وزارة التعليم العالى
املعهد العالى للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

أَ )1حذد يزاحم تصًُى فُهى انزسىو انًتحزكح.
أَ )2ؼذد طزق ًَذرح انؼُاصز فً انزسىو انًتحزكح.
أَ َُ )3ؼ ّزف اسهىب تُظُز َمطح تحخُح فٍ يزال انزسىو
انًتحزكح.
ب -انًهاراخ انذهُُح:
بَ )1حهم أهى ػُاصز فُهى انزسىو انًتحزكح.
بَ )2زتظ تٍُ اسانُة انتؼثُز انفٍُ تًا َىره اسهىب
انتصًُى.
بَ )3طىر انمذرج ػهً حم يشكالخ انتصًُى وانتُفُذ.
د -انًهاراخ انًهُُح انخاصح تانًمزر:
دَ )1ستخذو انحاسة فٍ انتصًُى ووضغ انثذائم
وتؼذَهها واإلخزاد انُهائٍ.
دَ )2تذرب ػهً تحهُم األػًال انفُُح وأفالو انزسىو
انًتحزكح.
دَ )3زصذ انًشكالخ انتٍ تىاره فُهى انزسىو
انًتحزكح ووضغ حهىل نًؼانزتها.
د  -انًهاراخ انؼايح:
دَُ )1الش خطىاخ اتًاو انؼًم انفٍُ وانتؼذَم أحُاء
انؼًم.
دَ )2ستخذو تمُُاخ انحاسة اِنٍ ،وسائم االتصال
انحذَخح.
دَ )3حذد انًؼهىياخ انًطهىتح نهؼًمَ ،ؼذ انثحىث،
َتثادل انحىارَ ،زصذ انًشكالخ وَضغ تصىر
نًؼانزتها.

ػزض يحتىي انًمزر كايالً

تتىارَخ انتسهُى وانًطهىتاخ

انُهائُح

ػزض ػاو نخطىاخ اَتاد فُهى

1
حالحً األتؼاد.

شزس أسانُة انتحزَك نهشخصُاخ

اِديُح.
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شزس نهخاياخ انًستخذيح فً تزَايذ
انًاكس وطهة تحج فزدي يمارٌ
ألَىاع يؼانزاخ اإلظهار انًستخذيح
فً انثزَايذ.

استالو األتحاث انًطهىتح وتحذَذ

يىاػُذ انؼزض
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ػزوض يٍ انطهثح نألتحاث

شزس أسانُة انتحزَك نهشخصُاخ

فً يزًىػاخ ويتً َتى

استخذايها.

يزارؼح ػهً ياسثك ويُالشاخ

تمُُى آخز انؼاو
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يحاضزاخ

يُالشاخ وػزوض تؼهًُُح

تًارٍَ تطثُمُح

حم يشكالخ

يشارَغ تطثُمُح

إرزاء تحىث

تزارب يؼًهُح

سَاراخ يُذاَُح

انتؼهى انتؼاوٍَ

انتؼهى اإلنكتزوٍَ

انؼصف انذهٍُ

إيتحاٌ َظزٌ

تمُُى يشزوػاخ تصًًُُح

تكانُف وورثاخ يُشنُح

يُالشاخ وتمُُى أداء صفٍ

اختثار شفىٌ

استزاتُزُح
انتؼهى انذاتٍ

استزاتُزُح انتؼهُى
وانتؼهى انتفاػهٍ

انتمىَى انثُائٍ أو انتكىٍَُ

اختثار ػًهٍ

5
أ -انفهى وانًؼزفح:

استزاتُزُح
انتؼهُى
انًثاشز

استزاتُزُح
انتؼهُى انغُز
يثاشز

انًالحظح

انُتائذ انتؼهًُُح انًستهذفح يٍ انًمزر

استزاتُزُح وطزق انتؼهُى وانتؼهى
استزاتُزُح
انتؼهى
انتززَثٍ

انتمىَى
انختايٍ أو
انُهائٍ

انًماتالخ

انًىضىػاخ فٍ األسثىع

أسانُة وطزق انتمُُى

انتمىَى انشخصٍ نهطانة
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