتقىيى
انختايً
وانُهائً

انًقاتالخ

أ-
أ1-

انًؼهىياخ وانًفاهيى
يزكش أسس انتصًيى انذاخهى واألحاث في انعصش
انحذيج .
يسشد تاسيخ تطىس انتصًيى انذاخهى واألحاث في
انعصش انحذيج .
يششس انًصطهحاخ انخاصح تاألحاث و انتصًيى
انذاخهي في انعصش انحذيج .
انًهاساخ انزهُيح

استشاتيجيح انتؼهيى
انًثاشش

استشاتيجيح انتؼهيى
غيش انًثاشش

استشاتيجيح انتؼهى
انتجشيثً

استشاتيجيح
انتؼهيًىانتؼهى انتفاػهً

انتقىيى انثُائً وانتكىيُي

انتقىيى انشخصً نهطانة











اسانية وطشق انتؼهيى وانتؼهى
استشاتيجيح انتؼهى
انزاتً

أسانية وطشق انتقييى









يهف اإلَجاص

انُتائج انتؼهيًيح انًستهذفح

2018 -2017

