ًَىرض سلى ()12
جايؼح /اكادًَُح  :وصاسة انتؼهيى انؼانى
كهُح  /يؼهذ  :انًؼهذ انؼانى نهفُىٌ انتطبيقيت – انتجًغ انخايس
لسى  :انتصًيى انذاخهى واالحاث

 -1بيانات المقرر
انفشلح/انًسرىي :انفشلح انشاتؼح
إسى انًمشس :
انشيض انكىدٌ4116:
انفصم انذساسً االول
إداسج ػًهُاخ انرصًُى
انؼاو انذساسٍ2018/ 2017:
انذاخهٍ
ػًهً ( ) 2
انرخصص :انرصًُى انذاخهً واألشاز ػذد انساػاخ انذساسُح َ )4( :ظشي ( )2

 -2هذف انًمشس:

إكساب انطانة انًفاهُى وانحمائك انًشذثطح ترخطُط و ذُفُز انًششوػاخ انخاصح
تإَراض األشاز و كُفُح إداسج ػًهُاخ يششوػاخ انرصًُى انذاخهً.

 -3انًسرهذف يٍ ذذسَس انًمشس  :أٌ َكىٌ انطانة فً َهاَح انًمشس لادسا ً ػهً :

أ -المعلومات
والمفاهيم :

أ -1يششح انقىاَيٍ وانتششيؼاث انًُظًت إلداسة ػًهياث انتصًيى انذاخهى.
أ -2يؼذد انًصطهذاث انخاصت بإداسة ػًهياث انتصًيى انذاخهى واألحاث ويزكش
انبذائم انًتادت نإلداسة.
أ -3يسشد خطىاث إداسة ػًهياث انتصُيغ نهتصًيى انذاخهى واألحاث.

ب -المهارات

ب -1يستُتج انؼالقت بيٍ انتصًيى و طبيؼت االستخذاو و بيٍ خطىاث إداسة ػًهياث
انتصًيى انذاخهى واألحاث وطبيؼت انًُتج (انًششوع) واستباط رنك بانتكهفت.
ب -2يختاس انًىاصفاث انفُيت وانتُفيزيت انالصيت إلداسة ػًهياث انتصًيى انذاخهى
واألحاث .
ب -3يستُتج دهىل يتُىػه نًتطهباث اداسة انتصًيى انذاخهي .

جـ  -المهارات

جـ -1يستخذو انبشايج انًتخصصت فى تذهيم انبياَاث وانًؼهىياث انخاصت بإداسة
ػًهياث انتصًيى انذاخهى واألحاث.
جـ -2يصًى انخطظ وانبشايج انضيُيت انالصيت نهًشاسيغ و يخطظ انذساساث انفُيت
انًتخصصت إلداسة ػًهياث انتصًيى انذاخهى واألحاث.
جـ -3يضغ ا نًىاصفاث انتُفيزيت إلداسة ػًهياث انتصًيى انذاخهى واَتاج األحاث.
د -1يبذع أفكاسا جذيذة نذم انًشكالث انتصًيًيه و انتُظيًيه و االَتاجيه وإلداسة
ػًهياث انتصًيى انذاخهى واألحاث
د –2يؼذ خطت نهقيادة فى فشيق إداسة ػًهياث انتصًيى انذاخهى واألحاث ويتذكى في
تىصيغ انًهاو و سشػت اتخار انقشاس.
د -3يؼذ انبذج انتطبيقي ويذهم انبياَاث ويطىس انتؼهى انذائى انًستًش و يطىس
يؼاسفه ويهاساته .

الذهنية :

المهنية الخاصة
بالمقرر:
د – انًهاساخ
انؼايح :

1

 -4يحرىٌ انًمشس :
م

الموضوع

1

ػشض ألهذاف انًمشس وذىصُفه ويحرىَاذه وياذى يٍ خطط انرحسٍُ
ػٍ انؼاو انًاضً.
يمذيح نرؼشَف اداسج ػًهُاخ يششوػاخ انرصًُى انذاخهً.

4

3

انًماسَح تٍُ اداسج انؼًهُاخ وادسج انًششوع.

4

2

4

انًصهس انزهثً إلداسج انؼًهُاخ  -ذًهُذ نًجًىػاخ إداسج انؼًهُاخ.

4

2

2

5

أهذاف اداسج انؼًهُاخ -ذؼشَف دوسج حُاج انًششوع وخصائصها-
أصحاب انًصهحح تانًششوع وذأشُشهى انسهثً واالَجاتً.
ذأشُشاخ انهُاكم انرُظًُُح ػهً انًششوػاخ.
يشاجؼح ػهً يا سثك دساسره.

4

2

2

4

2

2

4

2

2

8

اخرثاس أػًال انسُح.

4

2

2

4

2

2

4

2

2

11

 -3يجًىػح انرُفُز

4

2

2

12

 -4يجًىػح انًراتؼح وانًشالثح

4

2

2

13

 -5يجًىػح ػًهُاخ اإلغالق

4

2

2

 14يشاجؼح ػايح ػهً يا سثك دساسره.

4

2

2

 15ايرحاٌ َهاَح انفصم انذساسٍ.

4

2

2

2

6
7

 9انًجًىػاخ انخًس إلداسج ػًهُاخ يششوػاخ انرصًُى انذاخهً
 -1يجًىػح انثذء
10
 -2يجًىػح انرخطُط

 -5أسانُة انرؼهُى
وانرؼهى

 -6أسانُة
انرؼهُى
وانرؼهى
نهطالب روي
انمذساخ
انًحذودج

عدد
الساعات

محاضرة

درس

4

2

2

2

2
2

5أ -يُاقشاث وػشوض تؼهيًيت .
5ب -يذاضشاث
5جـ -اجشاء بذىث
5د -تؼهى انكتشوَى
6أ -يذاضشة (تفؼيم انساػاث انًكتبيت ) .
6ب -تقسيى انطالب إنى يجًىػاث صغيشة بهذف تذسيٍ يستىاهى.
6جـ -انؼشوض وانشسىو واألشكال وانصىس انتىضيذيت.

2

 -7ذمىَى انطــالب :
أ -األسانُة
انًسرخذيح

ب -انرىلُد

أ -1يُاقشاث

نتقييى

انقذسة ػهى انفهى وانششح
وانتىضيخ.

أ -2اختباس يُتصف انفصم انذساسي.

لتقييم

مدى التكامل المعرفي
بإدارة العمليات.

أ -3تسهيى يششوع

لتقييم

الربط واالنعكاس المعرفي
على المشروع.

أ -4إختباس في َهايت انؼاو.

لتقييم

لتقييم مدى تحقق أهداف
المقرر.

ب -1التقييم 1

مناقشات كل محاضرة

دورى كل أسبوع

ب-2التقييم 2

إمتحان منتصف الفصل الدراسي

االسبوع الثامن

ب -3التقييم 3

تسليم المشروع ومناقشات األبحاث

االسبوع الرابع عشر
نهاية الفصل الدراسى

ب-4التقييم4

االول
امتحان نهاية الفصل
الدراسى االول

جـ  -ذىصَغ
انذسجاخ

ج -1امتحان منتصف الفصل الدراسي

06

06

ج-2أعمال السنة إختبارين نصفيين

06

06

ج-3تسليم مشروع

06

06

ج -4المجموع

%066

066

3

:  لائًح انكرة انذساسُح وانًشاجغ-8
.  مقدمة فى إدارة عمليات مشروعات التصميم الداخلى.1

 يزكشاخ-أ

.) ( ملزمة معتمدة من مجلس المعهد والقسم
2. “Systems engineering and analysis“, Benjamin S.
Blanchard/ WolterJ.Fabryck, Pearson Prentice
Hall,2006.
3. “Details in architecture”, Andrew Hall, Images
Publishing, 2009.

 كرة يهضيح-ب

1. CreativeManagement AndDevelopment,Henry, J., SAGE,
London ,1960
2. Design Management Managing Design Strategy, Process
And Implementation,Best, K., Ava, UK ,2006

 كرة يمرشحح- جـ

-

 دوسَاخ ػهًُح-د
 انخ... أو َششاخ
َها فخشي ػثذ انسالو/د.و.أ:أسرار انًادج

َها فخشي ػثذ انسالو/د.و.أ: ًًلائى تأػًال سئُس يجهس انمسى انؼه
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