وزارة التعليم العالى
المعهد العالى للفنون التطبيقية –التجمع الخامس
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ّٔىرج ()12
ذىصُف ِمشس دساسٍ
جامعة/أكاديمية  :و ازرة التعميم العالي

كمية /معهد  :المعهد العالي لمفنون التطبيقية  -التجمع الخامس
قسم  :التصميم الداخمى و االثاث

 -1بيانات المقرر
اٌفشلح /اٌّسرىي :اٌفشلح اٌشاتؼح
إسُ اٌّمشس :
اٌشِض اٌىىدٌ4209:
اٌفصً اٌذساسً :اٌثأٍ
ذسىَك وأتحاز إٌّرح
اٌؼاَ اٌذساسٍ2018/ 2017:
اٌرخصص :اٌرصُُّ اٌذاخًٍ واألثاز ػذد اٌىحذاخ اٌذساسُح ٔ 4 :ظشي(  ) 3ػًٍّ ( ) 1

 -2هذف اٌّمشس:

 .1إكساب انطانة انًفاْٛى ٔ انحمائك انًشذثطح تإذداْاخ انسٕق انًحهٗ ٔ يرطهثاخ انساعح يٍ
ذضاٚذ أٔ أحداو تانُسثح نًُرداخ األثاز – ذمهٛذٚح أٔ خذٚذج – أٔ أعًال انرظًٛى انذاخهٗ –
إيكاَٛح غضٔانسٕق تًُرداخ راخ سًاخ خذٚذج ٔ يثركشج.

 -3اٌّسرهذف ِٓ ذذسَس اٌّمشس  :أْ َىىْ اٌطاٌة فً ٔهاَح اٌّمشس لادسا ً ػًٍ :
أ -المعلومات
والمفاهيم :

أٚ -1سشد عًهٛاخ انرظُٛع ٔ اإلَراج ٔ انًٕاطفاخ انًشذثطح تانًُرح ٔ َظى اندٕدج.
أٚ -2ششذ انمٕأَ ٍٛانرششٚعاخ انًُظًح إلدساج عًهٛاخ انرظًٛى ٔ إلرظادٚاذّ.
أٚ -3ششذ األسهٕب ٔ انًُٓح انعهً ٙف ٙانرفكٛش ٔ انرخطٛظ ٔ حم انًشاكم.
أٚ -4زكش األخرثاساخ انالصيح نرمٛٛى يسرٕٖ اداء انًُرح ٔذسٕٚمح .

ب -المهارات

بٚ-1سرُثظ انرفكٛش انعهً ٙانًرسهسم ف ٙعشع انًشاكم ٔ ذحهٛهٓا ٔ حهٓا.
بٚ-2طاتك َظى اإلَراج ٔ انُظشٚاخ تانعهٕو انركُٕنٕخٛح ٔ انرطثٛمٛح انًخرهفح اسذثاطا تانخٕاص
انًطهٕتح تانًُرداخ ٔ إحرٛاخاخ انًسرٓهك.
بٚ-3ماسٌ ت ٍٛانٕظائف ٔ انخظائض انًطهٕتح ٔ انركانٛف ٔ عاللرٓى تانرظًٛى.

جـ  -المهارات

خـٚ -1ضع انًٕاطفاخ نرُفٛز يُرداخ األثاز
خـٚ -2سرخذو انثشايح انًرخظظح فٗ انرظًٛى ٔانرحهٛم ٔٚحسة حساتاخ انركهفح.
خـٚ -3خراس انخاياخ ٔانًٕاد انًسرخذيح اسذثاطا تاالسرخذاو انُٓائٗ .

الذهنية :

المهنية الخاصة
بالمقرر:
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د – اٌّهاساخ
اٌؼاِح :

دٚ -1رمٍ انرعايم يع انكًثٕٛذش ٔانثشايح انركُٕنٕخٛح انًخرهفح ٔانًرخظظح إلَراج انرظًًٛاخ
ٔانًُارج ٔانرحهٛم ٔكراتح انرمشٚش .
دٚ -2عذ خطح نهمٛادِ فٗ فشٚك انعًم ٔٚرحكى فٗ ذٕصٚع انًٓاو ٔسشعح اذخار انمشاس ٔ ٚسرخذو
انرغزٚح انًشذدعح نرحس ٍٛاألداء .
دٚ -3ذٚش اسرشاذٛدٛاخ ذسٕٚك انًُرح ٔٚعًم دساساخ اندذٖٔ .

ِ -4حرىٌ اٌّمشس :
م

الموضوع

1

ػشض ألهذاف اٌّمشس وذىصُفه وِحرىَاذه وِاذُ ِٓ خطط اٌرحسُٓ
ػٓ اٌؼاَ اٌّاضً.
ِمذِح فٍ اٌرطىساخ اٌحذَثح فٍ اسرُشاذُدُاخ اٌرسىَك

4

3

ذؼشَف اٌرسىَك واهذافه واهُّره

4

3

4

ػٕاصش إٌشاط اٌرسىَمٍ – اتحاز اٌسىق واتحاز اٌرسىَك

4

3

1

5

ِهاَ وظُفح اٌرسىَك

4

3

1

6

أىاع وطشق اٌرسىَك اٌّخرٍفح

4

3

1

7

سٍىن اٌّسرهٍه وّحذد ٌمشاس اٌششاء

4

3

1

8

اخرثاس أػّاي اٌسٕح.

4

3

1

9

ِفهىَ االتذاع واالترىاس ٌٍّٕرداخ اٌدذَذج

4

3

1

 10اٌرخطُط اٌرسىَمٍ واسرشاذُدُاخ اٌرشوَح واالػالْ

4

3

1

 11ذحًٍُ SWOT

4

3

1

 12اٌرٕثؤ تاٌّثُؼاخ واداسج إٌشاط اٌرسىَمٍ (ذّاسَٓ ذطثُمُح)

4

3

1

 13اذخار اٌمشاساخ اٌرسىَمُح

4

3

1

 14اداسج اٌدىدج اٌشاٍِح وػاللرها تاٌرسىَك

4

3

1

 15اِرحاْ ٔهاَح اٌفصً اٌذساسٍ.

4

3

1

2

 -5أساٌُة اٌرؼٍُُ
واٌرؼٍُ

عدد
الساعات

نظرى

عملى

4

3

1

3

1
1

5أ-يحاضشاخ
5ب -يُالشاخ ٔعشٔع ذعهًٛٛح.
5خـ-يشاسٚع ذطثٛمٛح.
5د -إخشاء تحٕز.
– ِ5ذًاس ٍٚذطثٛمٛح
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انًكرثٛح).

6أ -يحاضشج (ذفعٛم انساعاخ
6ب -انرعهى انرعأَٗ,ذمسٛى انطالب إنٗ يدًٕعاخ طغٛشج تٓذف ذحس ٍٛيسرٕاْى.
6خــ -ذًاس ٍٚذطثٛمٛح.
6د-يشاسٚع ذطثٛمٛح
 – ِ6انعظف انزُْٗ

 -6أساٌُة اٌرؼٍُُ
واٌرؼٍُ ٌٍطالب
روي اٌمذساخ
اٌّحذودج
 -7ذمىَُ اٌطــالب :
أ -األساٌُة
اٌّسرخذِح

ب -اٌرىلُد

إِٔ -1الشاخ وذمُُُ آديء فصًٍ

نرمٛٛى

يذٖ انفٓى ٔانًعشفح نذٖ
انطالب.

أ-2ذكانٛف ٔ ٔاخثاخ يُضنٛح

لتقٌم

قدرة الطالب على حل
االسئلة

أ -3ايرحاٌ َظشٖ يُرظف انفظم انذساس.ٙ

لتقٌٌم

مدى الفهم والقدرات الذهنٌة
لدى الطالب.

أ -4ايرحاٌ َظشٖ فَٓ ٙاٚح انعاو.

لتقٌٌم

لتقٌٌم مدى تحقق أهداف
المقرر.

ب -1التقييم 1
ب-2التقييم 2
ب -3التقييم 3

دورى كل أسبوع

مناقشات وتقٌٌم آدىء فصلى
ذكانٛف ٔ ٔاخثاخ يُضنٛح

دوري كل أسبوع

امتحان نظرى منتصف الفصل الدراسً.

االسبوع الثامن
نهاٌة الفصل الدراسى

ب-4التقييم4

األول األسبوع الخامس عشر
امتحان نهاٌة الفصل
الدراسى االول

خـ  -ذىصَغ

ج-1الحضور والتفاعل
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اٌذسخاخ

ج-2اختبار منتصف الفصل الدراسي

%01

01

ج-3اختبار نهاية الفصل الدراسي

%01

01

ج -4المجموع

%111

111

 -8لائّح اٌىرة اٌذساسُح واٌّشاخغ :
أِ -زوشاخ

األهمية االقتصادية للمنافع التسويقية (أ.م.د/عزة علي فرج)
( ملزمة معتمدة من مجلس المعهد والقسم ).

ب -ورة ٍِضِح

1. “Basics advertising 02: Art direction“, Nik Mahon, Ava
Publishing,2010.
2. “Basics advertising 02: online marketing”, Brian
Sheehan, Ava Publishing,2010.

خـ  -ورة ِمرشحح

 .1انرسٕٚك اإلتركاس٘ ،طهعد أسعذ عثذ انحًٛذ ،كهٛح انرداسج خايعح
انًُظٕسج ،يكرثح ع ٍٛشًس ،انماْشج.
 .2انرسٕٚكٔ،خٓح َظش يعاطشج ،عثذ انسالو أتٕ لحف ،خايعح األسكُذسٚح.

د -دوسَاخ ػٍُّح

اسرخذاو شثكح االَرشَد ف ٙيٕالع يدال انرسٕٚك نهًُرداخ ٔاالسانٛة انحذٚثح فٙ
راخ انًدال

أو ٔششاخ  ...اٌخ
هـ–اٌشسائً اٌؼٍُّح
:

ال ٕٚخذ

أسرار اٌّادج:أ.و.د/عضج عه ٙفشج
سئُس ِدٍس اٌمسُ اٌؼٍٍّ:أ.و.دَٓ /ا فخش٘ عثذانسالو

4

