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

مصفوفة مقرر :
انٓذف انؼاو يٍ انًقشس :

كود المقرر 3106 :

تكُٕنٕريا إَتاد األحاث

 .1إكساب انطانة انمفاهيم و انحمائك انمرتثطة تدراسة انعاللة انفنية تين انكتهة و انفراغ عند تصميم األثاث انمنتح تاألسانية انحديثة.
 .2تنمية انمهارات انمهنية نمىاكثة إحتياخات سىق انعمم في مدال إنتاج األثاث
أعتشاتيزيح ٔطشق انتؼهيى ٔانتؼهى
انًٕضٕػاخ تاألعثٕع
1

2

ػشض ألْذاف انًقشس

إَٔاع ٔٔظائف اآلالخ انتقهيذيح
ٔانشقًيح فٗ صُاػح األحاث

يفٕٓو ٔٔظائف تكُٕنٕريا اإلَتاد

3

4

5

يُاقشاخ +ػشض انذساعاخ
انًيذاَيح
دساعح يكَٕاخ ٔيصاَغ قطغ
األحاث

انشحهح انًيذاَيح ألحذ انًصاَغ

اختثاس أػًال انغُح

إَٔاع ٔتحهيم قطغ األحاث انٓيكهي
ٔ انًغطحاخ

6

7

8

9

10

أعانية تزًيغ ٔحذاخ األحاث فٗ
ػًهيح اإلَتاد

دساعح أعظ انتُفيز انتقهيذيح
ٔانحذيخح

11

12

13
تك اإلَتاد انكًي نألحاث RTA

تقييى قثم انُٓائٗ

يُاقشاخ  +ػشض انذساعاخ
انًيذاَيح

14

15
ػشٔض

يحاضشاخ

يُاقشاخ ٔػشٔض
تؼهيًيح

إرشاء تحٕث
تًاسيٍ
تطثيقيح
حم يشكالخ

يشاسيغ تطثيقيح

صياساخ ييذاَيح

تقييى انُٓائٗ

اعتشاتيزيح
انتؼهيى
انًثاشش

اعتشاتيزيح
انتؼهيى غيش
انًثاشش

اعتشاتيزيح
انتؼهى انزاتٗ

اعتشاتيزيح
انتؼهى
انتزشيثٗ










تزاسب يؼًهيح



انؼصف انزُْٗ


















اعتشاتيزيح
انتؼهيًٕانتؼهى
انتفاػهٗ














































































انتؼهيى اإلنكتشَٔٗ



















انتؼهى انتؼأَٗ

أعتار انًادج  :و.دٔ /ائم دمحم كايم انغيذ




































إيتحاٌ َظشٖ

































انتقٕيى
انختايٗ
ٔانُٓائٗ

يغتُتذ انؼالقح تيٍ تصًيى ٔ تكُٕنٕريا انتصًيى األحاث ٔطثيؼح
اإلعتخذاو
يغتُتذ انحهٕل انًتُٕػح نًتطهثاخ تكُٕنٕريا إَتاد األحاث
يحهم َظى اإلَتاد ٔاستثاطٓا تانخٕاص انًطهٕتح تانًُتزاخ.
انًٓاساخ انًُٓيح انخاصح تانًقشس
يحهم يُتزاخ األحاث اني ػُاصشِ االٔنيح ٔيؼيذ صياغح ٔتُفيز
انًُتزاخ.
يختاس انخاياخ ٔانًٕاد انًغتخذيح استثاطا تاالعتخذاو انُٓائي.
يضغ انًٕاصفاخ انتُفيزيح نًُتزاخ األحاث.
انًٓاساخ انؼايح
يتقٍ انتؼايم يغ انثشايذ انتكُٕنٕريح انًتخصصح إلَتاد تصًيًاخ
األحاث.
يتؼايم يغ طشق قياط انزٕدج ٔانًشاقثح انفُيح
يؼذ انثحج انتطثيقٗ نهًُتذ ٔيحهم انثياَاخ انخاصح تآالخ إَتاد
األحاث.









































































































اختثاس شفٕٖ

د2-
د3-

يغشد ػًهياخ انتصُيغ انًختهفح نًُتذ األحاث يٍ ٔ َظشياخ األالخ.
يزكش االختثاساخ انالصيح نتقييى يغتٕٖ آداء يُتذ األحاث.































































يُاقشاخ ٔتقييى
آدٖء فصهٗ
تكهيفاخ ٔٔارثاخ
يُضنيح
تقييى يششٔػاخ
تصًيًيح

رـ2-
رـ3-
د-
د1-







































انتقٕيى
انثُائٗ
ٔانتكٕيُي

ب2-
ب3-
رـ-
رـ1-

انًؼهٕياخ ٔانًفاْيى
يششس األداء انٕظيفي نؼُاصش ٔيكَٕاخ انتصًيى يٍ حيج يالئًتّ
نهٕظيفح ٔانشكم انزًاني .

انًالحظح

أ2-
أ3-
ب-
ب1-

انُتائذ انتؼهيًيح
انًغتٓذفح

أعانية ٔطشق انتقييى

اختثاس ػًهٗ

أ-
أ1-

الفرقة :الثالثة

الثاني

يهف اإلَزاص
انتقٕيى انشخصٗ
نهطانة
انًقاتالخ

و

الفصل الدراسي:

1028-1027

قائى تؤػًال سئيظ يزهظ انقغى انؼهًي  :ا.و.د َٓ /ا فخشٖ ػثذ انغالو

