وزارة التعليم العالى
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قسم التصميم الداخلى واألثاث

مصفوفة مقرر :
الهدف العام من المقرر :

كود المقرر 3043 :

حاسب الي

 .1ذًُيح لذساخ انطانة انرحهيهيح و انرشكيثيح و انرطثيميح في ذشجًح يؼطياخ انرصًيى انذاخهً واألثاز إلسرخشاجها فً صىس لطاػاخ ويسالظ وسسىو ذُفيزيح ويُظىس هُذسي
أسانية وطشق انرمييى
اسانية انرؼهيى وانرؼهى
انًىضىػاخ تاألسثىع
1
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4
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12

االسرخذاو انًرمذو نُظاو
انرشغيم
ػشض ألهذاف انًمشس

ذطثيك ػًهي ػهً اَراج
ذصًيى ثالثي انثؼذ

اخرثاس أػًال انسُح
االسرفادج يٍ ذكُىنىجيا
انحاسة

ششح انىسائظ انًرؼذدج

إجشاء يماسَاخ نرمييى انثشايج
انجشافيكيح

يؼشفح ذطثيك ػهىو انحاسة
في انرصًيى انذاخهي

13

14
ذمييى لثم انُهائً

15
ػشوض

يحاضشاخ

حم يشكالخ



ذًاسيٍ ذطثيميح

يُالشاخ وػشوض
ذؼهيًيح

ذمييى انُهائً

اسرشاذيجيح
انرؼهيى
انًثاشش

اسرشاذيجيح
انرؼهيى غيش
انًثاشش

اسرشاذيجيح
انرؼهى انزاذً







إجشاء تحىز

































يشاسيغ ذطثيميح


































صياساخ ييذاَيح





































اسرشاذيجيح
انرؼهى
انرجشيثً





























ذجاسب يؼًهيح



































انؼصف انزهًُ







اسرشاذيجيح
انرؼهيًىانرؼ
نى انرفاػهً























انرؼهيى اإلنكرشوًَ




























انرؼهى انرؼاوًَ





























إيرحاٌ َظشي










انرمىيى
انخرايً
وانُهائً





























اخرثاس شفىي













يُالشاخ وذمييى آديء
فصهً
ذكهيفاخ وواجثاخ
يُضنيح
ذمييى يششوػاخ
ذصًيًيح

أسرار انًادج  :و.د /ػًشو جاد





انرمىيى
انثُائً
وانركىيُي

انًؼهىياخ وانًفاهيى
يؼذد انمىاػذ انركُىنىجيح نؼًهياخ انرصًيى انذاخهي
يرشجى انؼهىو انركُىنىجيح و انحاسة االني و انرفاػم يؼها و انشتظ
تيُها و تيٍ يجال انرصًيى انذاخهي و األثاز
انًهاساخ انزهُيح
يماسٌ يا تيٍ انثذائم نهىصىل ألفضم انحهىل
يثركش ذصًيًاخ لاتهح نهرطثيك ذحًم انصفاخ انجًانيح و انىظيفيح
يسرُثظ انرفكيش انؼهًي انًرسهسم في ػشض انًشاكم و ذحهيهها و حهها
انًهاساخ انًهُيح انخاصح تانًمشس
يسرؼًم انكًثيىذش و انثشايج انًرخصصح و األجهضج و انًاكيُاخ
يُرج انًُارج كًحاكاج نهرصًيى انذاخهي و انًُرجاخ انًثذئيح و انُهائيح
انًهاساخ انؼايح
يطىس يؼاسفه و يهاساذه
يمذو انؼشض انفؼال و انرىاصم
يسرخذو ذكُىنىجيا انًؼهىياخ
يجيذ إداسج انىلد ،إػذاد انجذاول انضيُيح و ذطثيمها



























انًالحظح

ب-
ب1-
ب2-
ب3-
جـ-
جـ2-
جـ4-
د-
د1-
د2-
د3-
د4-

انُرائج انرؼهيًيح
انًسرهذفح

اخرثاس ػًهً

أ-
أ1-
أ2-

الفرقة :الثالثة

الثاني




لائى تأػًال سئيس يجهس انمسى انؼهًي  :ا.و.د َ /ها فخشي ػثذ انسالو

يهف اإلَجاص
انرمىيى انشخصً
نهطانة
انًماتالخ

و

الفصل الدراسي:

1028-1027

