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

الفرقة :االولى
كود المقرر 1021 :
مصفوفة مقرر َ :ظى تحكى ثيئي "إضبءح"
انهذف انؼبو يٍ انًقشس  :اكسبة انطبنت يؼبسف ويهبساد إكسبة انطبنت انًعبرف وانًهبراد انخبصخ :ثتحذيذ انعُبصز وانعىايم و انًتغيزاد انتى تحذد يىاصفبد ويتطهجبد تحقيق اإلضبءح
نهفزاغبد انًختهفخ نهًُشآد .
أسبنيت وطشق انتقييى
أستشاتيجيخ وطشق انتؼهيى وانتؼهى
انًىضىػبد ثبألسجىع
انفصم انذساسي :األول
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تحذيذ اهذاف انًقشس
وتىصيفه ويحتىيبته

دساسخ يسقظ افقً
يؼًبسي
االضبءح وتىضيح
انصُبػيخ
سيىص االضبءح ػهيه
دساسخ طشق حسبة
شذح
دساسخاالستضبءح
انًتطهجبد
انطجيؼيخ
فً
َقطخ
انىظيفيخ نهفشاؽ
يحذدح
داخم
انفشاؽ
اثش
تحذيذ
انُسجخ
انًئىيخ نهًىاد
انؼبكسخ فً تحذيذ
اختجبس أػًبل
انسُخ
شذح
االستضبءح
وانصُبػيخ
دساسخ
انطجيؼيختحذيذ انُسجخ
انًئىيخ نهًىاد
انؼبكسخ .
دساسخ
انؼُبصش انتً
تؤثش فً شذح
االستضبءح
انصُبػيخ
دساسخ
انؼُبصش انتً
تؤثش فً شذح
االستضبءح
انطجيؼيخ
دساسخ
انؼُبصش
انتً
تؤثش فً شذح
االستضبءح
انطجيؼيخ
دساسخ
انًؤثشاد
انُفسيخ وانؼضىيخ .
دساسخ انجيئخ وانًُبخ

تقييى َهبئً
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تقييى قجم انُهبئً

ػشوض تؼهيًيخ

يُبقشبد

يحبضشاد
















































































































حم يشكالد



تًبسيٍ

أستبر انًبدح  :أ.و.د /خيشي يجهغ














إجشاء ثحىث













يشبسيغ تطجيقيخ













صيبساد ييذاَيخ
















تجبسة يؼًهيخ

د3-

يتقٍ انتعبيم يع انكًجيىتز و انجزايج
انتكُىنىجيخ انًختهفخ وانتحهيم و كتبثخ
انتقزيز.

د2-







انؼصف انزهًُ

د-
د1-

يعذ انجحث انتطجيقي و يحهم انجيبَبد
ويطىر انتعهى انذائى انًستًز و يطىر
يعبرفه و يهبراته .
يذيز انًُبقشبد وانحىار .





انتؼهيى اإلنكتشوًَ

ج-4










انتؼهى انتؼبوًَ

ج3-

















تصًيًيخ
إيتحبٌ َظشي

ج-





























تكهيفبد وواججبد
تقييى
يُضنيخيششوػبد

ة3-























يُبقشبد وتقييى
آديء صفً

ة2-












































اختجبس شفىي

ج2-

يختبر انخبيبد انًستخذيخ فى اإلضبءح
انذاخهيخ ويزثطهب ثبنًكبٌ وطجيعخ
اإلستخذاو.
يختبر انخبيبد انًستخذيخ فى اإلضبءح
انذاخهيخ ويزثطهب ثبنًكبٌ وطجيعخ
اإلستخذاو.
يصًى انخطظ انالسيخ نإلضبءح فى
يشبريع انتصًيى انذاخهى.
انًهبساد انؼبيخ

ة-

















انًالحظخ

ج1-

يحست حسبثبد انتكهفخ.

أ3-



















اختجبس ػًهً

ة1-

يستُتج انعالقخ ثيٍ انتصًيى نهضىء
وطجيعخ االستخذاو وارتجبطهى ثبنتكبنيف.
يخطظ انذراسبد انفُيخ نُظى اإلضبءح
انًتخصصخ.
يستُتج حهىل يتُىعخ نًتطهجبد اإلضبءح
فى انتصًيى انذاخهى واعذاد انزسىو
انخبصخ ثذنك.
انًهبساد انًهُيخ انخبصخ ثبنًقشس

أ2-











انتقىيى
انختبيً
وانُهبئً












قبئى ثأػًبل سئيس يجهس انقسى انؼهًي  :ا.و.د َ /هب فخشي ػجذ انسالو

يهف اإلَجبص

أ-
أ1-

انًؼهىيبد وانًفبهيى
يشزح اآلداء انىظيفى نعُبصز انتصًيى
انضىئي يٍ حيث يالءيته نهىظيفخ
وانشكم انجًبنى نتحقيق انكفبءح
انىظيفيخ نهضىء داخم انًُشأ.
يعذد انًصطهحبد انخبصخ ثُظى
اإلضبءح فى انتصًيى انذاخهى و
يعذداالسبنيت انتقُيخ انحذيثخ.
يصف انًىاصفبد واألسبنيت انفُيخ
وانتقُيخ انحذيثخ ثإضبءح نهفزاغبد
انًختهفخ .
انًهبساد انزهُيخ



استشاتيجيخ
انتؼهيى غيش
انًجبشش

استشاتيجيخ
انتؼهى
انتجشيجً

انتقىيى انجُبئً وانتكىيُي

انتقىيى انشخصً
نهطبنت
انًقبثالد

و

انُتبئج انتؼهيًيخ
انًستهذفخ

استشاتيجيخ
انتؼهيى انًجبشش

استشاتيجيخ
انتؼهى انزاتً

استشاتيجيخ
انتؼهيًىانتؼهى
انتفبػهً
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