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

مصفوفة مقرر :
الهدف العام من المقرر :

كود المقرر 1102 :

تصميم منشآت سكنية

.1
.2

الفصل الدراس :

الفرقة :األول

التخطيط لوضع نظام إعداد المنشآت السكنية داخليا.

1

2

3

عرض ألهداف المقرر و عرض
المشروع السكني المقترح

مفهوم المنشات السكنية

4

5

6
توضيح اساسيات التصميم لفراغ المطبخ

توضيح متطلبات التصميم لفراغ النوم و
الحمام

اختبار اعمال السنة

المصطلحات العلمية والفنية لتوزيع
الكهرباء

القطاعات الراسية و الواجهات
الداخلية

االخراج النهائي للمساقط األفقية

االخراح النهائي للواجات الداخلية

تقييم قبل النهائى

توضيح ممرات الحركة ومتطلبات
التصميم لفراغ المطبخ
توضيح ممرات الحركة ومتطلبات
التصميم لفراغ االستقبال و الطعام
كيفية رفع االبعاد القياسية الداخلية من
المسكن وكتابتها

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

تقييم نهائى

عروض

مناقشات

محاضرات

حل مشكالت

تمارين

إجراء بحوث

مشاريع تطبيقية

تجارب معملية

زيارات ميدانية

العصف الذهنى

التعليم اإللكترونى

التعلم التعاونى

د2-
د3-
د4-
د5-

إمتحان نظرى

جـ2-
جـ3-
د-
د1-

اختبار شفوى

ب4-
جـ-
جـ1-









التقويم البنائى والتكويني

مناقشات وتقييم آدىء
صفي
تكليفات وواجبات
منزلية
تقييم مشروعات
تصميمية

ب3-









استرا
تيجية
التعلم
الذاتى

استراتيجية
التعليموالتعلم
التفاعلى

التقويم
الختامى
والنهائى

المالحظة

أ3-
ب-
ب1-
ب2-













استراتيجية
التعليم المباشر

استرا
تيجية
التعليم
غير
المباش
ر

اختبار عملى

النتائج التعليمية
المستهدفة

أستراتيجية وطرق التعليم والتعلم
استرا
تيجية
التعلم
التجري
بى

أساليب وطرق التقييم

ملف اإلنجاز
التقويم الشخصى
للطالب
المقابالت

أ-
أ1-
أ2-

ممتدة

إعداد المنشآت السكنية وفقا لمعطيات البيئة ماديا وإقتصاديا ومعنويا.

الموضوعات باألسبوع

م

) 2018-2017فصل دراسى أول )

المعلومات والمفاهيم
يذكر أسس التصميم الداخلي للمنشات السكنية.



يشرح اآلداء الوظيفى لعناصر ومكونات تصمميم المنشما السمكنى فمى ضموء التحديمد
الدقيق لألنشطة و المتطلبات الوظيفية للفراغ بحيث يالئم الوظيفة والشكل الجمالى
يفسر نظريات علم األلوان ودالالته فى تصميم المنشا السكنى .

































































المهارات الذهنية
يستنتج العالقة بين تصميم المنشا السكنى وطبيعة استخدامه..
يسمممتنتج حلمممول متنوعمممة لمتطلبمممات التصمممميم المممداخلي للمنشمممات السمممكنية وإعمممداد
الرسوم التحضيرية.
يعممدد مفممردات تصممميما يممربط بممين الكتلممة والفممراغ فممى المنشمما السممكني فممى ضمموء
التحديد الدقيق لألنشطة و المتطلبات الوظيفية للفراغ..
يستنبط العالقة بين اللون و داللته و عالقته بمساحة و طبيعة المكان السكني.











































































































المهارات المهنية الخاصة بالمقرر
يصيغ أفكار التصميم الداخلى للمنشما السمكني فمى ضموء التحديمد المدقيق لألنشمطة و المتطلبمات
الوظيفية للفراغ















يختار الخامات المستخدمة ويربطها بطبيعة االستخدام للمنشا السكنى.















يقدم الرسومات الهندسية واإلسكتشات اليدوية لتوضيح الفكر التصميمي ألثاث المنشا السكنى .







































يبدع أفكارا جديدة لحل المشكالت التصميمية والتنظيمية.











يعد البحث التطبيقى ويحلل البيانات ويطور التعلم الدائم المستمر و يطورمعارفه و مهاراته









يقدم العرض الفعال ويدير المناقشات والحوارات











































































المهارات العامة
يتغلممب علممى المشممكالت ويعمممل تحممد ضممغط ويحممدد األهممداف واألولويممات إرتباطمما بالهممدف
ويسرع فى اتخاذ القرار.
يجيد التصميم الجماعى بالتعاون مع اآلخرين.

أستاذ المادة  :م.د /نجالء عزت أحمد
م.د/سعاد عبد الحليم محمود



































قائم بأعمال رئيس مجلس القسم العلمي  :ا.م.د  /نها فخرى عبد السالم
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