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ًَىرض سلى ()12
ظايؼح/أكاديًيح :وصاسج انرؼهيى انؼاني
كهيح/يؼهذ :انًؼهذ انؼاني نهفُىٌ انرطثيقيح – انرعًغ انخايس
قسى :انرصًيى انذاخهي واألشاز

 -1تُاَاخ انًمشس
انفشلح /انًغرىٌ:انصانصح
انشيض انكىدٌ3106:
إعى انًمشس  :ذصًُى األشاز انفصم انذساعً :يغرًشج
انؼاو انذساعٍ2018/ 2017:
انرخصص :انرصًُى انذاخهً واألشاز ػذد انىحذاخ انذساعُح َ 4:ظشٌ (  )--ػًهٍ ( ) 4
ذىصُف يمشس دساعٍ

 -2هذف انًمشس:

.1إكساب انطانة انًفاهيى وانحقائق انًشذثطح تؤسانية ذصًيى االشاز .
 .2ذًُيح قذساخ انطانة انرحهيهيح و انرشكيثيح و انرطثيقيح في إتشاص أشكال نًفشداخ يٍ
األشاز وفق يعًىػح انًقاييس واألتؼاد انخاصح تعسى االَساٌ ( اَصشوتىيرشي ) ويا يقىو ته يٍ
اداءاخ (اسظىَىيً)

 -3انًغرهذف يٍ ذذسَظ انًمشس :

أٌ َكىٌ انطانة فً َهاَح انًمشس لادسا ً ػهً :
أ -1يزكشَظشياخ و أسس ذصًيى أشاز انًُشؤ االداسي وانؼالقح تيٍ انكرهح وانفشاؽ .
أ -2يششغ اآلداء انىظيفً نؼُاصش ويكىَاخ ذصًيى أشاز انًُشؤ االداسي يٍ حيس
أ -انًؼهىياخ
يالءيره نهىظيفح وانشكم انعًانً
وانًفاهُى :
أ -3يفسش َظشياخ ػهى األنىاٌ ودالالذه فً ذصًيى األشاز نهًُشؤ االداسي وػالقاذه
وخىاصه.

ب -انًهاساخ
انزهُُح :

جـ  -انًهاساخ
انًهُُح انخاصح
تانًمشس:

ب -1يسرُرط انؼالقح تيٍ ذصًيى أشاز انًُشؤ االداسي وطثيؼح اسرخذايه واسذثاطهى
تانركانيف.
ب -2يسرُرط حهىل يرُىػح نًرطهثاخ اشاز انًُشاخ االداسيح .
ب -3يسرُثظ أفكاس و ذصًيًاخ يثركشج نًُرط األشاز االداسي.
ب -4يسرُثظ انؼالقح تيٍ انهىٌ و دالنره و ػالقره تًساحح و طثيؼح األشاز االداسي.
ظـ -1يصيؾ األفكاس انرصًيًيح نألشاز تؤكصش يٍ شكم.
ظـ  -2يخراس انخاياخ انًسرخذيح ويشتطها تانًكاٌ وطثيؼح االسرخذاو .
ظـ  3يقذو انشسىياخ انهُذسيح ويؼًم اإلسكرشاخ انيذويح
ظـ  -4يُفز انًُارض كًحاكاج نرصًيى األشاز االداسي وانًُرعاخ انًثذئىح وانُهائىح.
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د – انًهاساخ
انؼايح :

د -1يرغهة ػهً انًشكالخ ويؼًم ذحد ضغظ.
د -2يعيذ انرصًيى انعًاػً تانرؼاوٌ يغ اآلخشيٍ.
د-3يثذع أفكاس ظذيذج نحم انًشاكم انرصًيًيح وانُظيًيح نألشاز االداسي.
د -4يؼذ انثحس انرطثيقً ويحهم انثياَاخ ويطىس انرؼهى انذائى انًسرًش و يطىسيؼاسفه
و يهاساذه
د -5يقذو انؼشض انفؼال
د -6يذيش انًُاقشاخ وانحىاساخ

 -4يحرىٌ انًمشس :
الفصل الدراسى االول
و

انًىضىع

1

ػشض ألهذاف انًمشس وذىصُفه ويحرىَاذه وياذى يٍ خطظ انرحغٍُ
ػٍ انؼاو انًاضً.
أعاعُاخ ذصًُى األشاز اإلداسي طثما نهذساعاخ االَصشوتىيرشَح
واألسجىَىيُح نجغى اإلَغاٌ
اعاعُاخ ذصًُى انًكرة تانًُشأ اإلداسي  :سئُظ يجهظ اإلداسج –
انًذَش – انًىظف وإظهاس انفشوق تٍُ كم يُها يٍ حُس ( األتؼاد –
انشكم – خطىط انرصًُى ) .
ذطثُماخ يرُىػح نرصًُى انًكرة تانًشأ اإلداسي .
أعاعُاخ ذصًُى خالَا انؼًم ( يفهىو خالَا انؼًم وظُفرها – طشق
ذجًُغ انىحذاخ انًفشدج شُائً – شالشً –ستاػً – خًاعً – عذاعً )
.
ذطثُماخ يرُىػح نرصًُى خالَا انؼًم تانًُشأ اإلداسي .
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ايرحاٌ أػًال انغُح
أعاعُاخ ذصًُى انكشاعً تانًُشأ اإلداسي ( سئُظ يجهظ االداسج –
انًذَش – انًىظف – يُاطك االعرمثال ) .
ذطثُماخ يرُىػح نرصًُى انكشاعً تانًُشأ اإلداسي .
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أعاعُاخ ذصًُى كاوَرش االعرمثال تانًُشأ اإلداسي .
ذطثُماخ يرُىػح نرصًُى كاوَرش االعرمثال تانًُشأ اإلداسي
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14
ذمُُى انفصم انذساعً األول

15

-

4

4

الفصل الدراسى الثانى
م

الموضوع

1

اعاعُاخ ذصًُى األشاز تماػاخ االجرًاػاخ  :يُاضذ اإلجرًاػاخ-
انكشاعً – وحذاخ حفع األدواخ انًكرثُح ( .طثما نؼذد االفشاد وانشكم

2

عدد
الساعات

12

محاضرة

درس

-

4*3
عاػاخ
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3
4
5
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وخطىط انرصًُى ).
يشاجؼح عشَؼح نًا ذى دساعره فً انرصًُى اإلعاليً فً انفشلح انصاَُح
كرًهُذ نرصًُى اشاز اداسي ػهً انطشاص االعاليً .
 ػشض ًَارض نرصًًُاخ عاتمح نألشاز اإلداسي ػهً انطشاص اإلعاليً ذطثُماخ ػهً انطشاص االعاليً فً ذصًُى وحذاخ األشاز انًخرهفحنهًُشأ اإلداسي .
اخرثاس أػًال انغُح
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 ذطثُماخ تًُارض يصغشجػهً انطشاص اإلعاليً ترصًُى وحذاخ االشاز9
انًخرهفح نهًُشأ اإلداسي.
 يشاجؼح عشَؼح نًا ذى دساعره فً انرصًُى انًصشي انمذَى فً انفشلح10
انصاَُح كرًهُذ نرصًُى أشاز إداسي ػهً انطشاص انًصشي انمذَى .
 ػشض ًَارض نرصًًُاخ عاتمح نألشاز اإلداسي ػهً انطشاص انًصشي11
انمذَى
12

4

4

 -ذطثُماخ ػهً انطشاص فً ذصًُى وحذاخ األشاز انًخرهفح نهًُشأ اإلداسي
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 14ذمُُى لثم انُهائً ألػًال انطالب

4
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 15انرمُُى انُهائً ألػًال انطالب ( نجُح شالشُح)
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4
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انًجًىع

 -5أعانُة
انرؼهُى وانرؼهى

5أ -يحاضشاخ
5ب -يُاقشاخ وػشوض ذؼهيًيح
5ظـ -يشاسيغ ذطثيقيح
5دـ حم يشكالخ
5هـ -إظشاء تحىز
5و -صياساخ ييذاَيح
5ص -انرؼهيى اإلنكرشوًَ

 -6أعانُة
انرؼهُى وانرؼهى
6أ -يحاضشج (انساػاخ انًكرثيح)
نهطالب روي
6ب -انرؼهى انرؼاوَي (ذقسيى انطالب إنً يعًىػاخ صغيشج تهذف ذحسيٍ يسرىاهى).
انمذساخ
انًحذودج
 -7ذمىَى انطــالب :
أ-1ذقييى يششوػاخ ذصًيًيح

أ -األعانُة
انًغرخذيح

أَ -2سثح األنرضاو تانحضىس
أ -3اخرثاس ػًهي نهفصم انذساسي
األول

نرقييى
نرقييى
نرقييى

انقذسج ػهً انرحهيم ويهاسج انرصًيى
وػشض األفكاس وسسى وذىصيغ
األشاز فً انًُشآخ اإلداسيح
انقذسج ػهً انرؼهى وانفهى
نرقييى انقذسج ػهً حم انًشكالخ
ووضغ انرصًيى انًُاسة
3
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ب -انرىلُد

أ -4اخرثاس ػًهي نهفصم انذساسي
انصاَي

نرقييى

أ -5يُاقشاخ وذقيييى أداء صفي

نرقييى

أ -6يُاقشاخ وذقيييى أداء صفي

نرقييى

ب -1انرقييى  1ذقييى يششوػاخ ذصًيًيح
ب -2انرقييى َ 2سثح األنرضاو تانحضىس
ب-2انرقييى  3اخرثاس ػًهي نهفصم انذساسي األول
ب-3انرقييى  4اخرثاس ػًهي نهفصم انذساسي انصاَي
ب-4انرقييى 5
ب-5انرقييى6

جـ  -ذىصَغ
انذسجاخ

يُاقشاخ وذقيييى أداء صفي
يُاقشاخ وذقيييى أداء صفي

انًهاساخ انًؼشفيح وانؼهًيح وانزهُيح
انرً ذى دساسرها فً انفصم
انًهاساخ انًؼشفيح وانؼهًيح وانزهُيح
انرً ذى دساسرها فً انفصم
انًهاساخ انًؼشفيح وانؼهًيح وانزهُيح
انرً ذى دساسرها فً انفصم
دوسي كم أسثىع
دوسي كم أسثىع
األسثىع  8يٍ انفصم انذساسي األول
األسثىع  8يٍ انفصم انذساسي انصاَي
األسثىع 15
األسثىع 16

ج -1ذمُُى يششوػاخ ذصًًُُح
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 01درجات

جَ -2غثح األنرضاو تانحضىس
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 01درجات

ج - 3اخرثاس ػًهٍ نهفصم انذساعٍ األول

%01

 01درجات

ج -4اخرثاس ػًهٍ نهفصم انذساعٍ انصاٍَ

%01

 01درجات

ج -5يُالشاخ وذمُُُى أداء صفٍ

%01

 01درجة

ج -6يُالشاخ وذمُُُى أداء صفٍ

%01

01درجة

المجموع:

%011

 011درجة

 -8لائًح انكرة انذساعُح وانًشاجغ :
رحاب علي فرحات ،تصميم منشات إدارية.2116 ،

أ -يزكشاخ

ب -كرة يهضيح

جـ  -كرة
يمرشحح

ملزمة معتمدة من مجلس المعهد ومجلس القسم.
1- Schulz, Annika, "Best of office design – work-", Code (A/143),
Braun Publishing, 2008.
2- Choi Ji-hyun, Ha Ji-hae, " Space office Vol.4", Code (A/151),
Archiworld co., ltd., 2012.
”1- “Time Saver for Planning and Interior Design
2-CARLES BROTO,"CONTEMPORARY CLASSIC FURNITURE",
BOOK 1&2, BARCELONA, SPAIN,2001. ISBN:84-89861-40-4
3-Maarten J. Raven “Atlas of Egyptian Art”The American University
in Cairo Press , Egypt.
4-VERNA COOK SALOMONSKY "MASTERPIECES OF
FURNITURE"GENERAL PUBLISHING COMPANY LTD,
TORONTO, ONTARIO, CANADA, 1947.
ػثذ انثاقً اتشاهيى – تُاء انفكش انًؼًاسي وانؼًهيح انرصًيًيح – يشكض انذساساخ انرخطيطيح
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.وانًؼًاسيح

1-Dream Office Furniture Company "Employees Catalogue", Cairo,
Egypt, 2010.
2-Dream Office Furniture Company "Manager Desk Catalogue", cairo,
Egypt, 2010.dream office furniture com
3- Pany "Chairs & Sofas Catalogue", Cairo, Egypt, 2010.
4-Future Office Furniture Company "Space Link", Cairo, Egypt.
5-Future Office Furniture Company "Solitaire, Bolivard & wings",
cairo, egypt.
7-Asiu Misr office Furniture Company "borchor", Cairo, Egypt.
8-Mobica Office Furniture Company "space link", Cairo, Egypt, 2010.
9-Staff Egypt Office Furniture Company "Kim", Cairo, Egypt, 2010.

 دوسَاخ-د
ػهًُح
... أو َششاخ
انخ

10-Vision Office Furniture company borchor, Cairo, Egypt, 2010.
 َها فخشي ػثذ انغالو/ د.و. ا: ًٍلائى تأػًال سئُظ يجهظ انمغى انؼه
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