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

الفرقة :الرابعة

مصفوفة مقرر  :العمارة
انهذف انؼاو يٍ انًقشس :
 .1تنًُح لذساخ انطانة انتحهُهُح وانتشكُثُح وانتطثُمُح فُذساسح نًارد فً انؼًاسج انؼانًُح انحذَخح.
 .2إكساب انطانة انًفاهُى و انحمائك انًشتثطح تإتزاهاخ انتطىس انحادث ػانًُا و إيكانُح أنؼكاس أحش رنك ػهً أػًال انتصًُى انذاخهً.
 .3تنًُح انًهاساخ انًهنُح نًىاكثح إحتُاراخ سىق انؼًم و يىاكثح األفكاس انزذَذج.
كود المقرر 4118:

انفصم انذساسي :األول

انًىضىػاخ تاألسثىع
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ػشض ألهذاف انًمشس
وتىصُفه

ػشض نهًششوع انًمتشس

إرشاء انتؼذَالخ انًؼًاسَح
انًختهفح

دساسح انثشنايذ انًؼًاسٌ

تحهُم األنشطح انىظُفُح

دساسح ػذد ين األنشطح

يشارؼح ػهً يا سثك دساسته

اختثاس أػًال انسنح

تطثُك انثشنايذ انًؼًاسٌ

دساسح انًسالط وانمطاػاخ

انتفاصُم انخاصح تانًششوع

انتمنُاخ و األسانُة انحذَخح

إخشاد انًششوع

تمُُى لثم اننهائً

ػشوض

تمُُى نهائً

يحاضشاخ

يُاقشاخ وػشوض تؼهيًيح

حم يشكالخ





تًاسيٍ







إجشاء تحىث









يشاسيغ تطثيقيح













صياساخ ييذاَيح















تجاسب يؼًهيح

د2-

َتمن انتؼايم يغ انكًثُىتش وانثشايذ انتكنىنىرُح
د3-
انًختهفح وانًتخصصح إلنتاد انتصًًُاخ واننًارد.
أستار انًادج  :و.د /سحاب فشحاخ



























































انؼصف انزهًُ

د-











انتؼهيى اإلنكتشوًَ

ج2-














انتؼهى انتؼاوًَ

د1-

َؼذ انثحج انتطثُمً وَحهم انثُاناخ وَطىس انتؼهى
انذائى انًستًش وَطىس يؼاسفه ويهاساته.
َمذو انؼشض انفؼال .

ج-



إيتحاٌ َظشي

ج3-

َمذو انشسىو انهنذسُح وانتفاصُم انًؼًاسَح
نهًششوع االداسي
انًهاساخ انؼايح

ب3-





تكهيفاخ وواجثاخ يُضنيح

ج1-

َحهم أشكال انفشاغاخ انًؼًاسَح إنً ػناصشها
األونُح وَؼُذ صُاغتها
َضغ انًىاصفاخ انًؼًاسَح وانتنفُزَح نهًششوع .





ب2-













تقييى يششوػاخ تصًيًيح











يُاقشاخ وتقييى آديء فصهً











ب-



















اختثاس ػًهً

ب1-

َستنتذ حهىل يتنىػح نًتطهثاخ انتصًُى انذاخهٍ و
إػذاد انشسىو انًؼًاسَح انتحضُشَح انخاصح
تانًششوع .
َستنثط أفكاس وتصًًُاخ يؼًاسَح يثتكشج خاصح
تانًنشأخ انسُاحُح.
َختاس انًىاصفاخ انفنُح وانتنفُزَح انخاصح تانؼًاسج
انذاخهُح نهًنشاخ انسُاحُح وَستنثط حساب انتكهفح. .
انًهاساخ انًهُيح انخاصح تانًقشس























اختثاس شفىي

أ3-

َششس األداء انىظُفً نهؼناصشانًؼًاسَح ويكىناخ
انؼًاسج انذاخهُح ين حُج يالءيتها نهىظُفح وانشكم
انزًانً .
انًهاساخ انزهُيح

















































سئيس يجهس انقسى انؼهًي  :ا.و.د َ /ها فخشي ػثذ انسالو



انًالحظح

أ2-

َؼذد انًصطهحاخ انخاصح تانشسى انًؼًاسي .



















انتقىيى
انختايً
وانُهائً

انًقاتالخ




استشاتيجيح انتؼهيى
انًثاشش

استشاتيجيح انتؼهيى
غيش انًثاشش

استشاتيجيح انتؼهى
انتجشيثً

استشاتيجيح
انتؼهيًىانتؼهى انتفاػهً

انتقىيى انثُائً وانتكىيُي

انتقىيى انشخصً نهطانة

أ-
أ1-

انًؼهىياخ وانًفاهيى
َزكش نظشَاخ و أسس انؼًاسج انذاخهُح





اسانية وطشق انتؼهيى وانتؼهى
استشاتيجيح انتؼهى
انزاتً

أسانية وطشق انتقييى

يهف اإلَجاص

انُتائج انتؼهيًيح انًستهذفح
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