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ذىصُف يقشس دساسٍ

 -1بيانات المقرر
انفشقح /انًسرىٌ:انثانثح
إسى انًقشس :عًاسج
انشيض انكىدٌ3118:
انفصم انذساسً :األول
انعاو انذساسٍ2018/ 2017:
انرخصص :انرصًُى انذاخهً واألثاز عذد انىحذاخ انذساسُح  4 :ساعاخ َظشٌ( )1عًهٍ ( )3

 -2هذف
انًقشس:

 .1إكساب انطانة انًفاهُى و انحقائق انًشذثطح تانؼًاسج انذاخهُح.
ذًُُح قذساخ انطانة انرحهُهُح و انرشكُثُح و انرطثُقُح فٍ يؼشفح انًعاالخ انًراحح
انرٍ ًَكٍ فٍ ظىئها إظشاء انرؼذَالخ انهُذسُح انرٍ ذطهثها يششوػاخ انرصًُى
انذاخهٍ.

 -3انًسرهذف يٍ ذذسَس انًقشس :

أٌ َكىٌ انطانة فً َهاَح انًقشس قادسا ً عهً :

أ -المعلومات
والمفاهيم :
ب -المهارات
الذهنية :
جـ  -المهارات
المهنية الخاصة
بالمقرر:

أَ -1زكش َظشَاخ و أسس انؼًاسج انذاخهُح.
أَ -2ؼذد انًصطهحاخ انخاصح تانشسى انًؼًاسي .
أَ -3ششغ األداء انىظُفً نهؼُاصشانًؼًاسَح ويكىَاخ انؼًاسج انذاخهُح فً
انًُشآخ االداسَح يٍ حُس يالءيرها نهىظُفح وانشكم انعًانً .
بَ -1سرُرط حهىل يرُىػح نًرطهثاخ انرصًُى انذاخهٍ و إػذاد انشسىو انًؼًاسَح
انرحعُشَح انخاصح تانًششوع .
بَ -2سرُثػ أفكاس وذصًًُاخ يؼًاسَح يثركشج خاصح تانًُشؤخ االداسَح.
بَ -3خراس انًىاصفاخ انفُُح وانرُفُزَح انخاصح تانؼًاسج انذاخهُح نهًُشاخ االداسَح
وَسرُثػ حساب انركهفح.
ظـَ -1حهم أشكال انفشاغاخ انًؼًاسَح إنً ػُاصشها األونُح وَؼُذ صُاغرها .
ظـَ -2عغ انًىاصفاخ انًؼًاسَح وانرُفُزَح نهًششوع .
ظـَ -3قذو انشسىو انهُذسُح وانرفاصُم انًؼًاسَح نهًششوع االداسي .
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د – انًهاساخ
انعايح :

دَ -1ؼذ انثحس انرطثُقً وَحهم انثُاَاخ وَطىس انرؼهى انذائى انًسرًش وَطىس يؼاسفه
ويهاساذه.
دَ -2قذو انؼشض انفؼال .
دَ -3رقٍ انرؼايم يغ انكًثُىذش وانثشايط انركُىنىظُح انًخرهفح وانًرخصصح إلَراض
انرصًًُاخ وانًُارض.

 -4يحرىٌ انًقشس :
عدد
الساعات

محاضرة

درس

ػشض ألهذاف انًقشس وذىصُفه ويحرىَاذه وياذى يٍ خطػ انرحسٍُ
ػٍ انؼاو انًاظً و ػشض نهًششوع انًقرشغ وهى يُشؤ اداسٌ
إنقاء يحاظشج ػٍ يفهىو انؼًاسج ووظائفها يغ ػشض ًَارض ذحهُهُح
نثؼط انًثاٍَ االداَح داخم يصش و خاسظها.
ششغ ذفصُهٍ نًكىَاخ انًثاٍَ االداسَح و دساسح انًىقغ انؼاو و
انًساقػ االفقُح نهًثٍُ االداسٌ غثقا نهىظُفح انًحذدج
دساسح نهًىقغ انؼاو و ذصىس كرهح انًثٍُ غثقا نهىظُفح انًحذدج
يُاقشاخ فٍ ياكُد نرصًُى كرهح انًثٍُ و ػالقرح تانفشاغاخ انذاخهُح
نهًثٍُ
انقاء يحاظشاخ ػٍ انرُاساخ انًؼًاسَح انًؼاصشج ) (Slick-Tech
وهٍ انًثاٍَ راخ انىاظهاخ انضظاظُح انشفافح واششها ػهٍ انًثاٍَ
االداسَح فٍ يصشو ػًاسج يا تؼذ انحذاشح و ذكىٍَ يعًىػاخ غالتُح
نؼًم دساساخ ذحهُهُح الػًال انًؼًاسٍَُ ( َىسياٌ فىسرش –فُهُة
ظىَسىٌ _ صهاء حذَذ – سَعاسدياَُش)
دساسح انقطاػاخ األفقُح نهًثٍُ نكم االدواس
اخرثاس أػًال انسُح
ششغ نألسقف انساقطح و انسالنى تاَىاػهى انًخرهفح و دساسح انقطاػاخ
انذاخهُح نهًثٍُ
دساسح انىاظهاخ انخاسظُح نهًثٍُ
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انًُاظُش انصالشُح األتؼاد نهًثٍُ يٍ انذاخم و انخاسض
انرفاصُم انخاصح تانًششوع
اخشاض انًششوع
اسركًال اخشاض انًششوع
ذقُُى َهائً (ايرحاٌ َهاَح انفصم انذساسٍ أو يُاقشاخ)
اإلظًانٍ
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الموضوع

 -5أسانُة انرعهُى
وانرعهى

5أ -يحاظشاخ
5ب -يُاقشاخ وػشوض ذؼهًُُح
5ض -ػشوض
5د -ذًاسٍَ ذطثُقُح
5هـ -حم يشكالخ
5و -إظشاء تحىز
5ص -يشاسَغ ذطثُقُح
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5غ -صَاساخ يُذاَُح
5غ -انرؼهى انرؼاوًَ
 -ٌ5انرؼهُى اإلنكرشوًَ
5ك -انؼصف انزهًُ

 -6أسانُة انرعهُى
وانرعهى نهطالب روي
انقذساخ انًحذودج

6أ -يحاظشاخ(ػٍ غشَق انساػاخ انًكرثُح)
6ب -انرؼهى انرؼاوًَ ػٍ غشَق ذقسُى انطالب إنً يعًىػاخ صغُشج تهذف
ذحسٍُ يسرىاهى

 -7ذقىَى انطــالب :
أ -األسانُة
انًسرخذيح

ب -انرىقُد

أ -1ذقُُى يششوػاخ
ذصًًُُح

نرقُُى

انقذسج عهٍ ذصًُى انفشاغاخ وفقا نالذجاهاخ
انًعًاسَح انحذَثح

أ -2يُاقشاخ و أتحاز

لتقٌٌم

انقذسج عهٍ جًع انًعهىياخ عٍ االذجاهاخ انحذَثح

أ -3ايرحاٌ عًهٍ
يُرصف انفصم انذساسٍ

لتقٌٌم

المحصلة المعرفٌة النظرٌة والعملٌة

أ  -4يُاقشاخ وذقُُى
أداء فصهٍ

لتقٌٌم

المحصلة العملٌة

أ -5ايرحاٌ ػًهٍ
َهاَح انفصم انذساسٍ

لتقٌٌم

المحصلة المعرفٌة النظرٌة والعملٌة

ب -1التقييم 1

ذقُُى يششوػاخ ذصًًُُح

دورى كل أسبوع

ب-2التقييم 2

يُاقشاخ و أتحاز

األسبوع الرابع و العاشر

ب-3التقييم 3

ايرحاٌ عًهٍ (اعًال انسُح)

األسبوع الثامن

ب-4التقييم 4

يُاقشاخ وذقُُى أداء فصهٍ

األسبوع الخامس عشر

ب-5التقييم5

جـ  -ذىصَع

امتحان نظري نهاٌة الفصل
الدراسى االول

ج -1ذقُُى يششوػاخ ذصًًُُح

نهاٌة الفصل الدراسى
األول (إختبار تحرٌري) –
لجنة إمتحان
%5

 5درجات
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انذسجاخ

ج -2يُاقشاخ و أتحاز

ج -3امتحان عملً منتصف الفصل
الدراسى
ج -4يُاقشاخ وذقُُى أداء فصهٍ
ج -5امتحان نظري نهاٌة الفصل

%5
%10
%20
%60

 5درجات
 5درجات
 02درجة
 62درجة

الدراسى االول
ج-6المجموع

%022

 022درجة

 -8قائًح انكرة انذساسُح وانًشاجع :
أ -يزكشاخ

مها السيد رمضان – نجالء عزت أحمد  ،العمارة ،إصدار .2117
ملزمة معتمدة من مجلس المعهد ومجلس القسم

ب -كرة يهضيح

جـ  -كرة يقرشحح

1. Arthur Lyons, "Materials for Architects and builders", Code
A/13, Elsevier Publisher, 2008.
2. Andrew Hall, "Details in architecture", Code A/16, Images
Publisher, 2009.
 .3علً رأفت" ،عمارة المستقبل" ،مركز أبحاث إنتركونسلت.0227 ،
 .4عبداللطٌف أبو العطا البقري" ،الموسوعة الهندسٌة المدنٌة و المعمارٌة" ،مكتبة
األنجلو المصرٌة.0224 ،

انًشاجع انعشتُح:
 دمحم ػثذهللا – انرفاصُم انًؼًاسَح – انطثؼح األونٍ
 ػًانقح انقشٌ انؼششٍَ – صالغ صَرىٌ .
انًشاجع االجُثُح :
1- The McGraw-Hill Companies, Inc
2- Time-Saver Standards for Architectural Design Data,
seventh edition
3- The Reference of Architectural Fundamentals
Norman Wienand - Materials, Specification and Detailing:
Foundations of Building

د -دوسَاخ عهًُح
أو َششاخ  ...انخ
أسرار انًادج :و.د َ /جالء عضخ

يىاقع االَرشَد :
http://uploading.com/files/XE1MFU4X/ww07.rar. html
http://www.filefactory.com/file/aghfa06/n/ww07_rar
قائى تأعًال سئُس يجهس انقسى انعهًٍ  :ا.و.د َ /ها فخشي عثذ انسالو
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