انهيئخ انقىييخ نضًبٌ جىدح انتعهيى واالعتًبد

ًَىذج ()23
خبيؼخ  /أكبدًَُخ :وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ
كهُخ  /يؼهذ :انًؼهذ انؼبنٍ نهفُىٌ انزطجُمُخ -انزدًغ انخبيظ
لغى :انضخشفـــخ

تىصيف يقسز دزاسي انفصم اندزاسي األول  -نهعبو انجبيعي ()3122/3122
 -1ثُبَبد انًمشس
انشيض انكىدٌ3114:

اعى انًمشس :رصًُى رُغُك نىٍَ نهجُئخ

انزخصص :انضخشفخ

انفشلخ  /انًغزىٌ:الثالثة/ممتػػد

ػذد انىحذاد انذساعُخَ ( )3( :ظشٌ ( + ) --

ػًهٍ ( ) ) 3

االستفاده من نظريات المون المختمفة وتكنولوجيا الخامات التقميدية والحديثة في وضح
 -2هذف انًمشس :

تخطيط تصميمي لوني بالخامة لبيئة محددة معروفة النشاط االنساني واخراجها بشكل

مناسب .
ً
 -3انًغزهذف يٍ رذسَظ انًمشس:أٌ َكىٌ انطبنت فً َهبَخ رذسَظ انًمشس لبدسا ػهً أٌ:
أ -انفهى وانًؼشفخ:

أ)1يحدد أساليب التصميم الحضري لمميادين واألسوار المدينية.
أ)2يعدد العمميات الجمالية والتقنية لمفراغات المعمارية.
أ)3يصؼ اإلخراج الواقعي لمشروعات البرنامج في األماكن المحددة.

ة -انًهبساد انزهُُخ:

ة)1يحمل مفردات و عناصر التصميم البيئي الطبوغرافي.
ة)2يميز جماليات المحددات الفراغ البيئي.
ة)3يطور االفكار التصميمية لفراغ قائم ذو احتياجات متغيرة

ج -انًهبساد انًهُُخ انخبصخ
ثبنًمشس:

ج)1يعرض نتائج البحث حول مفردات فراغية ومعمارية
ج)2يستخدم مهارات التصميم في وضع تصور تخطيطي بالتفاصيل لمفراغ المعماري
المقترح .
ج)3ينفذ المنتج التصميمي لمواقع بيئية محددة.

د – انًهبساد انؼبيخ:

دَ)1ؼًم فٍ يدًىػبد
دَ)2طىس يهبسح انجحث ػٍ انًؼهىيخ ػجش شجكخ االَزشَذ
دَ)3ؼشض انًؼهىيخ ثشكم فؼبل .
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1

رًهُذ ورؼشَف ثبنًحزىي

3

--

3

3-2

رؼشَف ثًبهُخ انجُئخ انًؼًبسَخ وانًذاسط انًؼًبسَخ انزمهُذَخ
وانحذَثخ

6

--

3

4

االػزجبساد انؼهًُخ انزٍ رخعغ نهب ػًهُخ انزصًُى انجُئٍ

3

--

3

5

يبهُخ انًحذداد انجُئُخ ودوسهب فٍ رشكُم انفشاؽ انجُئٍ

3

--

3

7-6

غشَمخ وظغ االفكبس انًجذأَخ واخزُبس  Conceptنهًششوع

6

--

6

8

رمُُى نالفكبس انزصًًُُخ

3

--

3

11-9

ػُبصش انزشكُم انفشاغٍ نهفشاغبد انجُئُخ

6

--

6

-12-11
13

ػُبصش ال soft scape & Hard scape

9

--

9

15-14

خًغ ثُبَبد ورحهُههب ػٍ ثؼط انفشاغبد انجُئُخ يٍ خالل ثحث
يُذاٍَ  ( +رمُُى نًب رى اَدبصِ )

6

--

6

-17-16
18

كُفُخ رخطُػ انفشاؽ انجُئٍ ووظغ افكبس رصًًُُخ يُبعجخ نُىع
انفشاؽ انًحذد  +يزبثؼخ رُفُز نهًششوع

9

--

9

19

يُبلشخ َزبئح انجحث انًُذاٍَ يٍ خالل ػشض رفبػهٍ يٍ لجم
انطهجخ فٍ يدًىػبد  +يزبثؼخ رُفُز نهًششوع

3

--

3

-21-21
22

يزبثؼخ انزصًًُبد+يزبثؼخ رُفُز نهًششوع

9

--

9

23

انجحث حىل اَىاع خبيبد انزكغُبد انضخشفُخ انحذَثخ ويىاصفبرهب
وغشق رطجُمهب فٍ انفشاغبد انجُئُخ  +يزبثؼخ رُفُز انًششوع

3

--

3

24

رمُُى +يزبثؼخ رُفُز نهًششوع

3

--

3

26-25

يزبثؼخ انطالة فٍ َزبئح انجحث انًُذاٍَ ( يٍ خالل فشق ػًم )
ػٍ انخبيبد انحذَثخ وغشق رطجُمهب  +يزبثؼخ رُفُز انًششوع

6

--

6

27

يزبثؼخ رُفُز انًششوع

3

--

3

29-28

انزُفُز واالخشاج انُهبئٍ نهًششوع

6

--

6

31

يُبلشخ انًششوع ( ندُخ ثالثُخ )

3

--

3

األسجىع

عدد انسبعبد

يحبضسح

 - 5أعبنُت انزؼهُى وانزؼهى

انًىظىع

تدزيت عًهى

 -4يحزىي انًمشس:







يحبضساد
يُبقشبد وعسوض تعهيًيخ
تًبزيٍ تطجيقيخ
حم يشكالد
يشبزيع تطجيقيخ

☒
☒
☒
☐
☐
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إجساء ثحىث
تجبزة يعًهيخ
شيبزاد ييداَيخ
انتعهى انتعبوَي
انتعهى اإلنكتسوَي



انعصف انرهُي
تًبزيٍ تطجيقيخ
يحبضساد ( سبعبد يكتجيخ )

يُبقشبد وعسوض تعهيًيخ

تًبزيٍ تطجيقيخ

حم يشكالد

يشبزيع تطجيقيخ

إجساء ثحىث

تجبزة يعًهيخ

شيبزاد ييداَيخ

انتعهى انتعبوَي

انتعهى اإلنكتسوَي




 - 6أعبنُت انزؼهُى وانزؼهى
نهطالة روي انمذساد
انًحذودح




☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

انعصف انرهُي
تًبزيٍ تطجيقيخ

☐

 – 7رمىَى انطالة
أ -األعبنُت انًغزخذيخ

إيزحبٌ َظشٌ
رمُُى يششوػبد رصًًُُخ (ندُخ ثالثُخ )
ركبنُف ووخجبد يُضنُخ
يُبلشبد ورمُُى أداء صفٍ
اخزجبس شفىٌ
اخزجبس ػًهٍ
انًالحظخ
انًمبثالد
انزمىَى انشخصٍ نهطبنت
يهف اإلَدبص

☐
☒
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐

يُبقشبد واداء صفي  :اسجىعيب

ة -انزىلُذ

تكبنيف وواججبد يُصنيخ  :االسجىع 34 ،21 ،2
تقييى يشسوعبد تصًيًيخ ( نجُخ ثالثيخ )  :األسجىع انثالثىٌ

انتقييى انُهبئي  %211ويقسى عهي انُحى انتبني
 %41خبصخ ثأستبذ انًبدح وتقسيًهب ثُبءاً عهى اآلتي:

ج -رىصَغ انذسخبد

(يُبقشبد واداء صفي )%31
(تكبنيف وواججبد يُصنيخ )%31

%2
انًتبثعخ وانحضىز
%2
اندزاسبد
%2
االثتكبز واألصبنخ
%2
اندقخ وانجىدح
%2
اإلظهبز واإلخساج
 %01خبصخ ثهجُخ انحكى وتقيى تقسيًهب ثُبءاً عهى األتي(:تقييى َهبيخ انعبو )%01
%21
اندزاسبد
%21
االثتكبز واألصبنخ
%21
اندقخ وانجىدح
اإلظهبز واإلخساج %21

انهيئخ انقىييخ نضًبٌ جىدح انتعهيى واالعتًبد

 – 8لبئًخ انكزت انذساعُخ وانًشاخغ :
أ – يزكشاد

---------------------------------------------

االسخىَىيُكظ فٍ انزصًُى وانشاحخ  ،احًذ وحُذ يصطفً  ،يشكض يؼهىيبد
اسخُىيُخ انزصًُى 2111
ة -كزت يهضيخ

Engineering drawing and design .david a. madson, 2007
Design basics , david a. lauer , 2012

أ.د/عمي رأفت (ثالثية اإلبداع المعماري 7002

إعًبػُم شىلٍ  :يذخم إنً انزشثُخ انفُُخ  ،انزىاصٌ – انشَبض 1419هـ .
يحًىد انجغُىٍَ  :يجبدئ انزشثُخ انفُُخ  ،داس انًؼبسف – انمبهشح 1989و .
خـ  -كزت يمزشحخ
أ.د/يحيى وزيري (التصميم المعماري الصديؽ لمبيئة) القاهرة 7002

Hank Haussler, aveditiongunbh, publishers for arch.
And design
http://www.earchitect.co.uk

د -دوسَبد ػهًُخ
أو َششاد  ...انخ

http://www.archrecord.construction.com

أعزبر انًبدح  :د /سائذ سشذٌ َىالُى
انمبئى ثأػًبل سئُظ يدهظ انمغى انؼهًً  :أ.و.د /عبيُخ فىصٌ ػهٍ

