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

مصفوفة مقرر :
انهذف انؼاو يٍ انًمشس :

َظى تحكى بيئي "تكييف"

الفرقة :الثانية

كود المقرر 2222:

انفصم انذساعي :األول

إكغاتانطانثانًؼاسف و انًهاساخ انخاصح :
 -1ببنتخطيط نىضع َظبو إعذاد انًُشآث انتجبريت.
 -2إعذاد انًُشآث انتجبريت وفمب نًعطيبث انبيئت يبديب وإلتصبديب ويعُىيب.

انًىضىػاخ تاألعثىع
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ػشض الهذاف انًمشس وتىصيفه ويحتىياته

دساعح يكىَاخ َظاو انتكييف

دساعح دوسج َظاو انتكييف تاعتخذاو خشائط انفشيىَاخ
انًختهفح
طشيمح ػًم َظاو انتكييف فً انصيف وانشتاء

حغاب لذسج انكثاط وانًثخش وانًكثف ويؼايم اداء انذوسج

دساعح انطشيمح انصحيحح نتؼهيك وحذاخ انتكييف

اختثاس اػًال انغُح

دساعح طشيمح حغاب احًال انتثشيذ نُظاو انتكييف

تطثيك انطشيمح ػهً صانح انًحاضشاخ وغشف انًُضل

دساعح اعتخذاو خشيطح انغيكشويتشي نخهيط انهىاء وال

11

دساعح اعتخذاو طشق انتكييف انًشكضي

دساعح كيفيح ػًم انتصًيى انذاخهً انذاخهً

تمييى لثم انُهائً

دساعح اعتخذاو طشق انتكييف انًشكضي فً انًىل انًىالخ
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15

تمييى َهائً(ايتحاٌ َهايح انفصم انذساعً )

ػشوض

يُالشاخ وػشوض تؼهيًيح

يحاضشاخ

تًاسيٍ

حم يشكالخ

إخشاء تحىث

يشاسيغ تطثيميح

تداسب يؼًهيح

صياساخ ييذاَيح

انؼصف انزهًُ

انتؼهيى اإلنكتشوًَ



انتؼهى انتؼاوًَ












إيتحاٌ َظشي

ج

خـ-
خـ-
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تكهيفاخ وواخثاخ يُضنيح

ب3







تمييى يششوػاخ تصًيًيح

ج2

يخطط انذراسبث انفُيت نُظى انتكييف انًتخصصت.
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يُالشاخ وتمييى آديء فصهً

ب1







 







اختثاس شفىي

ب

ب-

انًهاساخ انزهُيح

يستُتج انعاللت بيٍ تصًيى انتهىيت انصُبعيت وانتكييف
وطبيعت االستخذاو وارتببطهى ببنتكبنيف..
يحهم انُظزيبث بعهىو انتكييف وطزق انتغهب عهى يشبكم
تصًيى وتشغيم انتكييف.
يستُتج حهىل يتُىعت نًتطهببث انتكييف فى انتصًيى انذاخهى
واعذاد انزسىو انخبصت بذنك.
انًهاساخ انًهُيح انخاصح تانًمشس
يحسب حسبببث انتكهفت.

 








 



انًالحظح

أ3-







اختثاس ػًهً

أ2-









انتمىيى انثُائً وانتكىيُي

انًماتالخ

أ1-

اعتشاتيديح
انتؼهيى انًثاشش

اعتشا
تيديح
انتؼهى
انزاتً

اعتشا
تيديح
انتؼهى
انتدش
يثً

اعتشاتيديح
انتؼهيى
وانتؼهى
انتفاػهً

انتمىيى
انختايً
وانُهائً

يهف اإلَداص

أ

أ-

انًؼشفح و انفهى

يشزح اآلداء انىظيفى نعُبصزتكييف انًُشأيٍ حيث
يالءيتهب نهىظيفت وانشكم انجًبنى نتحميك انكفبءة انىظيفيت
نهتهىيت انصُبعيت داخم انًُشأ .
يعذد انًصطهحبث انخبصت بُظى انتهىيت انصُبعيت (انتكييف)
فى انتصًيى انذاخهى و يعذداالسبنيب انتمُيت انحذيثت.
يصف انًىاصفبث واألسبنيب انفُيت وانتمُيت انحذيثت نهتهىيت
انصُبعيت وتكييف انفزاغبث انًختهفت

أعتشاتيديح وطشق انتؼهيى وانتؼهى
اعتشا
تيديح
انتؼهيى
غيش
انًثا
شش

أعانية وطشق انتمييى

انتمىيى انشخصً نهطانة

انُتائح انتؼهيًيح
انًغتهذفح

و

2018-2017

وزارة التعليم العالى
المعهد العالى للفنون التطبيقية –التجمع الخامس
قسم التصميم الداخلى واألثاث
خـ-
3
خـ-
4
د-

د1-

د

د2-
د3-

يختبر انخبيبث انًستخذيت فى تكييف انًُشأ ويزبطهب ببنًكبٌ
وطبيعت اإلستخذاو
يصًى انخطط انالسيت نهتكييف فى يشبريع انتصًيى انذاخهى.

 











 























انًهاساخ انؼايح

يعذ انبحث انتطبيمي و يحهم انبيبَبث ويطىر انتعهى انذائى
انًستًز و يطىر يعبرفه و يهبراته .
يذيز انًُبلشبث وانحىار .
يتمٍ انتعبيم يع انكًبيىتز و انبزايج انتكُىنىجيت انًختهفت
وانتحهيم و كتببت انتمزيز.

أعتار انًادج  :و.د/خيشي يدهغ .






 

































سئيظ يدهظ انمغى انؼهًي  :ا.و.د َ /ها فخشي ػثذ انغالو .

