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

مصفوفة مقرر :
انهذف انؼاو يٍ انًمشس :

كود المقرر 3115 :

ذخظض ذُفُزٌ

 .1إكساب الطالة الوفاهين و الحقائق الوستثطح تعول النواذج الوصغسج تإستخدام الخاهاخ األساسيح
 .2تنويح ههازاخ الطالة إلستخدام التكنىلىجيا السقويح في إجساء السسىم تالحاسثاخ اآلليح فى ضىء الوصطلحاخ الفنيح و التكنيكيح لنوىذج هختاز هن هشسوعاخ التصوين و القيام تتنفيره
أسانُة وطشق انرمُُى
اسانُة انرؼهُى وانرؼهى
انًىضىػاخ تاألسثىع
1

يفاهُى األثاز انًشكة و
يؼانداخ انفشاؽ انذاخهٍ

ػشع ألهذاف انًمشس

2

3

انشسى انرُفُزٌ نألثاز انًشكة
كُفُح انشسىو انرُفُزَح
انًدًؼح

أػًال انرظًُى انذاخهٍ

اخرثاس أػًال انسُح

يماَسح انؼًم انرطثُمً

انرطثُك انؼًهً وانرُفُز
انًشذثظ تانحاسة االنً +
إخشاج انؼًم انرطثُمً

ذمُُى لثم انُهائً

انخاياخ و انرؼاشُك وطشق
انرثثُد انالصيح نألثاز انًشكة

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ذمُُى انُهائً

ػشوع

اسرشاذُدُح
انرؼهُى
انًثاشش
يحاضشاخ

حم يشكالخ

ذًاسٍَ ذطثُمُح

إخشاء تحىز

يشاسَغ ذطثُمُح

صَاساخ يُذاَُح

ذداسب يؼًهُح

انؼظف انزهًُ

يُالشاخ وػشوع
ذؼهًُُح

اسرشاذُدُح
انرؼهُى غُش
انًثاشش

اسرشاذُدُح
انرؼهى انزاذً

اسرشاذُدُح
انرؼهى
انردشَثً

اسرشاذُدُح
انرؼهًُىانرؼهى
انرفاػهً















































































































































































































































































































































َخراس انخاياخ وانًىاد انًسرخذيح اسذثاطا ً تاالسرخذاو انُهائً نًُرح
األثاز انًشكة وأػًال انرظًُى انذاخهً.
َُفز انًُارج كًحاكاج نألثاز انًشكة وأػًال انرظًُى انذاخهً
وانًُرداخ انًثذئُح وانُهائُح
انًهاساخ انؼايح



انرؼهُى اإلنكرشوًَ

د-
د1-





َحهم أشكال وذُفُز يُرداخ األثاز انًشكة وأػًال انرظًُى
انذاخهً.
َمذو انشسىو انهُذسُح انرُفُزَح انخاطح تانًُرح فً يدال األثاز
انًشكة وأػًال انرظًُى انذاخهً و َؼًم اإلسكرشاخ .

َحذد األهذاف واألونىَاخ انخاطح ترُفُز انًُرح إسذثاطا تانهذف
وَسشع فً اذخار انمشاس .

انرؼهى انرؼاوًَ

خـ4-

إيرحاٌ َظشي

خـ3-

انرمىَى
انخرايً
وانُهائً

خـ2-

اخرثاس شفىي

ب3-
ب4-
خـ-
خـ1-

يُالشاخ وذمُُى
آديءطفٍ
ذكهُفاخ وواخثاخ
يُضنُح
ذمُُى يششوػاخ
ذظًًُُح

ب2-































انرمىَى
انثُائً
وانركىٍَُ

ب-
ب1-

انًؼهىياخ وانًفاهُى
َؼذد لىاػذ انشسى انرُفُزي نألثاز انًشكة وأػًال انرظًُى انذاخهً
َسشد ػًهُاخ انرظُُغ انًخرهفح نألثاز وَظشَح اِالخ .
َؼذد األسانُة انرمُُح انحذَثح وَظف األسانُة انفُُح نألثاز انًشكة
وأػًال انرظًُى انذاخهً وَزكش انثذائم نرمُُاذها فً اإلَراج .
َؼذد انخىاص نًُرداخ األثاز انًشكة وأػًال انرظًُى انذاخهً.
َؼذد انخىاص وانًىاطفاخ انمُاسُح نًُرداخ األثاز انًشكة وأػًال
انرظًُى انذاخهً و َرؼشف ػهٍ طشق ػًم حساتاخ انركهفح .
انًهاساخ انزهُُح
َسرُرح انؼاللح تٍُ ذظًُى األثاز انًشكة وطثُؼح االسرخذاو نهًُرح
وطثُؼح االسرخذاو نهًاكُُاخ و اسذثاطهى تانركانُف .
َحهم انًىاطفاخ انفُُح وانرُفُزَح نألثاز انًشكة وأػًال انرظًُى
انذاخهً نرحذَذ انخُاساخ انرً ذرفك يغ يرطهثاخ يُرح األثاز انًشكة
َسرُرح حهىل يرُىػح نًرطهثاخ انرظًُى األثاز انًشكة .
َؼذ انشسىو انرحضُشَح انخاطح تحهىل انرظًُى انذاخهٍ .
انًهاساخ انًهُُح انخاطح تانًمشس











































































































































انًالحظح

أ4-
أ5-

انُرائح انرؼهًُُح
انًسرهذفح

اخرثاس ػًهً

أ-
أ1-
أ2-
أ3-

الفرقة :الثالثة

الثاني











يهف اإلَداص
انرمىَى انشخظً
نهطانة
انًماتالخ

و

الفصل الدراسي:

1028-1027

وزارة التعليم العالى
المعهد العالى للفنون التطبيقية –التجمع الخامس
قسم التصميم الداخلى واألثاث
د2-
د3-
د4-

َرمٍ انرؼايم يغ انكًثُىذشو انثشايح انركُىنىخُح انًخرهفح
وانًرخظظح إلَراج انرظًًُاخ وانًُارج .
َدُذ انرظًُى اندًاػٍ تانؼًم يغ اِخشٍَ .
َثذع أفكاسا ً خذَذج نحم انًشكالخ انرظًًُُح واإلَراخُح.

أسرار انًادج  :و.د /سحاب ػهٍ فشحاخ












































































لائى تأػًال سئُس يدهس انمسى انؼهًٍ  :ا.و.د َ /ها فخشي ػثذ انسالو

