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

الفرقة :الرابعة

مصفوفة مقرر  :دراسات وعلوم بيئية
انهذف انؼاو يٍ انًقشس :
 .1إكسبة انطبنت انًفبهيى و انحمبئك انًرتجطخ ثبنجيئخ و أثرهب في األَشطخ انًختهفخ نفروع انتصًيى
 .2تًُيخ لذراد انطبنت انتحهيهيخ و انتركيجيخ و انتطجيميخ في إستخذاو انجيئخ و أنىاَهب كًصذر إليدبد األفكبر انتصًيًيخ و إرتجبطهب ثعهى األرخُىييكس و تأثيرهب عهى
اإلَسبٌ (فسيىنىخيب – سيكىنىخيب) و أثر انعىايم انًُبخيخ عهى انتصًيى.
 .3تًُيخ انًهبراد انًهُيخ نًىاكجخ إحتيبخبد سىق انعًم ثًعرفخ انًشروعبد انًرتجطخ ثإحتيبخبد انجيئخ.
كود المقرر 4704:

انًىضىػاخ تاألسثىع
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تعريف يفهىو انجيئخ
وانتصًيى
عرض ألهذاف انًمرر
وتىصيفه

انجيئخ انثمبفيخ واإلختًبعيخ

يفهىو حىار انحضبراد

تطجيك لىاعذ اإلستههبو

يكًالد انتصًيى انذاخهي

تصًيى انحيز انذاخهي

اختجبر أعًبل انسُخ

انجيئخ انًستذايخ

يكًالد انتصًيى انذاخهي

تصًيى انحيز انذاخهي

تطجيك حيز داخهي يتكبيم

تمييى لجم انُهبئي نألعًبل

إستكًبل انذراسبد انتطجيميخ

ػشوض

تمييى َهبئى

يحاضشاخ

يُاقشاخ وػشوض تؼهيًيح























































انًهاساخ انزهُيح

 يستُتح انعاللخ ثيٍ انتصًيى انجيئي وطجيعخ االستخذاو.
 يحهم االثتكبراد انتصًيًيخ انًرتجطخثًفرداد انجيئخ.
 يستُجظ أفكبر و تصًيًبد يجتكرح يٍيفرداد انجيئخ.
































































انًهاساخ انًهُيح انخاصح تانًقشس

يحهم انًُتدبد انًرتجطخ في انتصًيى
ثًفرداد انجيئخ اني عُبصرهب.
يستخذو انجرايح انًتخصصخ في انتصًيى.

ج3-
د-
د1-

انًهاساخ انؼايح

د3-









انًؼهىياخ وانًفاهيى

أ -يعذد انًصطهحبد انخبصخ ثبنجيئخ و
أهًيخ انحفبظ عهيهب في تصًيى األثبث و
انتصًيى انذاخهي.
يشرذ انمىاَيٍ و انتشريعبد انًُظًخ
نهجيئخ في يدبل انتخصص.
– يسرد انخبيبد انجيئيخ في يدبل األثبث
و انتصًيى انذاخهي

يصيغ األفكبر انتصًيًيخ انًرتجطخ
ثًفرداد انجيئخ ثأكثر يٍ شكم.

د2-

إخشاء تحىث

ج2-

يشاسيغ تطثيقيح

ج-
ج1-

صياساخ ييذاَيح

ب3-

انتؼهى انتؼاوًَ

ب2-

إيتحاٌ َظشي

ب-
ب1-

اسانية انتؼهى
انزاتً

انتقىيى
انختايً
وانُهائً
تقييى يششوػاخ تصًيًيح

أ3-

اسانية انتؼهيى
انًثاشش

اسانية انتؼهى
انتدشيثً

اسانية انتؼهيى وانتؼهى
انتفاػهً

انتقىيى انثُائً وانتكىيُي

يُاقشاخ وتقييى آديء فصهً

أ2-

اسانية وطشق انتؼهيى وانتؼهى
اسانية انتؼهيى غيش
انًثاشش

أسانية وطشق انتقييى

اختثاس شفىي

أ-
أ1-

انفصم انذساسي :انثاَي

يهف اإلَداص

انُتائح انتؼهيًيح انًستهذفح

2018-2017

يجذع افكبر خذيذح نحم انًشكالد
انتصًيًيخ .
يمذو انعرض انفعبل و انتىاصم
يخرج انتصًيى ثبنكفبءح انًطهىثخ طجمب
نىظيفته.

أستار انًادج  :د.ػالء احًذ


































































































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









