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

الفرقة :الرابعة
مصفوفة مقرر  :إدارة عمليات التصميم الداخلي
كود المقرر 4116:
انهذف انؼاو يٍ انًقشس  :إكساب انطانة انًفاهٍى وانحمائك انًزتثطح تتخطٍط و تُفٍذ انًشزوػاخ انخاصح تإَتاج األثاث و كٍفٍح إدارج ػًهٍاخ يشزوػاخ انتصًٍى
انذاخهى.
انفصم انذساسي :األول

انًىضىػاخ تاألسثىع
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يمذيح نتؼزٌف ادارج ػًهٍاخ
يشزوػاخ انتصًٍى انذاخهى
ػزض ألهذاف انًمزر
وتىصٍفه

يمارَح ادارجػًهٍاتًشزوع

تًهٍذ نًدًىػاخ إدارج
انؼًهٍاخ

أهذاف ادارج انؼًهٍاخ

تأثٍزاخ انهٍاكم انتُظًٍٍح
ػهى انًشزوػاخ

اختثار أػًال انسُح

يدًىػح انثذء

يدًىػح انتُفٍذ

يدًىػح انتخطٍط

يدًىػح انًتاتؼح وانًزالثح

يزاخؼح ػايح ػهى يا سثك
دراسته
يدًىػح ػًهٍاخ اإلغالق

ػشوض

ايتحاٌ َهاٌح انفصم انذراسً




























يحاضشاخ





يُاقشاخ وػشوض تؼهيًيح





























































































































قائى تأػًال سئيس يجهس انقسى انؼهًي  :ا.و.د َ /ها فخشي ػثذ انسالو










































حم يشكالخ

أستار انًادج  :أ.و.د َ/ها فخشي ػثذ انسالو



تًاسيٍ

د5-

ٌستخذو تكُىنىخٍا انًؼهىياخ





إجشاء تحىث

د4-

ٌمذو انؼزض انفؼال و انتىاصم.


















يشاسيغ تطثيقيح

د3-

ٌحهم انثٍاَاخ و ٌؼذ انثحىث انًختهفح



صياساخ ييذاَيح

د2-

ٌؼًم فً فزٌك و ٌىسع يهاو و ٌتخذ لزار






تجاسب يؼًهيح

د1-

ٌطىر يؼارفه و يهاراته





انؼصف انزهًُ

د-

انًهاساخ انؼايح






انتؼهيى اإلنكتشوًَ

ج3-



انتؼهى انتؼاوًَ

ج4-

ٌضثط انًىاصفاخ انتُفٍذٌح



إيتحاٌ َظشي

ج2-

ًٌثم تٍاٍَا انًؼهىياخ و تحهٍهها و تحذٌذ انًتطهثاخ
نًزاحم انتشغٍم انًختهفح
ٌستخذو أسانٍة انفحص و َظى اندىدج

ج-



تكهيفاخ وواجثاخ يُضنيح

ج1-

ٌمذو انًىاصفاخ انمٍاسٍح نهًُتح

ب5-



تقييى يششوػاخ تصًيًيح

ب6-

ٌستُتح حهىل يتُىػح نًتطهثاخ انتصًٍى انذاخهً و
إػذاد انزسىو انتحضٍزٌح
انًهاساخ انًهُيح انخاصح تانًقشس

ب4-









يُاقشاخ وتقييى آديء فصهً



ب2-


















اختثاس ػًهً

ب3-

ٌستُثط انتفكٍز انؼهًً انًتسهسم فً ػزض
انًشاكم و تحهٍهها و حهها
ٌمارٌ انؼاللح تٍٍ انىظائف و انخصائص انًطهىتح
و انتكانٍف و ػاللتهى تانتصًٍى
ٌحهم انًىاصفاخ انفٍُح و انتُفٍذٌح




















اختثاس شفىي



ب-



















انًالحظح

ب1-

ٌحهم انًشاكم انتصًًٍٍح نتحذٌذ انخٍاراخ انتً
تتفك يغ انًتطهثاخ
ٌمارٌ يا تٍٍ انثذائم نهىصىل ألفضم انحهىل

أ2-









انتقىيى
انختايً
وانُهائً

انًقاتالخ

أ-
أ1-

انًؼهىياخ وانًفاهيى
ٌشزذ يثاديء و ػهىو إدارج ػًهٍاخ انتصًٍى و
إلتصادٌاته
ٌشزذ األسهىب و انًُهح انؼهًً فً انتفكٍز و
انتخطٍط و حم انًشاكم
ٌشزذ انًصطهحاخ انخاصح تاألثاث و انتصًٍى
انذاخهً واألسانٍة انفٍُح انحذٌثح
انًهاساخ انزهُيح



استشاتيجيح انتؼهيى
انًثاشش

استشاتيجيح انتؼهيى
غيش انًثاشش

استشاتيجيح انتؼهى
انتجشيثً

استشاتيجيح
انتؼهيًىانتؼهى انتفاػهً

انتقىيى انثُائً وانتكىيُي

انتقىيى انشخصً نهطانة









اسانية وطشق انتؼهيى وانتؼهى
استشاتيجيح انتؼهى
انزاتً

أسانية وطشق انتقييى

يهف اإلَجاص

انُتائج انتؼهيًيح انًستهذفح

2018 -2017

