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

مصفوفة مقرر :
الهذف العام هن الوقشس :

.1

كود المقرر 1103 :

حاسة آلي

الفصل الدراسي:

الفرقة :الثانية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ػزض ألهذاف انًقزر وتىصُفه
ويحتىَاته و شزذ نتأثُز تطثُقاخ
انحاسة ػهٍ انتصًُى انذاخهٍ

ػزض و تؼزَف تثزَايح
Autocad

أوايز انزسى

أوايز انتؼذَم و انزؤَح

أوايز انطثقاخ و انثهىكاخ

أوايز انًقاساخ و انكتاتح و انطثاػح

اختثار أػًال انسُح

يقذيح ػٍ تزَايح Photosho

األوايزفٍ تزَايح Photosho

إستُزاد يهف يٍ تزَايح  Autocadإنٍ
تزَايح Photosho

اإلظهار انًؼًارٌ نهزسى تانفىتىشىب

كُفُح إخزاج يسقظ أفقٍ يهىٌ

تسهُى انًشزوع و انًُاقشح

اخزاج انًشزوع (انًسقظ االفقٍ)

14

15
ايتحاٌ َهاَح انفصم انذراسٍ

يُاقشاخ

ػزوض تؼهًُُح




يحاضزاخ












حم يشكالخ






































































































تًارٍَ تطثُقُح





































يشارَغ تطثُقُح













إخزاء تحىث






























تدارب يؼًهُح



























سَاراخ يُذاَُح





































انؼصف انذهًُ

أستار الوادج  :م.د /نجالء عزخ أحوذ




























انتؼهُى اإلنكتزوًَ

د2-
د3-













انتؼهى انتؼاوًَ

جـ-
جـ1-
جـ2-
جـ3-
د-
د1-

َستخذو انثزايح انًتخصصح إلظهار يشزوػاخ انتصًُى انذاخهً .
خـَ -2صُؾ األفكار انتصًًُُح تأكثز يٍ شكم.
َزسى انزسىو انهُذسُح تإستخذاو انحاسة االنٍ
الوهاساخ العاهح
َتقٍ انتؼايم يغ انكًثُىتز وانثزايح انًتخصصح انًختهفح الَتاج
انتصًًُاخ وانتحهُم وكتاتح انتقارَز
َقذو انؼزض انفؼال نهتطثُقاخ انخاصح تانًشزوػاخ انتً قذيها .
َخزج انتصًُى تانكفاءج انًطهىتح طثقا ً نهىظائف واِداء انًتىقغ.































إيتحاٌ َظزي

ب4-






































































اختثار شفىي

ب3-





























يُاقشاخ وتقُُى آديء
فصهً
تكهُفاخ وواخثاخ
يُشنُح
تقُُى يشزوػاخ
تصًًُُح

ب2-



























التقىين الثنائً والتكىيني

انًالحظح

أ3-
ب-
ب1-

الوعشفح و الفهن
َذكز أسس تصًُى يهفاخ انكتاتح وانحصز انًتؼهقح تًشزوػاخانتصًُى انذاخهً .
َؼذد االسانُة انتقُُح انحذَثح تاستخذاو انحاسة اِنً إلظهار
يشزوػاخ انتصًُى انذاخهً .
َذكز أسس وقىاػذ انزسى تاستخذاو انحاسة األنً .
الوهاساخ الزهنيح
َستُح انؼالقح تٍُ تصًُى يهف فً تزَايح وطثُؼح استخذايح فً
انتصًُى انذاخهً .
َستُثظ افكار تاستخذاو تزايح انحاسة اِنً إلظهار يهفاخ يُتح
انتصًُى انذاخهً
َضغ تصًُى تاستخذاو تزايح انحاسة اِنً َزتظ تٍُ انكتهه وانفزاؽ
فٍ إَداد حهىل تصًًُُح نهًساحاخ .
َستُح حهىل يتُىػح نًتطهثاخ انتصًُى انذاخهٍ و إػذاد انزسىو
انتحضُزَح تاستخذاو انحاسة األنً .



























استشاتيجيح
التعلين الوثاشش

استشا
تيجيح
التعلن
الزاتً

استشا
تيجيح
التعلن
التجشي
تً

استشاتيجيح
التعلين والتعلن
التفاعلً

التقىين
الختاهً
والنهائً

اختثار ػًهً

أ2-

النتائج التعليويح
الوستهذفح

أستشاتيجيح وطشق التعلين والتعلن
استشا
تيجيح
التعلين
غيش
الوثاش
س

أسالية وطشق التقيين

يهف اإلَداس
انتقىَى انشخصً
نهطانة
انًقاتالخ

أ-
أ1-

األول

استخذام الحاسثاخ األليح في تشجوح هعطياخ التصوين الذاخلي و األثاث الستخشاجها في صىسج هساقط و قطاعاخ و سسىم تنفيزيح و هنظىس هنذسي

الوىضىعاخ تاألسثىع

م

1028-1027











































































































































قائن تأعوال سئيس هجلس القسن العلوي  :ا.م.د  /نها فخشي عثذ السالم

