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

الفرقة :الرابعة

مصفوفة مقرر  :مشروع البكالوريوس
انهذف انؼاو يٍ انًقشس :
 .1إكساب انطانة انًفاهيى و انحقائق انًشجثطة تانًششوعات انًحكايهة و انحخطيظ الساسيات االفكاس انًطشوحة نهًعانجة انحصًيًية .
كود المقرر 4119:

انفصم انذساسي :انثاَي

انًىضىػات تاألسثىع
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15

عشض ألهذاف انًقشس وجىصيفه

عشض ألَىاع وجخصصات انًسحشفيات

عشض نًا جى ججًيعه يٍ يعهىيات َحيجة
نعًم انثحىخ وانذساسات انًيذاَية عٍ أَىاع
وجخصصات انًسحشفيات.
عشض نًا جى ججًيعه يٍ يعهىيات َحيجة
نعًم انثحىخ وانذساسات انًيذاَية عٍ أَىاع
وجخصصات انًسحشفيات.

دساسة انًساقظ االفقيه نهًسحشفى وانًكىَات
انىظيفية نكم دوس

اخحثاس أعًال انسُة

دساسة انًساقظ االفقيه نهًسحشفى وانًكىَات
انىظيفية نكم دوس

دساسه انقطاعات انشأسية نهًسحشفى
وانًكىَات انىظيفية نكم دوس

دساسة نهًُاظيش نهًُاطق انهاية:

دساسة نهًُاظيش نهًُاطق انهاية:

دساسة نهًُاظيش نهًُاطق انهاية:

ػشوض

جقييى َهاية انفصم انذساسي يششوع
انثكانىسيىس
إخشاز انًششوع تطشيقة انعشض.وانطثاعة

يحاضشات

يُاقشات وػشوض تؼهيًية

حم يشكالت

تًاسيٍ








إخشاء تحىث










يشاسيغ تطثيقية


























صياسات ييذاَية














































































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
























تداسب يؼًهية

يعًم جحث ضغظ ويحذد انألهذاف واألونىيات
د3-
ويسشع فى اجخار انقشاس
يحقٍ انحعايم يع انكًثيىجش إلَحاز انحصًيًات
د4-
وانححهيم وكحاتة انحقاسيش.
أستار انًقشس  :أ.و.دَ /ها فخشي ػثذ انسالو  -و.د.إ /سحاب ػهً فشحات
























انؼصف انزهًُ

د8-

يقذو انعشض انفعال ويذيش انًُاقشات وانحىاسات .











انتؼهيى اإلنكتشوًَ

د-
د1-

يعذ انثحد انحطثيقي ويطىس يعاسفه ويهاساجه









انتؼهى انتؼاوًَ

ج3-

انًهاسات انؼاية


















إيتحاٌ َظشي

ج8-



















تكهيفات وواخثات يُضنية

ج-
ج1-

يسحخذو انثشايس انًحخصصة فى انحصًيى وانححهيم
ويخطظ انذساسات انفُية انًحخصصة نهًسحشفيات
يصيػ االفكاس انحصًيًية نهًسحشفيات تاكرش يٍ
شكم
يقذو انشسىو انهُذسية



















تقييى يششوػات تصًيًية

ب4







يُاقشات وتقييى آديء فصهً

ب3

















اختثاس ػًهً

ب8



























اختثاس شفىي

ب-
ب1-























انًالحظة

أ3-



















انتقىيى
انختايً
وانُهائً

انًقاتالت

أ8-



استشاتيدية انتؼهيى
انًثاشش

استشاتيدية انتؼهيى
غيش انًثاشش

استشاتيدية انتؼهى
انتدشيثً

استشاتيدية
انتؼهيًىانتؼهى انتفاػهً

انتقىيى انثُائً وانتكىيُي

انتقىيى انشخصً نهطانة

أ-
أ1-

انًؼهىيات وانًفاهيى
يزكش أسس انحصًيى انذاخهي و األذاخ نهًسحشفيات
وانعالقة تيٍ انكحهة وانفشاغ.
يششح اآلدا ء انىظيفي نعُاصش ويكىَات انحصًيى
انذاخهى واألذاخ نهًسحشفيات يٍ حيد يالئًحه
نهىظيفة وانشكم انجًانى .
يفسش دالالت األنىاٌ فى انحصًيى انذاخهى واألذاخ
نهًسحشفيات
انًهاسات انزهُية
يسحُحس انعالقة تيٍ انحصًيى وطثيعة االسحخذاو
تانًسحشفيات
يسحُحس حهىل يحُىعة نًحطهثات انحصًيى انذاخهي
نهًسحشفيات وإعذاد انشسىو انححضيشية انخاصة
تزنك.
يحهم االتحكاس ويقيى انىظيفة انجًانية و انعًهية
انًرهى نهفشاغ فى انًسحشفيات.
يسحُثظ انعالقة تيٍ انهىٌ و دالنحه و عالقحه تًساحة
و طثيعة انًسحشفيات.
انًهاسات انًهُية انخاصة تانًقشس





أستشاتيدية وطشق انتؼهيى وانتؼهى
استشاتيدية انتؼهى
انزاتً

أسانية وطشق انتقييى

يهف اإلَداص

انُتائح انتؼهيًية انًستهذفة

8112-8112












