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

مصفوفة مقرر :

كود المقرر 1101 :

أعاعُاخ تصوُن

الهذف الؼام هي الوقشس :

الفصل الدراسي:

الفرقة :األولى
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اعتشاتُدُح
التؼلُن الوثاشش

دساعح لكُفُح التكشاس فٍ
الوغقظ األفقٍ:

قىاػذ التقغُن الشثكٍ
الوتؼاهذ
التقغُن الشثكٍ الوشكضٌ أو
اإلشؼاػٍ الوغذط والثواًً

اختثاس أػوال الغٌح

تٌظُن الوغطر األفقٍ وكُفُح
تىصَغ وزذاخ األثاث تسُض
الدلىط
( الذساعاخ األسخىًىهُح):
زُض الطؼام
( الذساعاخ األسخىًىهُح):
زُض الٌىم

( الذساعاخ األسخىًىهُح):
زُض الوؼُشح

القاء الظالل ػلً الوغقظ
األفقً والوغقظ الشأعً

الٌغثح الزهثُح واالعتفادج
هٌها فٍ التصوُن الذاخلٍ

تٌظُن الوغطر الشأعٍ هي
خالل قىاػذ التثاَي والتضاد

ششذ تٌفُز الٌوارج الوصغشج

رقييى قجم انُهبئً

رقييى َهبئي

يُبقشبد

ػشوض رؼهيًيخ

يحبضشاد

حم يشكالد


























































اعتشاتُدُح
التؼلُن غُش
الوثاشش














































رًبسيٍ



اعتشاتُدُح
التؼلن الزاتً







إعشاء ثحىس

















يشبسيغ رطجيقيخ









صيبساد ييذاَيخ































اعتشاتُدُح
التؼلن التدشَثً



























رغبسة يؼًهيخ







يُفز انًُبرط كًحبكبح نهزصًيى.
الوهاساخ الؼاهح
يزغهت ػهً انًشكالد ويؼًم رحذ ضغظ.
يجذع أفكبسا ً عذيذح نحم انًشكالد انزصًيًيخ.
يحهم انجيبَبد و يطىسيؼبسفه و يهبساره.
يقذو انؼشض انفؼبل ويذيش انًُبقشبد وانحىاساد.
يززوق انفُىٌ واألػًبل انفُيخ.







انؼصف انزهًُ

خـ3-

يصيؾ األفكبس انزصًيًيخ ثؤكضش يٍ شكم.









اعتشاتُدُح
التؼلُن والتؼلن
التفاػلً

خـ2-

يقذو انشسىو انهُذسيخ ويؼًم االسكزشبد.























انزؼهيى اإلنكزشوًَ
































































































































































































إيزحبٌ



















انزؼهى انزؼبوًَ

خـ-
خـ1-

د-
د1-
د2-
د3-
د4-
د5-















يحهم األشكبل وانًُزغبد انً ػُبصشهب األونيخ

خـ4-





















التقىَن
الختاهً
والٌهائً

ب-
ب1-
ب2-
ب3-
ب4-

الوهاساخ الزهٌُح
يسزُزظ انؼالقخ ثيٍ انزصًيى وطجيؼخ االسزخذاو.
يحهم االثزكبس ويقيى انىظيفخ انغًبنيخ وانؼًهيخ انًضهً نهفشاؽ .
يسزُجظ انؼالقخ ثيٍ انهىٌ ودالالره وػالقزه ثًسبحخ وطجيؼخ انًكبٌ
يسزُظ حهىل يزُىػخ نًزطهجبد انزصًيى انذاخهً وإػذاد انشسىو
انزحضيشيخ انخبصخ ثزنك.
الوهاساخ الوهٌُح الخاصح تالوقشس



















اخزجبس شفىي



أ3-









يُبقشبد ورقييى
آديء فصهً
ركهيفبد وواعجبد
يُضنيخ
رقييى يششوػبد
رصًيًيخ

أ4-

َفغش دالالخ وػالقاخ اللىى تالتصوُن الذاخلً.





















اخزجبس ػًهً

















































انًالحظخ

أ2-

يششػ اآلداء انىظيفً نؼُبصش ويكىَبد انزصًيى يٍ حيش
يالءيزه نهىظيفخ وانشكم انغًبنً .
َششذ الوصطلساخ الخاصح تاألثاث والتصوُن الذاخلً.





























































يهف اإلَغبص
انزقىيى انشخصً
نهطبنت
انًقبثالد

أ-
أ1-

الوؼلىهاخ والوفاهُن
يزكش يفبهيى و يصطهحبد أسس انزصًيى انذاخهي و األصبس.









أعتشاتُدُح وطشق التؼلُن والتؼلن



أعالُة وطشق التقُُن
التقىَن الثٌائً
والتكىٌٍَ

م

الثانى(ممتدة)

إكسبة انطبنت انًؼبسف وانًهبساد انخبصخ  -1 :ثهغخ انزصًيى انذاخهً و أسبسيبرهب ويفشدارهب.
 -2دساسخ انؼالقبد انفُيخ نهًكىَبد انغىهشيخ نهزخطيظ نىضغ َظبو إػذاد انًُشآد انسكُيخ داخهيب.
 -3فهى يؼطيبد انجيئخ يبديب و إقزصبديب و يؼُىيب.
الوىضىػاخ تاألعثىع

الٌتائح التؼلُوُح
الوغتهذفح
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أعتار الوادج  :م.د /هها الغُذ سهضاى

قائن تأػوال سئُظ هدلظ القغن الؼلوٍ  :ا.م.د ً /ها فخشي ػثذ الغالم

