الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واألعتماد أغسطس 9002

جامعة  /أكاديمية  :وزارة التعليم العالى

نموذج رقم ( ) 21

كلية  /معهد  :المعهد العالى للفنون التطبيقية

قسم  :النحت والتشكيل المعمارى والترميم

توصيف مقرر دراسي
 -2بيانات المقرر
اسم المقرر  :رسم معمارى
الرمز الكودي1211:

الفرقة  /المستوي:الفرقةاألولى الفصل الدراسى

الثانى

2112 / 2112

التخصص :النحت والتشكيل عدد الوحدات الدراسية  )4( :ساعات مقسمة إلى
المعمارى والترميم

 -2هدف المقرر:

نظري () 2

عملي ( ) 3

إكساب الطالب المعارف والمهارات الخاصة:
 -1بالمصطلحات الفنية للرسم المعمارى.
 -2بأساليب إبرازالمصطلحات الفنية فى لوحات الرسم المعمارى.
 -3بالعناصر المعمارية الرئيسية فى مكونات العمارة.

 -3المستهدف من تدريس المقرر  :أن يكون الطالب فى نهاية المقرر قاد اًر على أن:
أ -المعلومات والمفاهيم:

أ -1يذكرأسس و قواعد الرسم المعمارى .
أ -2يشرح المصطلحات الخاصة بالرسم المعمارى وأساليب ابرازها
أ -3يشرح األداء الوظيفى للعناصرالمعمارية ومكونات العمارة الداخلية من حيث
مالءمتها للوظيفة والشكل الجمالى .

ب -المهارات الذهنية :

ب -1يستنتج حلول متنوعة لمتطلبات التصميم الداخلي و إعداد الرسوم المعمارية
التحضيرية الخاصة بالمشروع .
ب -2يستنبط أفكار وتصميمات معمارية مبتكرة خاصة بالمنشأت السكنية .
ب -3يختار المواصفات الفنية والتنفيذية الخاصة بالعمارة الداخلية للمنشات السكنية .

جـ  -المهارات المهنيةالخاصة جـ -1يحلل أشكال الفراغات المعمارية ويعيد صياغتها .
جـ -2يضع المواصفات المعمارية والتنفيذية للمشروع .
بالمقرر:
جـ -3يقدم الرسوم الهندسية والتفاصيل المعمارية للمشروع السكنى .
د – المهارات العامة :

د )1-يدير حوار.

د )2-يعمل فى فريق لعرض النماذج التجريبية.
د )3-حل مشكالت التكوينات التجريبية
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 -4محتوي المقرر:
األسبوع

املوضوع

مجموع
الساعات

املحاضرة

العملي

الفصل الدراس ي األول

 -5أساليب التعليم والتعلم

إعالم الطالب بالتوصيف املقرر

1

4

1

3

مقدمة باملنهج

2

قراءة رسوم املعماريين واملصممين الداخليين

3

الرموز المعمارية

4

المصطلحات المعمارية

5

املساقط والقطاعات املرتبطة بالنحت

6

مراجعة قبل اختبار منتصف الفصل الدراس ى

7

أختبار منتصف الفصل الدراس ى

8

تطبيقات رسم املساقط والقطاعات

9

متابعة العمل

11

توضيح األعمال على رسم املساقط والقطاعات

11

متابعة العمل

12

الرموز والمصطلحات الفنية ألعمال الكهرباء

13

مراجعة قبل النهائى

14

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

األختبار النهائي على حسب املواعيد املعلنة بالجدول
األختبارات

15

4

1

3

 )1-5محاضرة.
 )2-5تدريبات وتطبيقات عملية.

 -6أساليب التعليم والتعلم

 )3-5مناقشات وعروض تعليمية.
 )4-5إجراء بحوث
 )1-6محاضرة (تفعيل الساعات املكتبية)

للطالبذوى القدراتالمحدودة

)2-6تعليم تعاوني (تقسيم الطالبة الي مجموعات صغيره).

 -7تقويم الطــالب :
أ -األساليب المستخدمة

التقييم ( : )1كل أسبوع.
التقييم (: )2األسبوع الثامن.
التقييم ( : )3األسبوع الخامس عشر.
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ب -التوقيت

جـ  -توزيع الدرجات

التقييم  :1اسبوعيا
التقييم  : 2مناقشة وتقييم مشاريع تطبيقية .
الفصل األول األسبوع ()51( ,)8
الفصل الثاين األسبوع ( )22
التقييم  :2تقييم مشاريع عملية
األسبوع النهائي من الفصل الدراسي الثاين
مناقاشات وأداء صفى
إختبار منتصف الفصل الدراسى
تقييم نهائي
المجموع

% 21
%21
% 01
%111

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
أ -مذكرات
ب -كتب ملزمة

جـ  -كتب مقترحة

 -1عبدالطيف ابو العطا البقرى (الموسوعة الهندسية المدنية والمعمارية) ,مكتبة
االنجلو المصرية  , 4002,كود الكتاب A-a/40
-Jennifer Hudson , "Interior architecture from brief to
build ", Code (A/42), Laurence king Publishing, 4010.
المراجع باللغة العربية -:
 -1عبد الباقى ابراهيم – بناء الفكر المعمارى والعملية التصميمية – مركز
الدراسات التخطيطية والمعمارية.
 -9إنشاء المبانى  .د  /محمد عبد هللا
 -3التفاصيل المعمارية  .د  /محمد حماد
 -4الرسوم التنفيذية و التفاصيل المعمارية .د  /محمد عبد هللا
مواصفات بنود أعمال النجارة المعمارية .وزارة اإلسكان

د -دوريات علمية
أو نشرات  ...الخ

القائم بأعمال رئيس القسم العلمي :د /عرفة شاكر
التاريخ2112/2112:

أستاذ املادة :د/

