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

الفرقة :الرابعة

مصفوفة مقرر  :تسويق وأبحاث المنتج
انهذف انؼاو يٍ انًقشس :
 .1إوساب اٌطاٌة اٌّفا٘يُ  ٚاٌحمائك اٌّشتثطح تئتدا٘اخ اٌسٛق اٌّحٍِ ٚ ٝتطٍثاخ اٌساػح ِٓ تضايذ أ ٚأحداَ تإٌسثح ٌّٕتداخ األثاث – تمٍيذيح أ ٚخذيذج – أ ٚأػّاي اٌتظّيُ
اٌذاخٍ – ٝإِىأيح غضٚاٌسٛق تّٕتداخ راخ سّاخ خذيذج ِ ٚثتىشج.
كود المقرر 4209:

انفصم انذساسي :انثاَي

انًىضىػاخ تاألسثىع
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ػشع أل٘ذاف اٌّمشس ٚتٛطيفٗ

اٌتطٛساخ اٌحذيثح في اٌتسٛيك

تؼشيف اٌتسٛيك ٚأ٘ذافٗ ٚأّ٘يتٗ

ػٕاطش إٌشاط اٌتسٛيمي

ِٙاَ ٚظيفح اٌتسٛيك

أٔٛاع ٚطشق اٌتسٛيك اٌّختٍفح

سٍٛن اٌّستٍٙه وّحذد ٌمشاس
اٌششاس

اختثاس أػّاي اٌسٕح

ِف َٛٙاالتذاع ٚاالتتىاس ٌٍّٕتداخ
اٌدذيذج

اٌتخطيظ اٌتسٛيمي ٚاستشاتيدياخ
اٌتشٚيح ٚاالػالْ

تحٍيً SWOT

اٌتٕثؤ تاٌّثيؼاخ ٚإداسج إٌشاط
اٌتسٛيمي (تّاسيٓ تطثيميح)

اتخار اٌمشاساخ اٌتسٛيميح

د3-

إداسج اٌدٛدج اٌشاٍِح ٚػاللتٙا
تاٌتسٛيك

د2-

15

د-
د1-

اِتحاْ ٔٙايح اٌفظً اٌذساسي

ج3-

يُاقشاخ وػشوض تؼهيًيح

ج2-

يحاضشاخ

ج-
ج1-

تًاسيٍ تطثيقيح

ب3-

إخشاء تحىث

ب2-

يشاسيغ تطثيقيح

ب-
ب1-

انؼصف انزهُي

أ-4

انتؼهى انتؼاوًَ

أ-3

اسانية انتؼهيى
انًثاشش

إيتحاٌ َظشي

أ -2

اسانية انتؼهيى
غيش انًثاشش

اسانية انتؼهى
انزاتً

اسانية انتؼهيى وانتؼهى
انتفاػهً

انتقىيى
انختايً
وانُهائً

انتقىيى انثُائً وانتكىيُي

تكهيفاخ وواخثاخ يُزنيح

أ-
أ -1

اسانية وطشق انتؼهيى وانتؼهى
ااسانية انتؼهى
انتدشيثً

أسانية وطشق انتقييى

يُاقشاخ وتقييى آديء فصهً

انُتائح انتؼهيًيح انًستهذفح

2018-2017

انًؼهىياخ وانًفاهيى
يسرد عمليات التصنيع و اإلنتاج و
المواصفات المرتبطة بالمنتج و نظم
الجودة.



يششذ اٌمٛأيٓ ٚاٌتششيؼاخ
إٌّظّح إلدساج ػٍّياخ اٌتظّيُ ٚ
إلتظادياتٗ.
يششذ األسٍٛب  ٚإٌّٙح اٌؼٍّي
في اٌتفىيش  ٚاٌتخطيظ  ٚحً
اٌّشاوً.
يزوش األختثاساخ اٌالصِح ٌتمييُ
ِست ٜٛاداء إٌّتح ٚتسٛيمح .



يستٕثظ اٌتفىيش اٌؼٍّي اٌّتسٍسً
في ػشع اٌّشاوً  ٚتحٍيٍٙا ٚ
حٍٙا
يطاتك ٔظُ اإلٔتاج  ٚإٌظشياخ
تاٌؼٍ َٛاٌتىٌٕٛٛخيح  ٚاٌتطثيميح
اٌّختٍفح استثاطا تاٌخٛاص
اٌّطٍٛتح تإٌّتداخ  ٚإحتياخاخ
اٌّستٍٙه.
يماسْ تيٓ اٌٛظائف  ٚاٌخظائض
اٌّطٍٛتح  ٚاٌتىاٌيف  ٚػاللتُٙ
تاٌتظّيُ.
يضغ اٌّٛاطفاخ ٌتٕفيز ِٕتداخ
األثاث
يستخذَ اٌثشاِح اٌّتخظظح فٝ
اٌتظّيُ ٚاٌتحٍيً ٚيحسة حساتاخ
اٌتىٍفح.
يختاس اٌخاِاخ ٚاٌّٛاد اٌّستخذِح
استثاطا تاالستخذاَ إٌٙائ. ٝ

يتمٓ اٌتؼاًِ ِغ اٌىّثيٛتش
ٚاٌثشاِح اٌتىٌٕٛٛخيح اٌّختٍفح
ٚاٌّتخظظح إلٔتاج اٌتظّيّاخ
ٚإٌّارج ٚاٌتحٍيً ٚوتاتح اٌتمشيش .
يؼذ خطح ٌٍميادٖ ف ٝفشيك اٌؼًّ
ٚيتحىُ ف ٝتٛصيغ اٌّٙاَ ٚسشػح
اتخار اٌمشاس  ٚيستخذَ اٌتغزيح
اٌّشتدؼح ٌتحسيٓ األداء .
يذيش استشاتيدياخ تسٛيك إٌّتح
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ٚيؼًّ دساساخ اٌدذ. ٜٚ

أستار انًادج  :و.د  /ػزج ػهي فشج

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

