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

يذخم انًمزر

انخبيبد انطجيعيخ Natural
materials

انخبيبد انطجيعيخ انًطىرح
natural materials
Upgrade

ايتحبٌ َصف انفصم انذراسً

انخبيبد انًخهمخ " انكًيبئيخ "
Materials " polymers" :
Chemical

انخبيبد صذيمخ انجيئخ

يزاجعخ لجم االيتحبٌ انُظزي

يحبضزاد

ايتحبٌ َهبيخ انفصم انذراسً

عزوض

يُبلشبد وعزوض
تعهيًيخ

حم يشكالد

تًبريٍ تطجيميخ

إجزاء ثحىث

يشبريع تطجيميخ

تجبرة يعًهيخ

سيبراد ييذاَيخ

انعصف انذهًُ

انتعهيى اإلنكتزوًَ

انتعهى انتعبوًَ

د3-

إيتحبٌ َظزي

د-
د1-
د2-

اختجبر شفىي

جـ3-

يُبلشبد وتمييى اداء
صفي
تكهيفبد وواججبد
يُشنيخ
تمييى يشزوعبد
تصًيًيخ

ب3-
جـ-
جـ1-
جـ2-









انًالحظخ

ب-
ب1-
ب2-











التقىين الثٌائً والتكىيٌي

اختجبر عًهً

أ3-











استشاتيجيح
التعلين الوثاشش

استشا
تيجيح
التعلين
غيش
الوثاش
س

استشا
تيجيح
التعلن
الزاتً

استشا
تيجيح
التعلن
التجشي
تً

استشاتيجيح
التعليوىالتعلن
التفاعلً

التقىين
الختاهً
والٌهائً

يهف اإلَجبس
انتمىيى انشخصً
نهطبنت
انًمبثالد

أ-
أ1-
أ2-

الفرقة :الثالثة

الثاني

 .1إكسبة انطبنت انًفبهيى و انحمبئك انًزتجطخ ثعهىو انتمُيبد انحذيخخ نألخشبة انطجيعيخ و انًصُعخ انًستخذيخ فً صُبعخ األحبث و األدواد و انًكًالد انًعذَيخ.
 .2تًُيخ انًهبراد انًهُيخ نًىاكجخ إحتيبجبد سىق انعًم في يجبل انخبيبد انخبصخ ثبألحبث
أسالية وطشق التقيين
اسالية التعلين والتعلن
الوىضىعاخ تاألسثىع

الٌتائج التعليويح
الوستهذفح

م

الفصل الدراسي:

1028-1027

الوعلىهاخ والوفاهين

يسزد انخبيبد وانًىاد وخىاصهب ويىاصفبتهب .
يعذد انًىاصفبد انميبسيخ نًُتجبد األحبث .
يشزح اآلداء انىظيفً نًُتجبد األحبث يٍ حيج يالءيخ انخبيخ
انًستخذيخ نهىظيفخ وانشكم انجًبنً .













































































































































الوهاساخ الزهٌيح

يستُتج انعاللخ ثيٍ انتصًيى و انخبيخ وطجيعخ االستخذاو .
يختبر انًىاصفبد انفُيخ وانتُفيذيخ نًُتج األحبث طجمب نهخبيبد
انًستخذيخ .
يستُجظ أفكبر وتصًيًبد يجتكزح نألحبث.

















الوهاساخ الوهٌيح الخاصح تالوقشس

يختبر انخبيبد انًستخذيخ و يزثطهب ثبنًكبٌ وطجيعخ االستخذاو
يصيغ األفكبر انتصًيًيخ ثأكخز يٍ شكم تجعب نطجيعخ انخبيخ
انًستخذيخ .
يضع انًىاصفبد انتُفيذيخ نًُتجبد األحبث طجمب نهخبيبد
انًستخذيخ .
الوهاساخ العاهح
يتمٍ انتعبيم يع انكًجيىتز وانجزايج انتكُىنىجيخ انًختهفخ انًتخصصخ.

يعذ انجحج انتطجيمي ويحهم انجيبَبد ويحمك انتعهى انذائى انًستًز
ويطىر يعبرفه ويهبراته.
يمذو انعزض انفعبل .

أستار الوادج  :م.د /هها السيذ سهضاى













































































































































































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

