انهيئخ انقىييخ نضًبٌ جىدح انتعهيى واالعتًبد

ًَىرج ()23
جبيؼخ  /أكبدًَُخ :وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ
كهُخ  /يؼهذ :انًؼهذ انؼبنٍ نهفُىٌ انزطجُقُخ -انزجًغ انخبيس
قسى :انضخشفـــخ

تىصيف يقشس دساسي انفصم انذساسي األول  -نهعبو انجبيعي ()3122/3122
 -1ثُبَبد انًقشس
انشيض انكىدٌ4114:
انزخصص :انضخشفخ

 -2هذف انًقشس :

اسى انًقشس :رصًُى رُسُق نىٍَ نهجُئخ

انفشقخ  /انًسزىٌ:الرابعة/االول

ػذد انىحذاد انذساسُخ  :إجًبنٍ (َ) )3ظشٌ ( + ) --ػًهٍ ( () 3

معالجة المون فى البيئة المكانية المعمارية لتحقيق التوافق المونى.

 -3انًسزهذف يٍ رذسَس انًقشس:أٌ َكىٌ انطبنت فً َهبَخ رذسَس انًقشس قبدساً ػهً أٌ:
أ -انفهى وانًؼشفخ:

أ) 1
أ) 2
أ) 3

ة -انًهبساد انزهُُخ:

يعدد نظريات المون.

ُي َعّرف طرق المعالجة البيئية.
يحدد العوامل البيئية المتغيرة.

ب )1يصوغ الحمول ومدى مالئمتها اقتصادياً /فنياً /عممياً
ب )2يطوع نظريات المون وفقاً لمظروف المناخية

ج -انًهبساد انًهُُخ انخبصخ
ثبنًقشس:
د – انًهبساد انؼبيخ:

ج )1يعد عينات لمصور  ،يجمع صور عن البيئة

ج )2يصمم عناصر من البيئة تصمح لمتنسيق البيئي
د )1يستخدم شبكة االنترنت
د )2العمل في فريق
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عذد انسبعبد

يحبضشح

رًهُذ ورؼشَف ثبنًبدح وانًحزىي

3

-

3

-

3

-

3

-

3

-

3

-

3

األسجىع

انًىضىع

تذسيت عًهى

 -4يحزىي انًقشس:

1
2

إدساك وقشاءح انقُى انجًبنُخ نهىٌ ورجبسة نىَُخ ػهً انًسطحبد

3

إدساك وقشاءح انقُى انجًبنُخ نهىٌ ورجبسة نىَُخ ػهً انًسطحبد

4

ششح انقُى انهىَُخ فٍ انًسزىَبد وانكزم

5

ششح انقُى انهىَُخ فٍ انًسزىَبد وانكزم

6

6
دساسخ انزصًًُبد انهىَُخ واسرجبطهب

6

ثبنجُئخ انًكبَُخ
دساسخ انزصًًُبد انهىَُخ واسرجبطهب

6
-

3

8

ػُبصشاالسزههبو انطجُؼُخ وانضخشفُخ ورحذَذ فكشح انًششوع
انجُئٍ  +رقُُى يجذئٍ

-

3

9

ػُبصشاالسزههبو انطجُؼُخ وانضخشفُخ ورحذَذ فكشح انًششوع
انجُئٍ

-

3

7

ثبنجُئخ انًكبَُخ

12

11

ػُبصشاالسزههبو انطجُؼُخ وانضخشفُخ ورحذَذ فكشح انًششوع
انجُئٍ

-

3

11

ػُبصشاالسزههبو انطجُؼُخ وانضخشفُخ ورحذَذ فكشح انًششوع
انجُئٍ

-

3

12

يزبثؼخ يشاحم انزصًُى فٍ انزُسُق انجُئٍ نهًكبٌ

-

3

13

يزبثؼخ يشاحم انزصًُى فٍ انزُسُق انجُئٍ نهًكبٌ

-

3

14

إخشاج انًششوع وػشضه ويُبقشزه

-

3

15

يُبقشخ انًششوػبد ( يٍ خالل نجُخ ثالثُخ )

6

 - 5أسبنُت انزؼهُى
وانزؼهى









يحبضشاد
يُبقشبد وعشوض تعهيًيخ
تًبسيٍ تطجيقيخ
حم يشكالد
يشبسيع تطجيقيخ
إجشاء ثحىث
تجبسة يعًهيخ

3

☒
☒
☒
☐
☐
☐
☐
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صيبساد ييذاَيخ
انتعهى انتعبوَي
انتعهى اإلنكتشوَي



انعصف انزهُي
تًبسيٍ تطجيقيخ
 يحبضشاد ( سبعبد يكتجيخ )
 يُبقشبد وعشوض تعهيًيخ
 تًبسيٍ تطجيقيخ
 حم يشكالد
 يشبسيع تطجيقيخ
 إجشاء ثحىث
 تجبسة يعًهيخ
 صيبساد ييذاَيخ
 انتعهى انتعبوَي
 انتعهى اإلنكتشوَي



 - 6أسبنُت انزؼهُى
وانزؼهى نهطالة روي
انقذساد انًحذودح





☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

انعصف انزهُي
تًبسيٍ تطجيقيخ

 – 7رقىَى انطالة
أ -األسبنُت انًسزخذيخ

إيزحبٌ َظشٌ
رقُُى يششوػبد رصًًُُخ
ركبنُف ووججبد يُضنُخ
يُبقشبد ورقُُى أداء صفٍ
اخزجبس شفىٌ
اخزجبس ػًهٍ
انًالحظخ
انًقبثالد
انزقىَى انشخصٍ نهطبنت
يهف اإلَجبص

☐
☒
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐

يُبقشبد وتقييى اداء صفي  :كم اسجىعيٍ

ة -انزىقُذ

تكبنيف وواججبد يُضنيخ  :دوسيب كم اسجىع
تقييى يششوعبد تصًيًيخ ( نجُخ ثالثيخ )  :األسجىع انثبيٍ و انخبيس عشش
انتقييى انُهبئي  %211ويقسى عهي انُحى انتبني
 %01خبصخ ثأستبر انًبدح وتقسيًهب ثُبءاً عهى اآلتي:

ج -رىصَغ انذسجبد

%2
انًتبثعخ وانحضىس
%2
انذساسبد
%2
االثتكبس واألصبنخ
%2
انذقخ وانجىدح
%2
اإلظهبس واإلخشاج
 %21خبصخ ثهجُخ انحكى وتقيى تقسيًهب ثُبءاً عهى األتي:
%21
انذساسبد
%21
االثتكبس واألصبنخ
%21
انذقخ وانجىدح
اإلظهبس واإلخشاج %21

(يُبقشبد وتقييى اداء ،)%31
(تكبنيف وواججبد يُضنيخ )%31

(تقييى َهبيخ انفصم )%21
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 – 8قبئًخ انكزت انذساسُخ وانًشاجغ :
أ – يزكشاد

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

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

ة -كزت يهضيخ

جوهانز أيتن ،التصميم والشكل ،ترجمة صبري محمد عبد الغني ،القاهرة ،المجمس األعمى

جـ  -كزت يقزشحخ

لمثقافة .1991
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London: The Johns Hopkins University Press, 2004

د -دوسَبد ػهًُخ
أو َششاد  ...انخ
أسزبر انًبدح  :د /سائذ سشذٌ َىاقُى

http://kenanaonline.com/users/drmahran2020
www.archiciv.com/vb/archiciv511/

انقبئى ثأػًبل سئُس يجهس انقسى انؼهًً  :أ.و.د /سبيُخ فىصٌ ػهٍ

