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

ًَىرج سقى ()12
خايؼح/أكادًٛٚحٔ :صاسج انرؼهٛى انؼانٙ
كهٛح/يؼٓذ :انًؼٓذ انؼان ٙنهفٌُٕ انرطثٛقٛح – انردًغ انخايس
قسى :انرصًٛى انذاخهٔ ٙاألثاز
ذىصُف يقشس دساعٍ

 -1بيانات المقرر
انفشقح /انًغرىي:انثانثح
انشيض انكىدٌ3403:
انفصم انذساعً :انثاٍَ
إعى انًقشس :حاعة انٍ
انعاو انذساعٍ2018/ 2017:
انرخصص :انرصًُى انذاخهً واألثاز عذد انىحذاخ انذساعُح  4 :يحاضشج (  )1دسط () 3

 -2هذف
انًقشس:

 .1يٕاكثح انرطثٛقاخ انشقًٛح فٗ يدال انرصًٛى انذاخهٗ نإلخشاج ٔانرُفٛز ٔذشخًح
يؼطٛاخ انرصًٛى انذاخهٗ ٔاألثاز إلسرخشاخٓا فٗ صٕس قطاػاخ ٔيساقط
ٔسسٕو ذُفٛزٚح ٔيُظٕس ُْذس.ٙ

 -3انًغرهذف يٍ ذذسَظ انًقشس :

أٌ َكىٌ انطانة فً َهاَح انًقشس قادسا ً عهً :
أٚ -1ؼذد انقٕاػذ انركُٕنٕخٛح نؼًهٛاخ انرصًٛى انذاخهٙ
أ -المعلومات
أٚ -2رشخى انؼهٕو انركُٕنٕخٛح ٔ انحاسة االن ٔ ٙانرفاػم يؼٓا ٔ انشتط تُٓٛا ٔ تٍٛ
والمفاهيم :
يدال انرصًٛى انذاخه ٔ ٙاألثاز

ب -المهارات
الذهنية :
جـ  -المهارات
المهنية الخاصة
بالمقرر:
د – انًهاساخ
انعايح :

بٚ -1قاسٌ يا ت ٍٛانثذائم نًرطهثاخ انرصًٛى انذاخه ٙنهٕصٕل ألفضم انحهٕل ٔ إػذاد
انشسٕو انرحضٛشٚح.
بٚ -2ثركش ذصًًٛاخ قاتهح نهرطثٛق ذحًم انصفاخ اندًانٛح ٔ انٕظٛفٛح.
بٚ -3سرُثط انرفكٛش انؼهً ٙانًرسهسم ف ٙػشض انًشاكم ٔ ذحهٛهٓا ٔ حهٓا.
خـٚ -1سرؼًم انكًثٕٛذش ٔ انثشايح انًرخصصح ٔ األخٓضج ٔ انًاكُٛاخ نٛقذو انشسٕو
انُٓذسٛح .
خـُٚ -2رح انًُارج كًحاكاج نهرصًٛى انذاخه ٔ ٙانًُرداخ انًثذئٛح ٔ انُٓائٛح.

دٚ -1طٕس يؼاسفّ ٔ يٓاساذّ
دٚ -2قذو انؼشض انفؼال ٔ انرٕاصم
دٚ -3سرخذو ذكُٕنٕخٛا انًؼهٕياخ
دٚ -4دٛذ إداسج انٕقد ،إػذاد اندذأل انضيُٛح ٔ ذطثٛقٓا
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 -4يحرىٌ انًقشس :
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

عدد
الساعات

محاضرة

درس

الموضوع

ػشض ألْذاف انًقشس ٔذٕصٛفّ ٔيحرٕٚاذّ ٔياذى يٍ خطط انرحس ٍٛػٍ
انؼاو انًاضٗ
االسرخذاو انًرقذو نُظاو انرشغٛم ف ٙانحاسة اٜنٗ

4

4

-

4

1

3

ذطثٛق ػًه ٙػهٗ اَراج ذصًٛى ثالث ٙانثؼذ ( تشَايح ) 3D max

4

4

12

اخرثاس أػًال انسُح االسرفادج يٍ ذكُٕنٕخٛا انحاسة ف ٙذًُٛح انؼًهٛح
االتذاػٛح نهرصًٛى

4

4

انزكاء االصطُاػ -ٙانرحكى انشقً– ٙانًُزخح ٔانًحاكاِ تانحاسة
ششذ انٕسائط انًرؼذدج  ،إَٔاع انشثكاخ  ،إَٔاع انثشايح اندشافٛكٛح
إخشاء يقاسَاخ نرقٛٛى انثشايح اندشافٛكٛح
ذقٛٛى قثم انُٓائٗ نألػًال انفصهٛح أٔ يؼشض نهًٕاد انؼًهٗ أٔ يشاخؼح
قثم االيرحاٌ نهُظشٖ
اخرثاس َٓائٗ (ايرحاٌ َٓاٚح انفصم انذساس)ٙ

4

2

6

4
4

4
4

-

4

-

-

4

-

-

اإلخًانٙ

60

27

21

يؼشفح ذطثٛق ػهٕو انحاسة ف ٙانرصًٛى انذاخه ٙيثم

-

 -5أعانُة انرعهُى
وانرعهى

5أ -يحاضشاخ
5ب -يُاقشاخ ٔػشٔض ذؼهًٛٛح
5ج -ػشٔض
5ص -يشاسٚغ ذطثٛقٛح
 -٘5انرؼهٛى اإلنكرشَٔٗ

 -6أعانُة انرعهُى
وانرعهى نهطالب روي
انقذساخ انًحذودج

6أ -يحاضشج(انساػاخ انًكرثٛح)
6ب -انرؼهى انرؼأَ( ٙذقسٛى انطالب إنٗ يدًٕػاخ صغٛشج تٓذف ذحسٍٛ
يسرٕاْى)

 -7ذقىَى انطــالب :
أ -األعانُة
انًغرخذيح

أ -1اخرثاس ػًه ٙنهًاكس( اخشاج ذصًٛى قطؼح
أثاز تانًاليس ٔانظالل)

نرقٛٛى

أ -2اخرثاس ػًه ( 3D max ٙذصًٛى قطؼح أثاز
فٗ فشاؽ يؼًاسٖ داخهٗ).

لتقييم

أ -3يُاقشاخ ٔذقٛٛٛى أداء صفٙ

لتقييم

نرحفٛض انرؼهى انزاذٗ نذٖ
انطالب
إخادج انرطثٛق ثالث ٙاألتؼاد

نرقٛٛى األْذاف انؼايح
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أ -4اخرثاسَظش٘ (َٓاٚح انؼاو )

ب -انرىقُد

لتقييم

يذٖ ذحقق األْذاف انًؼشفٛح
انًقشس

االسبوع 9،8،7

ب -1التقييم 1

اخرثاسػًه ٙنهًاكس

ب-2التقييم 2

اخرثاس ػًه3D max ٙ

االسبوع 11

ب-3التقييم 3

يُاقشاخ ٔذقٛٛٛى أداء صفٙ

االسبوع 11

ب-4التقييم 4

اخرثاسَظش٘ (َٓاٚح انؼاو)

نهاية الفصل الدراسى
االول

جـ  -ذىصَع
انذسجاخ

ج -1االيرحاٌ انؼًهٗ نهًاكس (يششٔع أٔل)

%10

%10

ج -2االيرحاٌ انؼًهٗ (3D maxيششٔع ثاٌ)

%10

%10

ج -3يُاقشاخ ٔذقٛٛٛى أداء فصهٙ

%20

%20

ج -4امتحان نظري نهاية العام /الفصل
الدراسى االول

%60

المجموع

%100

%60
%100

 -8قائًح انكرة انذساعُح وانًشاجع :
أ -يزكشاخ
ب -كرة يهضيح
جـ  -كرة يقرشحح

خاصة بأستاذ المادة وتوفر الكترونيا.
1. 3D max/ vray model materials, Hing kong lingxun,
2012.

يزكشاخ أ.د /أحًذ ٔحٛذ ػه ٙيٕقغ كهٛح انفٌُٕ انرطثٛقٛح -ج حهٕاٌ
سهسهح انكرٛثاخ اإلنكرشَٔٛح-األساسٛاخ/ثش٘ د٘ سرٕد ٕٚياكس
– 2010ػثذ هللا دمحم انغايذ٘ 2002

د -دوسَاخ عهًُح
أو َششاخ  ...انخ
أعرار انًادج :و.د  /عًشو جاد

ال يوجد ----
قائى تأعًال سئُظ يجهظ انقغى انعهًٍ  :ا.و.د َ /ها فخشي عثذ انغالو
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