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

الفرقة :الرابعة

مصفوفة مقرر  :تكنولوجيا انتاج التصميم الداخلي
انهذف انؼاو يٍ انًقشس :
 .1إكساب انطانة انًفاْيى ٔ انحمائك انًزتثطح تانتمُياخ انًستحذحح نؼُاصز انتصًيى انذاخهٗ.
 .2تًُيح انًٓاراخ انًُٓيح نًٕاكثح إحتياراخ سٕق انؼًم في يزال إَتاد انتصًيى انذاخهي.
كود المقرر 4109:

انًىضىػاخ تاألسثىع
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ػزض ألْذاف انًمزر
ٔتٕصيفّ

يمذيح ػٍ يفٕٓو انتكُٕنٕريا

انتكُٕنٕريا انحذيخح في
انتصًيى انذاخهي

انتكُٕنٕريا انحذيخح في
ػُاصز انتصًيى انذاخهي

تسهيى انثحج

انتكُٕنٕريا انحذيخح فٗ يزال
االحاث

اختثار أػًال انسُح

يُالشح نٕحاخ انًشزٔع

استكًال ػزٔض انطهثح
انتٕضيحيح

يُالشح نٕحاخ انًشزٔع

يفاْيى االَتاد انكًٗ ٔ
انٕحيذ انمياسٗ

يفٕٓو انزٕدج ٔ تطثيمّ فٗ
اَتاد االحاث

يزارؼح ػايح ػهٗ يا سثك
دراستّ
يُالشح نٕحاخ انًشزٔع

ايتحاٌ َٓايح انفصم انذراسي

يحاضشاخ

يُاقشاخ وػشوض تؼهيًيح

د-

انًهاساخ انؼايح

د1-

يتمٍ انتؼايم يغ انثزايذ انتكُٕنٕريح
انًتخصصح إلَتاد انتصًيى انذاخهي .
يتؼايم يغ طزق لياس انزٕدج
ٔانًزالثح انفُيح
يؼذ انثحج انتطثيمٗ نهًُتذ ٔيحهم
انثياَاخ انخاصح تآالخ إَتاد األحاث.

د3-

تًاسيٍ تطثيقيح

ج1-

د2-

إخشاء تحىث

ج-

انًهاساخ انًهُيح انخاصح تانًقشس

يحهم يُتزاخ األحاث اني ػُاصزِ
االٔنيح ٔيؼيذ صياغح ٔتُفيذ انًُتزاخ.
يختار انخاياخ ٔانًٕاد انًستخذيح
ارتثاطا تاالستخذاو انُٓائي.
يضغ انًٕاصفاخ انتُفيذيح نًُتزاخ
األحاث.

ج3-

يشاسيغ تطثيقيح

ب1-

ج2-

صياساخ ييذاَيح

ب-

انًهاساخ انزهُيح

ب3-

انتؼهى انتؼاوًَ

انًؼهىياخ و انًفاهيى

يشزس األداء انٕظيفي نؼُاصز ٔيكَٕاخ
انتصًيى يٍ حيج يالئًتّ نهٕظيفح
ٔانشكم انزًاني .
يسزد ػًهياخ انتصُيغ انًختهفح نهتصًيى
انذاخهي يٍ ٔ َظزياخ األالخ.
يذكز االختثاراخ انالسيح نتمييى يستٕٖ
آداء انتصًيى انذاخهي
يستُتذ انؼاللح تيٍ انتصًيى انذاخهٗ
ٔطثيؼح اإلستخذاو.
يستُتذ انحهٕل انًتُٕػح نًتطهثاخ
تكُٕنٕريا انتصًيى انذاخهي
يحهم َظى اإلَتاد ٔارتثاطٓا تانخٕاص
انًطهٕتح تانًُتزاخ.

ب2-

اسانية انتؼهيى
انًثاشش

انتقىيى
انختايً
وانُهائً
إيتحاٌ َظشي

ا3-

اسانية انتؼهيى غيش
انًثاشش

اسانية انتؼهى
انتدشيثً

اسانية انتؼهيى وانتؼهى
انتفاػهً

انتقىيى انثُائً وانتكىيُي

تكانيف و واخثاخ يُضنيح

أ2-

اسانية وطشق انتؼهيى وانتؼهى
اسانية انتؼهى
انزاتً

أسانية وطشق انتقييى

تقييى يششوػاخ تصًيًيح

أ-
أ1-

انفصم انذساسي :انثاَي

يُاقشاخ وتقييى آديء فصهً

انُتائح انتؼهيًيح انًستهذفح
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أستار انًادج  :د.وائم دمحم كايم














































































































































































































































































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

