جامعة /اكاديمية :وزارة التعليم العالى
كلية  /معهد :المعهد العالى للفنون التطبيقية –التجمع الخامس
قسم :التصميم الداخلى واألثاث

نموذج ()21
جامعة /اكاديمية :وزارة التعليم العالى
كلية  /معهد :المعهد العالى للفنون التطبيقية –التجمع الخامس
قسم :التصميم الداخلى واألثاث
ذٕصٛف يقشس دساعٙ

 -1بيانات المقرر
انفشقح /انًغرٕ٘ :انصانصح
انشيض انكٕد٘3207:
إعى انًقشس  :دٚكٕسذهٛفض ٌٕٚانفصم انذساعٗ :األٔل
انؼاو انذساع2018/ 2017:ٙ
انرخصص :انرصًٛى انذاخهٗ ٔاألشاز ػذد انٕؼذاخ انذساعٛح  4 :عاػاخ َظش٘ (  )1ػًه) 3 ( ٙ

 .1إكغاب انطانة انًفاْٛى ٔ انؽقائق انًشذثطح تانًكَٕاخ األعاعٛح
ْ -2ذف
ف ٙذؽقٛق دٚكٕساخ انرهٛفض ٌٕٚداخم أعرٕد ٕٚانرصٕٚش ٔفقا نضٔاٚا ٔ
انًقشس:
يُاظش ٔ خهقٛاخ ف ٙإطاس قٕاَ ٍٛانرصٕٚش ٔ يرطهثاخ ؼشكح انكايٛشا.
 -3انًغرٓذف يٍ ذذسٚظ انًقشس :

أٌ ٚكٌٕ انطانة فٗ َٓاٚح انًقشس قادسا ً ػهٗ :
أٚ -1زكش َظشٚاخ ٔأسس انتصًٛى انذاخهٔ ٙانؼاللح ت ٍٛانكتهح ٔانفشاؽ نذٚكٕس
أ -المعلومات
انتهٛفض.ٌٕٚ
والمفاهيم :
أٚ -2ششذ طشق ػًم انذٚكٕس انتهٛفض.َٕٙٚ
أٚ -3فسش َظشٚاخ ػهى األنٕاٌ ٔدالالتّ ٔػاللاتّ ٔخٕاصّ ف ٙدٚكٕس انتهٛفض. ٌٕٚ
أٚ -4ؼذد انًسذداخ انتكُٕنٕخٛح نتسمٛك انكفاءج انٕظٛفٛح ٔاندًانٛح ف ٙانذٚكٕس
انتهٛفض.َٕٙٚ
بٚ -1ستُتح انؼاللح ت ٍٛانتصًٛى ٔطثٛؼح االستخذاو ٔاستثاطٓى تانتكانٛف فٗ انذٚكٕس
ب -المهارات
انتهٛفض.َٕٙٚ
بٚ -2ستُتح زهٕل يتُٕػح نًتطهثاخ انتصًٛى انذاخه ٙف ٙانذٚكٕس انتهٛفض.َٕٙٚ
الذهنية :
بٚ -3ضغ تصًًٛا ً ٚشتظ ت ٍٛانكتهح ٔانفشاؽ فٗ إٚداد زهٕل تصًًٛٛح نذٚكٕس
انتهٛفض.ٌٕٚ
بٚ -4ستُثظ انؼاللح ت ٍٛانهٌٕ ٔدالالتّ ٔػاللتّ تًسازح ٔطثٛؼح انًكاٌ انتهٛفض.َٕٙٚ
جٚ -1سهم األشكال انتصًًٛٛح نهذٚكٕس انتهٛفض َٕٙٚإنٗ ػُاصشْا األٔنٛح ٔٚؼٛذ
جـ  -المهارات
صٛاغح ٔتُفٛز انًُتداخ.
المهنية الخاصة جٚ -2ستخذو انثشايح انًتخصصح فٗ تصًٛى انذٚكٕس انتهٛفضٔ َٕٙٚانتسهٛم ُٔٚفز
انًُارج األٔنٛح ٔٚشسى انشسٕياخ انتُفٛزٚح.
بالمقرر:
جٚ -3ختاس انخاياخ ٔانًٕاد انًستخذيح استثاطا تاالستخذاو انُٓائٗ
نهذٚكٕسانتهٛفض.َٕٙٚ
جٚ -4مذو انشسٕو انُٓذسٚٔ ّٛؼًم االسكتشاخ.
خـُٚ -5فز انًُارج كًساكاج نهتصًٛى ٔانًُتداخ انًثذئٛح ٔانُٓائٛح.
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د – انًٓاساخ
انؼايح :

دٚ -1ثذع أفكاسا خذٚذج نسم انًشكالخ اإلَتاخٛح ٔٚهتضو تتؼهًٛاخ انتشغٛم ٔاشتش اطاخ
االياٌ ٔانساليح ف ٙتصًٛى دٚكٕس انتهٛفض.ٌٕٚ
دٚ -2خشج انتصًٛى تانكفاءج انًطهٕتح طثما نهٕظائف ٔاٜداء انًتٕلغ نذٚكٕس
انتهٛفض.ٌٕٚ
دٚ -3مذو انؼشض انفؼال.

 -4يؽرٕ٘ انًقشس :
م

الموضوع

1

ػشض ألْذاف انًقشس ٔذٕصٛفّ ٔيؽرٕٚاذّ ٔياذى يٍ خطط انرؽغ ٍٛػٍ انؼاو انًاضٗ

4

2

ذؽذٚذ ػالقح انًصًى تؼُاصش انؼًم انرهٛفض َٕٙٚيٍ يُٓذط اإلضاءج ٔانرصٕٚش ٔسؤٚح
انًخشض ٔكزنك يٕصفاخ االعرذٕٚيغ

4

3

3

ذؽذٚذ ٔعائم انرُفٛز انًغرخذيح ف ٙانذٚكٕس انرهٛفضٔ َٕٙٚانخاياخ انًخرهفح يٍ خالل
انٕسػ انفُٛح انرُفٛزٚح تاإلضافح إن ٙانؼالياخ انذانح ػه ٙرنك
ذؽذٚذ ػالقح انرصًٛى تُٕػٛح انثشايط عٕاء انثشايط انكاليٛح أٔ انًُٕػاخ أٔ األػًال
انذسايٛح ٔػالقح رنك ترخطٛط االعرذٕٚ
اقرشاغ يششٔع ػه ٙيغقط أفق ٙألعرذ ٕٚذهٛفض َٕٙٚتًقٛاط سعى  50 : 1يصال  :سعى
يغقط أفق ٙيؼًاس٘ ألؼذ٘ انشقق انغكُٛح ٔكٛفٛح االعرفادج يٍ رنك ف ٙسعى يغقط أفقٙ
نزاخ انشقح داخم اعرذ ٕٚذهٛفض َٕٙٚتؽٛس ذكٌٕ قاتهح نهرصٕٚش ٔدساعح رنك نضٔاٚا
ٔؼشكح انكايٛشاخ
االعرًشاس ف ٙانًششٔع يٍ خالل انرذسٚة ػه ٙكٛفٛح ذٕضٛػ انرفاصٛم ٔانؼالياخ
انرُفٛزٚح نًرطهثاخ انًغقط األفق ٙيغ ذؽذٚذ صٔاٚا انرصٕٚش ٔؼشكح انكايٛشاخ
سعى انًغاقط انشاعٛح نقطاػاخ يخراسج ٔذشعى تًقٛاط سقــــى  25 : 1نرٕضٛػ
انعًانٛاخ انشاعٛح نهًُاظش يغ انرهٕ ٍٚتأنٕاٌ انعٕاػ
اخرثاس اػًال انغُح (ذقٛٛى نًا ذى ذُفٛزِ يٍ اػًال دساعٛح)
ذؼذٚم انًغاقط انشأعٛح نهقطاػاخ انًخراسج يغ انرهٕ ٍٚتانٕاٌ انعٕاػ ٔاػرًادْا ٔ
انًٕافقح ػهٓٛا
اخرٛاس أؼذ٘ صٔاٚا انرصٕٚش
سعى نقطح ذهٛفضَٕٛٚح ف ٙانًُظٕس تًقٛاط سعى يُاعة
ذؼذٚم يُظٕس انهقطح يغ انرهٕ ٍٚتأنٕاٌ انعٕاػ
اإلخشاض انُٓائ ٙنهًششٔع
ذقٛٛى قثم انُٓائٗ نألػًال انفصهٛح أٔ يؼشض نهًٕاد انؼًهٗ أٔ يشاظؼح قثم االيرؽاٌ
نهُظشٖ
ذقٛٛى َٓائٗ (ايرؽاٌ َٓاٚح انفصم انذساع ٙأٔ يُاقشاخ)(نعُح شالشٛح)
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 -5أعانٛة انرؼهٛى
ٔانرؼهى

عدد
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أعانٛة انرؼهٛى انًثاشش:
5أ -ػشٔض
5ب -يُالشاخ ٔػشٔض تؼهًٛٛح
5ج -يساضشاخ
أعانٛة انرؼهٛى انغٛش انًثاشش:
5د -زم يشكالخ
ْ5ـ -تًاس ٍٚتطثٛمٛح
 -ٔ5إخشاء تسٕث
5ص -يشاسٚغ تطثٛمٛح
5ص -انتؼهٛى اإلنكتشَٔٗ
5ذ -انتؼهى انتؼأَٗ
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 -٘ 5صٚاساخ يٛذاَٛح

 -6أعانٛة انرؼهٛى
ٔانرؼهى نهطالب رٖٔ
انقذساخ انًؽذٔدج
 -7ذقٕٚى انطــالب :

6أ -يساضشاخ ػٍ طشٚك تفؼٛم انساػاخ انًكتثٛح
6ب -انتؼهى انتؼأَٗ ػٍ طشٚك تمسٛى انطالب إنٗ يدًٕػاخ صغٛشج تٓذف
تسس ٍٛيستٕاْى

أ -1تكهٛفاخ ٔٔاخثاخ يُضنٛح

ب -انرٕقٛد

ظـ  -ذٕصٚغ
انذسظاخ

نتمٛٛى

أ -2اختثاس اػًال سُّ(تمٛٛى نًا تى اَداصِ نتمٛٛى
يٍ اػًال)
نتمٛٛى
أ -3يُالشاخ ٔتمٛٛى آداء فصهٗ
نتمٛٛى
أ -4تمٛٛى يششٔػاخ تصًًٛٛح –تمٛٛى
َٓائ( ٙندُح ثالثٛح)
تكهٛفاخ ٔٔاخثاخ
ب-1انتمٛٛى1
يُضنٛح
اختثاس اػًال سُّ(تمٛٛى
ب-2انتمٛٛى 2
نًا تى اَداصِ يٍ
اػًال)
يُالشاخ ٔتمٛٛى آداء
ب-3انتمٛٛى 3
فصهٗ
تمٛٛى يششٔػاخ
ب-4انتمٛٛى 4
تصًًٛٛح –تمٛٛى َٓائٙ
(ندُح ثالثٛح انتمٕٚى
انشخصٗ نهطانة

انمذسج ػهٗ خًغ انًؼهٕياخ
ٔانًشاسكح ٔانسٕاس َٔمم انًٓاساخ
لذسج االستٛؼاب انًؼشفٗ ٔانتسهٛم
انًسصهح انؼًهٛح
انًسصهح انًؼشفٛح انُظشٚح ٔانؼًهٛح
دٔسٖ كم أسثٕع
اإلسثٕع انثايٍ
األسثٕع انشاتغ ػشش
َٓاٚح انفصم انذساسٗ
االٔل
%02

02

ج-0ا اختثاس اػًال سُّ(تمٛٛى نًا تى اَداصِ يٍ
اػًال

%12

12

ج -3يُالشاخ ٔتمٛٛى آداء فصهٗ

%12
%02

12

ج -1تكهٛفاخ ٔٔاخثاخ يُضنٛح

ج -4امتحان نهاية العام /الفصل الدراسى
األول تمٛٛى يششٔػاخ تصًًٛٛح –تمٛٛى َٓائٙ
(ندُح ثالثٛح)
ج-5المجموع

%122

02

122

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
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أ -يزكشاخ

فن الديكور و المناظر في السينما و التليفزيون ,مصطفي سلطان

ب -كرة يهضيح





د -دٔسٚاخ
ػهًٛح
أٔ َششاخ ...
انخ

 ششائر يصٕسج ٔاسطٕاَاخ يذيدح يٍ يكتثح أستار انًمشس

ظـ  -كرة
يقرشؼح

األساليب الفنية في اإلنتاج التليفزيوني
التليفزيون فن
العمل التليفزيوني

" -1التأليف التلفزيوني "
 " -2األضاءة في التليفزيون "
 " -3الكاميرا التليفزيونية "

أعرار انًادج :أ.د .يصطفٗ عهطاٌ

قائى تأػًال سئٛظ يعهظ انقغى انؼهً : ٙا.و.د َٓ /ا فخشٖ ػثذ انغالو

4

