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

مصفوفة مقرر :
انهذف انؼبو يٍ انًمشس :

َظى تحكى ثيئي " تهىيخ "
.1

الفرقة :الثانية

كود المقرر 2203 :

الفصل الدراسي  :انثبًَ

اكسبة انطبنت انًفبهيى وانحمبئك انًشتجطخ ثبنؼُبصش وانؼىايم انتكتيكيخ واالخهضح وخصبئصهب انتً تحمك يتطهجبد خبصخ ثبػًبل انتهىيخ نًششوػبد انتصًيى انذاخهً .

انًىضىػبد ثبألسجىع
1

حسبثبد انتهىيخ طجمب نكىداششنحسبة تغيش انهىاء

انتهىيخ انطجيؼيخ ثبستخذاو انُىافز

حسبة ػذد انُىافز نهىصىل انً يؼذل انتهىيخ

انتهىيخ انًيكبَيكيخ ثبستخذاو انًشاوذ

انتهىيخ انًيكبَيكيخ ثبستخذاو انشفبطبد

اختجبس يُتصف انفصم انذساسي ( أػًبل انسُخ )

حسبثبد استخذاو انشفبطبد فً انًطبثخ وانحًبيبد.

انتؼشيف ثبنًمشس و ػشض َتبئح استجيبَبد انطبنت و خطظ
انتحسيٍ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

حسبثبد تصًيى شجكخ يدبسي انهىاء فً انًىالد
ويحطبد انًتشو.
حسبثبد استخذاو انشفبطبد فً انًطبػى

11

12

تمييى لجم انُهبئً نألػًبل انفصهيخ أو يؼشض نهًىاد
انؼًهً أو يشاخؼخ لجم االيتحبٌ نهُظشي .
تطجيك شبيم ػهً تصًيى شجكخ انتهىيخ انخبصخ ثًىل
يتكىٌ يٍ  3أدواس شبيهخ تصًيى خشيالد انهىاء ويدبسي
انهىاء ولذسح
انًشوحخ
انًطهىثخ
وانشفبط
انًطهىة يغ
حسبة لذسح
يىتىس
انًشوحخ
انًطهىثخ .
تحذيذ سشػخ انهىاء فً كم يمطغ يٍ شجكخ يدبسي
انهىاء وانفمذ فً انضغظ .
حسبة ألطبس يدبسيانهىاء.

13

14

15

ايتحبٌ َهبيخ انفصم انذساسي انثبَي .

يُبلشبد

ػشوض تؼهيًيخ

يحبضشاد

حم يشكالد

تًبسيٍ تطجيميخ

إخشاء ثحىث

يشبسيغ تطجيميخ













تدبسة يؼًهيخ









صيبساد ييذاَيخ







انؼصف انزهًُ











انتؼهيى اإلنكتشوًَ







































انتؼهى انتؼبوًَ









































إيتحبٌ َظشي































يخطط انذراساث انفُيت نُظى انتكييف انًتخصصت.
يختار انخاياث انًستخذيت فى تكييف انًُشأ ويزبطها بانًكاٌ
وطبيعت اإلستخذاو.























تكهيفبد وواخجبد يُضنيخ

خـ-
2
ج3
-























تمييى يششوػبد تصًيًيخ

خـ-
خـ-
1

  





 





يُبلشبد وتمييى آداء صفي

ج

ة-
1
ة-
2
ة-
3

اختجبس شفىي

ة

ة-

انًهبساد انزهُيخ

يستُتج انعاللت بيٍ تصًيى انتهىيت انصُاعيت وانتكييف
وطبيعت االستخذاو وارتباطهى بانتكانيف..
يحهم انُظزياث بعهىو انتكييف وطزق انتغهب عهى يشاكم
تصًيى وتشغيم انتكييف.
يستُتج حهىل يتُىعت نًتطهباث انتكييف فى انتصًيى انذاخهى
واعذاد انزسىو انخاصت بذنك.
انًهبساد انًهُيخ انخبصخ ثبنًمشس
يحسب حساباث انتكهفت.































انًالحظخ

أ3-































اختجبس ػًهً

أ2-































       

  

انتمىيى انجُبئً وانتكىيُي

انًمبثالد

أ1-

يشزح اآلداء انىظيفى نعُاصزتهىيت انًُشأيٍ حيث يالءيتها
نهىظيفت وانشكم انجًانى نتحميك انكفاءة انىظيفيت نهتهىيت
انصُاعيت داخم انًُشأ .
يعذد انًصطهحاث انخاصت بُظى انتهىيت انصُاعيت (انتكييف)
فى انتصًيى انذاخهى و يعذداالسانيب انتمُيت انحذيثت.
يصف انًىاصفاث واألسانيب انفُيت وانتمُيت انحذيثت نهتهىيت
انصُاعيت وتكييف انفزاغاث انًختهفت .

استشاتيديخ
انتؼهيى انًجبشش

استشا
تيديخ
انتؼهيى
غيش
انًجب
شش

استشا
تيديخ
انتؼهى
انزاتً

استشاتيديخ
انتؼهيى
وانتؼهى
انتفبػهً

انتمىيى
انختبيً
وانُهبئً

يهف اإلَدبص

أ

أ-

انًؼشفخ و انفهى

أستشاتيديخ وطشق انتؼهيى وانتؼهى
استشا
تيديخ
انتؼهى
انتدش
يجً

أسبنيت وطشق انتمييى

انتمىيى انشخصً نهطبنت

انُتبئح انتؼهيًيخ
انًستهذفخ

و

1028-1027
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يصًى انخطط انالسيت نهتكييف فى يشاريع انتصًيى انذاخهى.



د-

انًهبساد انؼبيخ

د1-

يعذ انبحث انتطبيمي و يحهم انبياَاث ويطىر انتعهى انذائى
انًستًز و يطىر يعارفه و يهاراته .
يذيز انًُالشاث وانحىار .



د3-

يتمٍ انتعايم يع انكًبيىتز و انبزايج انتكُىنىجيت انًختهفت
وانتحهيم و كتابت انتمزيز.

ج4

د

د2-

أستبر انًبدح  :ا.و.د  /خيشي فخشي يدهغ













































































































































لبئى ثأػًبل سئيس يدهس انمسى انؼهًي  :ا.و.د َ /هب فخشي ػجذ انسالو .

