جامعة /اكاديمية :وزارة التعليم العالى
كلية  /معهد :المعهد العالى للفنون التطبيقية –التجمع الخامس
قسم :التصميم الداخلى واألثاث

مصفوفة مقرر :
الهدف العام هن الوقرر :

إدارة عوليات التصوين الداخلى
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يذخم نهًمشس

ػشض ألهذاف انًمشس

يشاحم إداسج انًششوػاخ

يشاحم إداسج انًششوػاخ 1

يشاحم إداسج انًششوػاخ 2

اختثاس أػًال انسُح 1

انطشق انًختهفح انًىجهح
ألسانية إداسج انًششوػاخ

يحاضشاخ

دساساخ حانح

إختثاس أػًال انسُح 2

تمييى لثم انُهائي

تمييى َهائي

ػشوض

يُالشاخ وػشوض
تؼهيًيح

حم يشكالخ

استشاتيجيح
انتؼهيى
انًثاشش

استشاتيجيح
انتؼهيى غيش
انًثاشش
تًاسيٍ تطثيميح

استشاتيجيح
انتؼهى انزاتً
إجشاء تحىث

صياساخ ييذاَيح

تجاسب يؼًهيح

انؼصف انزهًُ

يشاسيغ تطثيميح

استشاتيجيح
انتؼهى
انتجشيثً

استشاتيجيح
انتؼهيًىانتؼهى
انتفاػهً
انتؼهيى اإلنكتشوًَ

انتؼهى انتؼاوًَ

د3-

إيتحاٌ َظشي

د2-

انتمىيى
انختايً
وانُهائً

د-
د1-

اختثاس شفىي

جـ3-













































يُالشاخ وتمييى آديء
فصهً
تكهيفاخ وواجثاخ
يُضنيح
تمييى يششوػاخ
تصًيًيح

جـ2-

انتمىيى
انثُائً
وانتكىيُي

ب3-
جـ-
جـ1-













































انًالحظح

ب2-













































اختثاس ػًهً

أ3-
ب-
ب1-

أسانية وطشق انتمييى

انًؼهىياخ وانًفاهيى

يششح انمىاَيٍ وانتششيؼاخ انًُظًح إلداسج ػًهياخ انتصًيى انذاخهً.
يؼذد انًصطهحاخ انخاصح تإداسج ػًهياخ انتصًيى انذاخهً واألحاث
ويزكش انثذائم انًتاحح نإلداسج.
يسشد خطىاخ إداسج ػًهياخ انتصُيغ نهتصًيى انذاخهً واألحاث.
انًهاساخ انزهُيح

يستُتج انؼاللح تيٍ انتصًيى و طثيؼح االستخذاو و تيٍ خطىاخ إداسج
ػًهياخ انتصًيى انذاخهً واألحاث وطثيؼح انًُتج (انًششوع) واستثاط
رنك تانتكهفح.
يختاس انًىاصفاخ انفُيح وانتُفيزيح انالصيح إلداسج ػًهياخ انتصًيى
انذاخهً واألحاث.
يستُتج حهىل يتُىػه نًتطهثاخ اداسج انتصًيى انذاخهي.



























































































انًهاساخ انًهُيح انخاصح تانًمشس

يستخذو انثشايج انًتخصصح فً تحهيم انثياَاخ وانًؼهىياخ انخاصح
تإداسج ػًهياخ انتصًيى انذاخهً واألحاث.
يصًى انخطظ وانثشايج انضيُيح انالصيح نهًشاسيغ و يخطظ انذساساخ
انفُيح انًتخصصح إلداسج ػًهياخ انتصًيى انذاخهً واألحاث.
يضغ ا نًىاصفاخ انتُفيزيح إلداسج ػًهياخ انتصًيى انذاخهً واَتاج
األحاث.



































































































انًهاساخ انؼايح

يثذع أفكاسا جذيذج نحم انًشكالخ انتصًيًيه و انتُظيًيه و االَتاجيه
وإلداسج ػًهياخ انتصًيى انذاخهً واألحاث
يؼذ خطح نهميادج فً فشيك إداسج ػًهياخ انتصًيى انذاخهً واألحاث
ويتحكى في تىصيغ انًهاو و سشػح اتخار انمشاس.
يؼذ انثحج انتطثيمي ويحهم انثياَاخ ويطىس انتؼهى انذائى انًستًش و
يطىس يؼاسفه ويهاساته .

أستار انًادج  :و.د /سحاب ػهي فشحاخ

















































































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

يهف اإلَجاص
انتمىيى انشخصً
نهطانة
انًماتالخ

أ-
أ1-
أ2-

الفرقة :الثالثة

إكساب انطانة انًفاهيى و انحمائك انًشتثطح تتخطيظ تُفيز انًششوػاخ انخاصح تإَتاج األحاث ،و كيفيح إداسج ػًهياخ يششوػاخ انتصًيى انذاخهً
أسانية انتؼهيى وانتؼهى
انًىضىػاخ تاألسثىع

انُتائج انتؼهيًيح
انًستهذفح

و
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