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

مصفوفة مقرر  :نظريات التصميم الداخلى واألثاث
انهذف انؼاو يٍ انًمشس :

الفرقة :الثانية

كود المقرر 2113:

انفصم انذساسي :األول 2018-2017

إكساب انطانة انًفاهيى و انحمائك انًشتثطح تانُظشياخ انىصفيح وانثسيطح وانؼضىيح.
انًىضىػاخ تاألسثىع

نتؼشيف تانًمشس و ػشض َتائج استثياَاخ انطانة ػٍ انؼاو انجايؼي انساتك و
خطظ انتحسيٍ ويحتىياته وياتى يٍ خطظ انتحسيٍ ػٍ انؼاو انًاضً

ذؼزيف انرصًيى انذاخهي ويفهىيه

ػُاصز وأسس انرصًيى

انؼًهيح انرصًيًيح ويُهجيره

َظزياخ انرصًيى انذاخهي

قىاػذ انقياس وانُسة انجًانيح وَظاو انرُاسة

اخرثار يُرصف انفصم انذراسي األول ( اخرثار أػًال
انسُح )
يقياس انًىدونىر ( انًذيىل )

انؼًارج انؼضىيح  -انؼًارج انىظيفيح  -انًذرسح انرؼثيزيح

يجًىػح انطزاس  -انؼًارج اإلَشائيح  -انطزاس انذوني

انًسرقثهيح  -انثاوهىس  -انرصًيى انسىيسزي

يذرسح شيكاغى  -انفٍ انحذيس

يذرسح َيىيىرك  -انزوياَريكيح

َظزيح انجيشراند  -انؼًارج االَرقانيح

و

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ايتحاٌ َهايح انفصم انذساسي األول

ػشوض

يُالشاخ وػشوض تؼهيًيح

يحاضشاخ

تًاسيٍ











حم يشكالخ



إجشاء تحىث

































































يشاسيغ تطثيميح



تجاسب يؼًهيح











صياساخ ييذاَيح









انؼصف انزهًُ

د1-
د2-













انتؼهيى اإلنكتشوًَ

انًهاساخ انؼايح

د -1يسرخذو ذكُىنىجيا انًؼهىياخ .
د -2يحهم انثياَاخ و يؼذ انثحىز انًخرهفح.

جـ- 3يهذب انرصًيى انًطهىب طثقا نهىظائف و األداء
انًرىقغ.









انتؼهى انتؼاوًَ

د

جـ-
2
جـ-
3
د-












إيتحاٌ َظشي

ج

جـ-
جـ-
1

























تكهيفاخ وواجثاخ يُضنيح

ب3









تمييى يششوػاخ تصًيًيح

ب2

























يُالشاخ وتمييى آديء فصهً

ب

ب-

ب1

ب -1يسرُثظ انرفكيز انؼهًي انًرسهسم في ػزض انًشاكم و
ذحهيهها و حهها .
ب -2يقارٌ انؼالقح تيٍ انىظائف و انخصائص انًطهىتح و
ػالقرهى تانرصًيى .
ب -3يسرُثظ أفكار و ذصًيًاخ يثركزج .
انًهاساخ انًهُيح انخاصح تانًمشس
جـ -1يحاول رتظ انرصًيى تاإلذجاهاخ اإلقرصاديح و انصقافيح
و اإلجرًاػيح في انًجرًغ
جـ -2يقذو إسكرشاخ يذويح سزيؼح نرىضيح انفكزج.







اختثاس شفىي

أ3-

انًهاساخ انزهُيح








































انًالحظح

أ2-

أ -2يرزجى انؼهىو و انصقافاخ انًخرهفح و انرفاػم يؼها و
انزتظ تيُها .
أ -3يذكز َظزياخ و أسس ذصًيى األشاز و انؼًارج انذاخهيح .































اختثاس ػًهً

أ1-





  



انًماتالخ

أ-

انًؼشفح و انفهى

أ -1يؼذد يفاهيى و يصطهحاخ أسس انرصًيى .

















انتمىيى انثُائً وانتكىيُي

يهف اإلَجاص

أ









استشاتيجيح
انتؼهيى انًثاشش

استشا
تيجيح
انتؼهى
انزاتً

استشا
تيجيح
انتؼهى
انتجش
يثً

استشاتيجيح
انتؼهيى
وانتؼهى
انتفاػهً

انتمىيى
انختايً
وانُهائً

انتمىيى انشخصً نهطانة

انُتائج انتؼهيًيح
انًستهذفح

اسانية وطشق انتؼهيى وانتؼهى
استشا
تيجيح
انتؼهيى
غيش
انًثا
شش

أسانية وطشق انتمييى
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د3-

د -3يؼًم في فزيق و يىسع يهاو و يرخذ قزار.
د -4يقدم العرض الفعال و التواصل .

أستار انًادج  :و.د/تايش حهًً شاكش .










































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

