انٓٛئخ انقٕيٛخ نضًبٌ جٕدح انتؼهٛى ٔاالػتًبد

ًَٕرج سقى ( )12
جامعة /اكاديمية :وزارة التعليم العالى
كلية  /معهد :المعهد العالى للفنون التطبيقية –التجمع الخامس
قسم :التصميم الداخلى واألثاث

 -1ثٛبَبد انًقشس
انشيض انكٕد٘4207 :
انتخصص :انتصًٛى انذاخهٙ
ٔاألثبث

ْ -2ذف انًقشس :

انفشقخ /انًغتٕ٘ :انثبنثخ
انفصم انذساعٗ :األٔل
اعى انًقشس  :دٚكٕس عًُٛب
انؼبو انذساع2018/ 2017:ٙ
ػذد انٕدذاد انذساعٛخ  4 :عبػبد َظش٘ (  ) 1ػًه) 3 ( ٙ

تًُيح لذساخ انطانة انتحهيهيح ٔ انتشكيثيح ٔ انتطثيميح في يؼشفّ انؼُاصش االساسيح فٗ إتشاص
ديكٕساخ انسيًُا يٍ صٔايا ٔ يُاظش ٔ خهفياخ فٗ إطاس ضٕاتظ انتصٕيش انسيًُائٗ ٔ حشكح
انكاييشا.

 -3انًغتٓذف يٍ تذسٚظ انًقشس :
أٌ ٚكٌٕ انطبنت فٗ َٓبٚخ انًقشس قبدسا ً ػهٗ :
أ -1يزكش َظشياخ ٔأسس انتصًيى انذاخهي ٔانؼاللح تيٍ انكتهح ٔانفشاؽ نذيكٕس انسيًُا.
أ -انًؼهٕيبد
أ -2يششذ طشق ػًم انذيكٕس انسيًُائي.
ٔانًفبْٛى :
أ -3يفسش َظشياخ ػهى األنٕاٌ ٔدالالتّ ٔػاللاتّ ٔخٕاصّ في ديكٕس انسيًُا .
أ -4يؼذد انًحذداخ انتكُٕنٕخيح نتحميك انكفاءج انٕظيفيح ٔاندًانيح في انذيكٕس انسيًُائي.
ب -1يستُتح انؼاللح تيٍ انتصًيى ٔطثيؼح االستخذاو ٔاستثاطٓى تانتكانيف فٗ انذيكٕس انسيًُائي.
ة -انًٓبساد
ب -2يستُتح حهٕل يتُٕػح نًتطهثاخ انتصًيى انذاخهي في انذيكٕس انسيًُائي.
ب -3يضغ تصًيًا ً يشتظ تيٍ انكتهح ٔانفشاؽ فٗ إيداد حهٕل تصًيًيح نذيكٕس انسيًُا.
انزُْٛخ :
ب -4يستُثظ انؼاللح تيٍ انهٌٕ ٔدالالتّ ٔػاللتّ تًساحح ٔطثيؼح انًكاٌ انسيًُائي.
ج -1يحهم األشكال انتصًيًيح نهذيكٕس انسيًُائي إنٗ ػُاصشْا األٔنيح ٔيؼيذ صياغح ٔتُفيز
جـ  -انًٓبساد
انًُتداخ.
انًُٓٛخ انخبصخ
ج -2يستخذو انثشايح انًتخصصح فٗ تصًيى انذيكٕس انسيًُائي ٔانتحهيم ٔيُفز انًُارج األٔنيح
ثبنًقشس:
ٔيشسى انشسٕياخ انتُفيزيح.
ج -3يختاس انخاياخ ٔانًٕاد انًستخذيح استثاطا تاالستخذاو انُٓائٗ نهذيكٕس انسيًُائي.
ج -4يمذو انشسٕو انُٓذسيّ ٔيؼًم االسكتشاخ.

د– انًٓبساد
انؼبيخ:

خـ -5يُفز انًُارج كًحاكاج نهتصًيى ٔانًُتداخ انًثذئيح ٔانُٓائيح.
د -1يثذع أفكاسا خذيذج نحم انًشكالخ اإلَتاخيح ٔيهتضو تتؼهيًاخ انتشغيم ٔاشتش اطاخ االياٌ
ٔانساليح في تصًيى ديكٕس انسيًُا.
د -2يخشج انتصًيى تانكفاءج انًطهٕتح طثما نهٕظائف ٔاآلداء انًتٕلغ نذيكٕس انسيًُا.
د -3يمذو انؼشض انفؼال.
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انٓٛئخ انقٕيٛخ نضًبٌ جٕدح انتؼهٛى ٔاالػتًبد

 -4يذتٕ٘ انًقشس:
ػذد انغبػبد

يذبضشح

دسط

انًٕضٕع
1

انتؼشٚف ثبنًقشس ٔيتطهجبتّ ٔأْذافّ ٔيٓبساتّ

4

2

2

2

تٕضٛخ ػالقخ يصًى انذٚكٕس ثؼُبصش انؼًم انغًُٛبئ ٙيٍ قُبَ ٙاإلضبءح ٔانتصٕٚش
ٔسؤٚخ انًخشج ٔأدٔاد اإلَتبج

4

2

2

3

تٕضٛخ ٔعبئم اإلَتبج انغًُٛبئ ٙػه ٙكبفخ اختالفبتٓب عٕاء انًغتخذيخ داخم
انجالتِٕ أٔ ف ٙاأليبكٍ انفؼهٛخ نهتصٕٚش ثبإلضبفخ إن ٙانتؼشف ػه ٙإيكبَٛبد انخبيبد
انًغتخذيخ ٔػالقخ رنك ثًؼًبس االعتذٕٚ
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اقتشاح يششٔع أٔ أكثش عٕاء داخم االعتذ ٕٚأٔ خبسجّ يثبل *:عُٛبس ٕٚدسايٙ
* ثُبء يُبظش خبسجٛخ (دبسح) ٔػًم انذساعبد انًؼًبسٚخ ٔانضخشفٛخ ٔكم يب ٚهضو يٍ
دساعبد ٚذتبجٓب يُبقشخ انًششٔع ٔانجذء ف ٙتخطٛط انذٚكٕس انًطهٕة .
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ثذاٚخ تؼهى كٛفٛخ سعى انًغبقط األفقٛخ نهًششٔع انًختبس يغ يؼشفخ كبفخ انشعٕو
ٔانذالالد انُٓذعٛخ يغ تذذٚذ أيبكٍ تٕاجذ ٔدشكخ كبيٛشاد انتصٕٚش ٔصٔاٚب
انؼذعبد ٔػالقتٓب ثٕدذاد انذٚكٕس

12

2

10

4

1

3

4

1

3

4

1

3

اختجبس يُتصف انفصم انذساع(ٙأػًبل انغُخ)
سعى انًغبقط انشاعٛخ نقطبػبد يختبسح ثًقٛبط سعى  25 : 1نتٕضٛخ انذساعبد
انًؼًبسٚخ ٔانضخشفٛخ ٔجًبنٛبد انتشكٛم ف ٙانذٚكٕس يغ انتهٕ ٍٚثأنٕاٌ انجٕاػ
اختٛبس أدذ٘ صٔاٚب انتصٕٚش انذاخه ٙأٔ انخبسج ٙدغت انًششٔع انًختبس ٔسعى
يُظٕسنهقطخ عًُٛبئٛخ ثًقٛبط سعى يُبعت يغ انتهٕ ٍٚثأنٕاٌ انجٕاػ
اإلخشاج انُٓبئٗ نهًششٔع
اإلخشاج انُٓبئ ٙنهًششٔع ٔيُبقشخ األػًبل

 -5أعبنٛت انتؼهٛى ٔانتؼهى

 -6أعبنٛت انتؼهٛى ٔانتؼهى
نهطالة رٖٔ انقذساد
انًذذٔدح

4

4

ــ

5أ -ػشٔض
 5ب -يُالشاخ ٔػشٔض تؼهيًيح
5ج -يحاضشاخ
 5د – اخشاء تحٕث
 -ِ5يشاسيغ تطثيميح
6أ -يحاضشج (انساػاخ انًكتثيح)
6ب -تمسيى انطالب إنٗ يدًٕػاخ صغيشج تٓذف تحسيٍ يستٕاْى

 -7تقٕٚى انطــالة :
أ-األعبنٛت انًغتخذيخ:

أ-1انًالحظح ٔ انًتاتؼح انذٔسيح
أ-2تكهيفاخ ٔ انًُالشح انشفٕيح

نتمييى انمذسج ػهٗ سسى انتفاصيم ٔتحهيهٓا ٔانتًييض
تيُٓأتصُيفٓا
نتمييى انمذسج ػهٗ خًغ انًؼهٕياخ
2

انٓٛئخ انقٕيٛخ نضًبٌ جٕدح انتؼهٛى ٔاالػتًبد

ب -التوقيت

جـ  -توزيع الدرجات

ٔانًشاسكح ٔانحٕاس َٔمم انًٓاساخ
نتمييى انًحصهح انؼًهيح
أ -3تمييى األداء انفصهي
نتمييى لذسج االستيؼاب انًؼشفٗ ٔانتحهيم
أ-4انًُالشح
أ-5االختثاساخ انؼًهيح ٔ انشفٕيح نتمييى انًحصهح انًؼشفيح انُظشيح ٔانؼًهيح
دٔسٖ كم أسثٕع
ب -1انتمييى  1يُالشاخ كم يحاضشج فٗ انهٕحاخ
تمييى انًششٔػاخ اندًاػيح نهؼشٔض
ب-2انتمييى 2
األسثٕع انشاتغ ػشش
انتمذيًيح نهطالب
يُالشاخ ٔتمييى آداء فصهٗ ألػًال
ب-3انتمييى 3
األسثٕع انشاتغ ػشش
ٔأتحاث انطالب
ب-4انتمييى 4
ايتحاٌ تحشيشٖ أػًال انسُح َظشٖ األسثٕع انثايٍ
ب-5انتمييى5
َٓايح انفصم انذساسٗ االٔل
ايتحاٌ َٓايح انفصم انذساسٗ االٔل
10
ج -1انحضٕس ٔانتفاػم ٔانتًيض
ج -2تسهيى انهٕحاخ

10

ج -3انثحج

10

ج -4ايتحاٌ أػًال انسُح

10

ج -5ايتحاٌ َٓايح انؼاو /انفصم انذساسٗ
االٔل
انًدًٕع

60
%100

 -8قبئًخ انكتت انذساعٛخ ٔانًشاجغ :
أ -مذكرات
ة -كتت يهضيخ
جـ  -كتت يقتشدخ

مذكرة معتمدة من مجمس المعهد والقسم

 .1كتب معاونة  * :السينما آله وفن

* تصميم المناظر السينمائية

 .2كتب مقترحة  * :فن الفيمم

* الفن السينمائي

* إنتاج الفيمم السينمائي
* تكتيك الخدع السينمائية
3

انٓٛئخ انقٕيٛخ نضًبٌ جٕدح انتؼهٛى ٔاالػتًبد
* حرفيات السينما
 .3شرائح مصورة واسطوانات مدمجة من مكتبة أستاذ المقرر .

د -دٔسٚبد ػهًٛخ
أَٔششاد..إنخ
أعتبر انًبدح  :أ.د .يصطف ٙعهطبٌ

-

سئٛظ يجهظ انقغى انؼهً : ٙأ.و.دَٓ /ب فخشٖ ػجذ انغالو

4

