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ًَىرج سقى ()12
رايؼح/أكاديًيح :وصاسج انتؼهيى انؼاني
كهيح/يؼهذ :انًؼهذ انؼاني نهفُىٌ انتطثيميح – انتزًغ انخايظ
لغى :انتظًيى انذاخهي واألحاث
رىصُف يقشس دساعٍ

 -1بيانات المقرر
انفشقخ /انًغزىي :انثبنثخ
إعى انًقشس َ :ظى رحكى ثُئٍ –
انشيض انكىدٌ3203:
انفصم انذساعً :انثبًَ
صىرُبد
انؼبو انذساعٍ2018/ 2017:
انزخصص :انزصًُى انذاخهً واألثبس ػذد انىحذاد انذساعُخ َ 4 :ظشٌ (  )2ػًهٍ ( ) 2

 -2هذف
انًقشس:

.1إكغاب انطانة انًفاهيى و انضمائك انًشتثطح
ػهىو تمُياخ انظىخ ،أعانية تضميك انًىاطفاخ وانًتطهثاخ انخاطح تانًؼانزح
انظىتيح في إطاس لياعاخ ػانًيح العتخذاو فشاغاخ يكىَاخ انًُشاخ،أٌ يكىٌ
انطانة فً َهايح انًمشس لادسا ً ػهً اختياس خاياخ انطالء انًُاعثح وخاياخ تكغيح
انغمف وانضىائظ واألسضيح تًا يضغٍ يٍ انخىاص انظىتيح نهًكاٌ.

 -3انًغزهذف يٍ رذسَظ انًقشس :

أٌ َكىٌ انطبنت فً َهبَخ انًقشس قبدسا ً ػهً :
أ -1يششس اآلداء انىظيفً نؼُاطش انتظًيى انظىتً يٍ صيج يالءيته نهىظيفح وانشكم
أ -انًؼهىيبد
انزًانً نتضميك انكفاءج انىظيفيح نهظىخ داخم انًُشأ.
وانًفبهُى :
أ -2يؼذد انًظطهضاخ انخاطح تُظى انظىتياخ فً انتظًيى انذاخهً و يؼذداالعانية
انتمُيح انضذيخح.
أ -3يظف انًىاطفاخ واألعانية انفُيح وانتمُيح انضذيخح تانظىتياخ نهفشاغاخ انًختهفح .
ب -1يغتُتذ انؼاللح تيٍ تيٍ انتظًيى نهظىخ وطثيؼح االعتخذاو واستثاطهى تانتكانيف.
ة -انًهبساد
ب -2يضهم انُظشياخ تؼهىو انظىتياخ وطشق انتغهة ػهً يشاكم تظًيى وتشغيم
انزهُُخ :
انظىخ.
ب -3يغتُتذ صهىل يتُىػح نًتطهثاخ انظىتياخ فً انتظًيى انذاخهً واػذاد انشعىو
انخاطح تزنك.

جـ  -انًهبساد
انًهُُخ انخبصخ
ثبنًقشس:

رـ -1يضغة صغاتاخ انتكهفح .
د -2يخطظ انذساعاخ انفُيح نُظى انظىتياخ انًتخظظح
رـ -3يختاس انخاياخ انًغتخذيح فً تظًيى َظى انظىتياخ داخم انًُشأ ويشتطها
تانًكاٌ وطثيؼح اإلعتخذاو.
رـ -4يظًى انخطظ انالصيح نهظىتياخ فً يشاسيغ انتظًيى انذاخهً.
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د – انًهبساد
انؼبيخ :

د -1يؼذ انثضج انتطثيمي و يضهم انثياَاخ ويطىس انتؼهى انذائى انًغتًش و يطىس يؼاسفه
و يهاساته .
د -2يذيش انًُالشاخ وانضىاس .
د -3يتمٍ انتؼايم يغ انكًثيىتش و انثشايذ انتكُىنىريح انًختهفح وانتضهيم و كتاتح
انتمشيش.

 -4يحزىٌ انًقشس :
و
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انًىضىع
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انغبػبد
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4
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2

4

2

2

4

2

2

طثيؼح انًىراخ انظىتيح وصغاب تشدد انًىرح وطىل انًىرح وػاللتهى تغشػح
انظىخ فً انهىاء.
-

ايتظاص انظىخ فً انفشاغاخ انًغهمح واستثاط رنك تانخاياخ
انًغتخذيح نطالء انضىائظ وانغمف وكزنك خاياخ تكغيح انغمف
وانضىائظ واألسضيح.

-

صغاب االيتظاص انكهً نهظىخ فً انفشاؽ انًغهك.

-

صغاب صيٍ انتشداد نتضذيذ أيكاَيح صذوث تشداد نهظىخ تًا يمهم وضىس
انظىخ .

-

اعتخذاو وعائم يختهفح نتكغيح انضىائظ تًا يضًٍ ايتظاص انظىخ فً
يذي تشدداخ يختهفح .

-

اعتخذاو انهىس انًهتض( انشَاٌ ) وصغاب تشدد انشَيٍ .

-

اعتخذاو انهىس انًخمة نتغطيح انضىائظ وصغاب تشدد انشَيٍ

-

اعتخذاو سَاَاخ ههًهىنتض وصغاب تشدد انشَيٍ.

-

انتظًيى انظىتً نماػح يؤتًشاخ تاعتخذاو تكغياخ انضىائظ انغاتمح .

يحبضشح دسط

4

2

2

6

-

اعتخذاو األنىاس انًؼهمح انًاطح نهظىخ نؼالد ػية تشداد انظىخ.

4

2

2

7

-

دساعح انًزال انظىتً انكهً ػُذ َمطح وهى يتكىٌ يٍ انًزال انظىتً
انًثاشش تاالضافح نهًزال انظىتً انتشدادي.

4

2

2

-

صغاب يُغىب لذسج انًظذس انظىتً ويُغىب ضغظ انظضخ انًثاشش
وانظىخ انتشدادي .

-

أمتحان أعمال السنة.
مراجعة عامة بأستخدام مسائل تطبٌقات.

-

دساعح اَؼاط انظىخ ػهً األعطش انًغتىيح يخم انضىائظ .

-

اَؼكاط يظذس طىتً فً يشكض صائظ ػهً شكم لطغ َالض وآخش ػهً
شكم لطغ يكافًء.

-

لاػذج تظًيى انؼىاكظ – .يشارؼح ػهً اَؼكاط انظىخ فً انفشاغاخ
انذاخهيح.
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12

-

دساعح ػضل انظىخ وتشًم ػضل انظىخ انتظاديً وكزنك ػضل
انظىخ انًضًىل تانهىاء.

 صغاب فمذ االَتمال وػاللته تتشدد انًىراخ انظىتيح . يؼاييش لياط كفاءج انؼضل انظىتً ويؼياس انضىضاء. 13مراجعة عامة على المنهج .
 14يشاجؼخ قجم االيزحبٌ نهُظشي
 15ايزحبٌ َهبَخ انفصم انذساعٍ

4

4
4
4

2

2
---

2

2
---

 -5أعبنُت انزؼهُى
وانزؼهى

5أ -يضاضشاخ
 5ب -ػشوع
5د -انؼظف انزهًُ
 5د  -يشاسيغ تطثيميح

 -6أعبنُت انزؼهُى
وانزؼهى نهطالة
روي انقذساد
انًحذودح
 -7رقىَى انطــالة :

6أ -يضاضشج ( انغاػاخ انًكتثيح)
6ب -انتؼهى انتؼاوَي(تمغيى انطالب إنً يزًىػاخ طغيشج تهذف تضغيٍ يغتىاهى)

أ -األعبنُت
انًغزخذيخ

أ -1يُالشاخ
أ -2تكهيفاخ ووارثاخ يُضنيح

أ -3ايتضاٌ أػًال انغُح (َظفً)

نتمييى
نتمييى
نتمييى

انمذسج ػهً رًغ انًؼهىياخ وانًشاسكح وانضىاس
انمذسج ػهً صم انتطثيماخ
انًضظهح انًؼشفيح انُظشيح وانؼًهيح
3

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

نتمييى

ة -انزىقُذ

جـ  -رىصَغ
انذسجبد

انًضظهح انًؼشفيح انُظشيح وانؼًهيح

أ -4ايتضاٌ َهايح انفظم انذساعً
انخاًَ
ب -1انتمييى  1يُالشاخ كم يضاضشج فً تماسيش
انضغاتاخ
تكهيفاخ ووارثاخ يُضنيح
ب-2انتمييى 2

دوسي كم أعثىع
طثما ً نهتطثيماخ انًطهىتح

ب-3انتمييى 3

ايتضاٌ أػًال انغُح (َظفً)

اإلعثىع انخايٍ

ب-4انتميييى4

ايتضاٌ َهايح انفظم انذساعً انخاَي

َهايح انفظم انذساعً انخاَي

د  -1يُالشاخ كم يضاضشج فً
تماسيش انضغاتاخ
د -2تكهيفاخ ووارثاخ يُضنيح
د-3اختثاس أػًال انغُح (َظفي)
د-4ايتضاٌ َهايح انؼاو /انفظم
انذساعً انخاًَ

انًزًىع:

%10
%20
%10
%60

%100

 -8قبئًخ انكزت انذساعُخ وانًشاجغ :
أ -يزكشاد

أ.م.د  /خٌري فخري مجلع  ":مقدمة فً الصوتٌات"
(ملزمة معتمدة من مجلس المعهد والقسم )

ة -كزت يهضيخ
جـ  -كزت يقزشحخ
د -دوسَبد ػهًُخ
أو َششاد  ...انخ
أعزبر انًبدح  :أ.و.د.خُشي فخشي يجهغ

قبئى ثأػًبل سئُظ يجهظ انقغى انؼهًٍ  :ا.و.د َ /هب فخشي ػجذ انغالو

4

