راِؼح /اواديّيح :وصاسج اٌتؼٍيُ اٌؼاًٌ
وٍيح ِ /ؼهذ :اٌّؼهذ اٌؼاًٌ ٌٍفٕىْ اٌتطثيميح –اٌتزّغ اٌخاِس
لسُ :اٌتظّيُ اٌذاخًٍ واألحاحزاِؼح /اواديّيح :وصاسج اٌتؼٍيُ اٌؼاًٌ

ًَىرج ()12
جامعة /اكادٌمٌة :وزارة التعلٌم العالى
كلٌة  /معهد :المعهد العالى للفنون التطبٌقٌة –التجمع الخامس
قسم :التصمٌم الداخلى واألثاث

ذىصُف يقشس دساسٍ

 -1بٌانات المقرر
انفشقح /انًسرىٌ:انثانثح
إسى انًقشس :يىاصفاخ
انشيض انكىدٌ3114:
انفصم انذساسً :األول
وعقىد وذكانُف
انعاو انذساسٍ2018/ 2017:
انرخصص :انرصًُى انذاخهً واألثاز عذد انىحذاخ انذساسُح 2 :ساعه َظشٌ ( )2عًهٍ() --

 -2هذف
انًقشس:

 .1إوساب اٌطاٌة اٌّفاهيُ و اٌحمائك اٌّشتثطح تاألساٌية اٌفٕيح ٌىضغ رذاوي حساب
اٌخاِاخ و اٌّىاد و حساب اٌتىاٌيف إٌهائيح فً حذود إلتظادياخ اٌّششوػاخ
اٌظغيشج و اٌىثيشج.
-2تّٕيح اٌّهاساخ اٌّهٕيح ٌّىاوثح إحتياراخ سىق اٌؼًّ.

 -3انًسرهذف يٍ ذذسَس انًقشس :

أٌ َكىٌ انطانة فً َهاَح انًقشس قادسا ً عهً :

أ -المعلومات
والمفاهٌم :
ب -المهارات
الذهنٌة :
جـ  -المهارات
المهنٌة الخاصة
بالمقرر:
د – انًهاساخ
انعايح :

أ -1يؼذد اٌخىاص ٌّٕتزاخ االحاث.
أ -2يؼذد اٌّىاطفاخ اٌمياسيح ٌّٕتزاخ االحاث وظشوف اٌؼًّ وحساب اٌتىٍفح .
أ -3يششس اٌمىأيٓ واٌتششيؼاخ إٌّظّه ٌؼٍّياخ اٌتظٕيغ ,اٌؼّاٌه  ,في ِزاي اٌتخظض.
أ -4يؼذد اٌّظطٍحاخ اٌخاطح تاألحاث و اٌتظّيُ اٌذاخٍي و وزٌه اٌّىاطفاخ و األساٌية اٌفٕيح و
اٌتمٕيح اٌحذيخح ويظف اٌّىاطفاخ اٌفٕيح واألساٌية اٌفٕيح ويزوش اٌثذائً ٌتمٕياتها في اإلٔتاد.
ب-1يستٕتذ اٌؼالله تيٓ اٌتظّيُ وطثيؼح االستخذاَ واستثاطهُ تاٌتىاٌيف.
ب-2يختاس اٌّىاطفاخ اٌفٕيح واٌتٕفيزيح وحساب اٌتىٍفح.
ب -3يحًٍ ِستىياخ اإلٔتاد واالستهالن وحساتاتهُ واستثاطهُ تاإلٔتاد.
د -1يخطظ اٌذساساخ اٌفٕيح اٌّتخظظح .
رـ-2يختاس اٌخاِاخ واٌّىاد اٌّستخذِح استثاطا تاٌّىاطفاخ اٌّطٍىتح ٌالستخذاَ إٌهائي ٌٍّٕتذ .
رـ -3يحسة حساتاخ اٌتىٍفح اٌّثذئيح ٌٍؼٍّيح اٌتظّيّيح و اٌتٕفيزيح
جـ -4يضغ اٌّىاطفاخ اٌتٕفيزيح ٌّٕتزاخ االحاث .
د -1يؼذ اٌثحج اٌتطثيمي ويحًٍ اٌثيأاخ ويطىس اٌتؼٍُ اٌذائُ اٌّستّش ويطىس ِؼاسفه وِهاساته.
د -2يتؼاًِ ِغ طشق لياس اٌزىدج واٌّشالثح اٌفٕيح.
د -3يمذَ اٌؼشع اٌفؼاي .
د -3يذيش إٌّالشاخ و اٌحىاساخ.
1

راِؼح /اواديّيح :وصاسج اٌتؼٍيُ اٌؼاًٌ
وٍيح ِ /ؼهذ :اٌّؼهذ اٌؼاًٌ ٌٍفٕىْ اٌتطثيميح –اٌتزّغ اٌخاِس
لسُ :اٌتظّيُ اٌذاخًٍ واألحاحزاِؼح /اواديّيح :وصاسج اٌتؼٍيُ اٌؼاًٌ

 -4يحرىٌ انًقشس :
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

عدد
الساعات

محاضرة

درس

الموضوع

2

2

-

2
2

2
2

-

4

4

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

4

4

-

4

4

-

تطثيماخ ػًٍ ويفيح حساب اٌتىاٌيف ( اٌّمايسح اٌتفظيٍيح ٌألػّاي اٌتٕفيزيح
ٌٍتظّيُ اٌذاخًٍ و فً تظٕيغ األحاث )
تمييُ لثً إٌهائً ٌألػّاي اٌفظٍيح أو ِؼشع ٌٍّىاد اٌؼًٍّ أو ِشارؼح
لثً االِتحاْ ٌٍٕظشي(اليغيش)
اختثاس ٔهائً (اِتحاْ ٔهايح اٌفظً اٌذساسي)

2

2

-

2

2

-

2

2

-

اإلرّاٌي

30

30

-

ػشع ألهذاف اٌّمشس وتىطيفه وِحتىياته وِاتُ ِٓ خطظ اٌتحسيٓ ػٓ
اٌؼاَ اٌّاضً
ِفهىَ اٌؼمىد – أٔىاع اٌؼمىد – تٕىد اٌؼمىد
ويفيح وتاتح أٔىاع اٌؼمىد فً اٌتظّيُ اٌذاخًٍ و فً تظٕيغ و إٔتاد األحاث
تطثيماخ ػًٍ وتاتح اٌؼمىد فً اٌتظّيُ اٌذاخًٍ وفً تظٕيغ و إٔتاد
األحاث
ِفهىَ اٌّىاطفاخ و ويفيح إػذادها فً اٌتظّيُ اٌذاخًٍ  ,و فً األحاث
ويفيح إػذاد وشاسح اٌّىاطفاخ و اٌششوط ٌألػّاي اٌتٕفيزيح فً اٌتظّيُ
اٌذاخًٍ و فً تظٕيغ األحاث
إختثاس ٔظف اٌفظً اٌذساسي األوي
تطثيماخ ػًٍ إػذاد وشاسح اٌّىاطفاخ و اٌششوط فً اٌتظّيُ اٌذاخًٍ و
فً تظٕيغ و إٔتاد األحاث راتً
ِفهىَ حساب اٌتىاٌيف ( اٌّمايسه ) تأٔىاػها اٌثذائيح و اٌتفظيٍيح و إٌهائيح

 -5أسانُة انرعهُى
وانرعهى

أسانُة انرعهُى انًثاشش:
5أ -ػشوع
5بِٕ -الشاخ وػشوع تؼٍيّيح
5دِ -حاضشاخ
أسانُة انرعهُى انغُش انًثاشش:
5د -حً ِشىالخ
5هـ -تّاسيٓ تطثيميح
5و -إرشاء تحىث
5صِ -شاسيغ تطثيميح
5ص -اٌتؼٍيُ اإلٌىتشؤً
5س -اٌتؼٍُ اٌتؼاؤً
5س-ػظف رهٕي
5س-تزاسب ِؼٍّيح

2

راِؼح /اواديّيح :وصاسج اٌتؼٍيُ اٌؼاًٌ
وٍيح ِ /ؼهذ :اٌّؼهذ اٌؼاًٌ ٌٍفٕىْ اٌتطثيميح –اٌتزّغ اٌخاِس
لسُ :اٌتظّيُ اٌذاخًٍ واألحاحزاِؼح /اواديّيح :وصاسج اٌتؼٍيُ اٌؼاًٌ

 -6أسانُة انرعهُى
وانرعهى نهطالب
روي انقذساخ
انًحذودج

6أِ -حاضشاخ(ػٓ طشيك اٌساػاخ اٌّىتثيح)
6ب -اٌتؼٍُ اٌتؼاؤً ػٓ طشيك تمسيُ اٌطالب إًٌ ِزّىػاخ طغيشج تهذف تحسيٓ
ِستىاهُ

 -7ذقىَى انطــالب :
أ -األسانُة
انًسرخذيح

ب -انرىقُد

أ -1يُاقشاخ و ذقُُى
اداء فصهٍ

ٌتمييُ

ِذي تفاػً اٌطاٌة ٌٍؼًّ فً فشيك رّاػً .

أ -2ذكهُفاخ وواجثاخ
يُضنُح

لتقييم

ِذي إستيؼاب و فهُ اٌطاٌة ٌٍّحاضشاخ إٌظشيح
و اٌذسوس اٌؼٍّيح .

أ -3ذقُُى يششوعاخ
ذصًًُُح

لتقييم

اٌمذساخ اٌّؼشفيح و اٌفىشيح و اٌّهاسيح ٌتحشيش
اٌؼمىد و إػذاد اٌّىاطفاخ و حساب اٌتىاٌيف (
اٌّمايساخ تأٔىاػها ) .

أ -4اختبار اعمال السنه

لتقييم

) ِذي إستيؼاب و فهُ اٌطاٌة ٌٍّحاضشاخ
إٌظشيح و اٌذسوس اٌؼٍّيح

أ -5امتحان نظري

لتقييم

اٌمذساخ اٌّؼشفيح و اٌفىشيح و اٌّهاسيح ٌتحشيش
اٌؼمىد و إػذاد اٌّىاطفاخ و حساب اٌتىاٌيف (
اٌّمايساخ تأٔىاػها

ب-1التقٌٌم1
ب -2التقٌٌم 2
ب-3التقٌٌم 3

جـ  -ذىصَع
انذسجاخ

االسبوع 41

مناقشات و تقييم اداء فصلي
تكليفات وواجبات منزلية

األسبوع 734,

تقييم مشروعات تصميمية

األسبوع 1،4

ب-4التقٌٌم 4

اختبار اعمال السنه

االسبوع 8

ب-5التقٌٌم 5

اختبار نظري

االسبوع 44

ج -1مناقشات و تقٌٌم اداء فصلً

%01

ج -2تكلٌفات وواجبات منزلٌة

%01

ج -3تقٌٌم مشروعات تصمٌمٌة

%01

ج -4اختبار اعمال السنه

%01

ج -5امتحان نهاٌة العام /الفصل الدراسى االول

%01

ج-6المجموع

%011
3

ًٌوصاسج اٌتؼٍيُ اٌؼا:  اواديّيح/راِؼح
اٌّؼهذ اٌؼاًٌ ٌٍفٕىْ اٌتطثيميح –اٌتزّغ اٌخاِس:  ِؼهذ/ وٍيح
ًٌوصاسج اٌتؼٍيُ اٌؼا:  اواديّيح/ اٌتظّيُ اٌذاخًٍ واألحاحزاِؼح:ُلس

:  قائًح انكرة انذساسُح وانًشاجع-8
.2116  اإلصدار،  مواصفات و عقود و تكالٌف،رحاب علً فرحات
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