ًَىرج سلى ()23
جايؼح /اكادًَُح ; وسارح انزؼهٍى انؼبنى
كهُح /يؼهذ ; انًؼهذ انؼبنى نهفُىٌ انزطجٍقٍخ – انزغًغ انخبيس
لسى ; انزصًٍى انذاخهى واالصبس

 -2بيانات المقرر
انشيض انكىدٌ; 4105

إسى انًمشس ;
رصًٍى يُشآد سٍبحٍخ

انفشلح  /انًسرىي ; انزاثؼخ
انفصم انذساسً ; األول
انؼاو انذساسً ; 2018-2017

انرخصص; انزصًٍى انذاخهى واألصبس ػذد انساػاخ انذساسُح ; ( َ ) 7ظشي ( ـ )

ػًهً ( ) 7

 -3هذف انًمشس; إكساب انطانة انًؼاسف وانًهاساخ انخاصح ;
 -1ثبنزخطٍظ نىضغ َظبو إػذاد انًُشآد انسٍبحٍخ داخهٍب.
 -2إػذاد انًُشآد انسٍبحٍخ وفقب نًؼطٍبد انجٍئخ يبدٌب و إقزصبدٌب و يؼُىٌب.
 -4انًسرهذف يٍ ذذسَس انًمشس ; أٌ َكىٌ انطانة فً َهاَح انًمشس لادسا ً ػهً ;

أ -المعلومات
والمفاهيم :

ب -المهارات
الذهنية :
جـ  -المهارات
المهنية الخاصة
بالمقرر:
د – انًهاساخ
انؼايح ;

أٌ -1ذكز َظزٌبد وأسس انزصًٍى انذاخهً نهًُشبد انسٍبحٍخ وانؼالقخ ثٍٍ انكزهخ
وانفزاؽ .
أٌ -2شزػ اَداء انىظٍفى نؼُبصز ويكىَبد رصًٍى انًُشؤ انسٍبحً يٍ حٍش
يالئًزه نهىظٍفخ وانشكم انغًبنى
أٌ -3فسز َظزٌبد ػهى األنىاٌ ودالالره فى رصًٍى انًُشؤ انسٍبحً وػالقبره
وخىاصه
ةٌ -1سزُزظ انؼالقخ ثٍٍ رصًٍى انًُشؤ انسٍبحً وطجٍؼخ اسزخذايه واررجبطهى ثبنزكبنٍف.
ةٌ -2سزُزظ حهىل يزُىػخ نًزطهجبد انزصًٍى انذاخهً نهًُشبد انسٍبحً.
ةٌ -3ضغ رصًًٍب نًُشؤ سٍبحً ٌزثظ ثٍٍ انكزهخ وانفزاؽ فى اٌغبد حهىل رصًًٍٍخ
نهًسبحبد.

ةٌ -4سزُجظ انؼالقخ ثٍٍ انهىٌ و دالنزه و ػالقزه ثًسبحخ و طجٍؼخ انًكبٌ انسٍبحً.
عـٌ -1صٍؾ أفكبر انزصًٍى انذاخهى نهًُشؤ انسٍبحً ثٌؤكضز يٍ شكم .
عـ ٌ -2خزبر انخبيبد وانًىاد انًسزخذيخ اررجبطب ثبالسزخذاو انُهبئً نهًُشؤ انسٍبحً
عـ ٌ -3قذو انزسىيبد انهُذسٍخ وٌؼًم اإلسكزشبد نزصًٍى انًُشؤ انسٍبحً

دٌ -1زغهت ػهى انًشكالد وٌؼًم رحذ ضغظ .
دٌ -2غٍذ انزصًٍى انغًبػى ثبنزؼبوٌ يغ اَخزٌٍ.
دٌ-3جذع أفكبرا عذٌذح نحم انًشكالد انزصًًٍٍخ وانزُظًٍٍخ.
دٌ -4ؼذ انجحش انزطجٍقى وٌحهم انجٍبَبد وٌطىر انزؼهى انذائى انًسزًز و
ٌطىريؼبرفه و يهبراره
1

دٌ -5قذو انؼزض انفؼبل .

 -5يذرىٌ انًمشس ;
م

الموضوع

2

ػشض ألهذاف انًمشس وذىصُفه ويذرىَاذه وياذى يٍ خطط انرذسٍُ
ػٍ انؼاو انًاضً.
دساسح يذخم انرصًُى فٍ انمشٌ وانًُرجؼاخ انسُادُح يغ ػشض
نهًششوع يغ ػًم انثذىز وانذساساخ انًُذاَُح .

4

دساسح انًششوع انًمرشح وإخرُاس يُطمح اإلسرمثال نهذساسح يٍ خالل
انًسالط األفمُح نألسضُاخ واألسمف.
يراتؼح دساسح انًسالط انساتمح ،يغ ػشض ششائخ يٌهىَه نهمشَىانفُادق
انسُادُح.
دساسح انًسالط انشآسُح نًُطمح اإلسرمثال  ،يغ ػشض ششائخ يٌهىَه
نهمشٌ انسُادُح.
يراتؼح دساسح انثُذ انساتك – يغ انثذا فٍ انًُاظُش انذاخهُح.

7

8

يشاجؼح ػهً يا سثك دساسره.

7

-

9

اخرثاس أػًال انسُح.

7

-

7

 :إخرُاس لطؼح أثاز يٍ انًششوع وانمُاو تؼًم انذساساخ وانشسىياخ
انخاصح تها.
 21يراتؼح انرُفُز نمطؼح األثاز انساتمح.

7

-

7

7

-

7

 22يراتؼح انذساساخ انساتمح ،وانثذأ فٍ إخشاج انًششوع.

7

-

7

َ 23مىو كم طانة تإخشاج انًششوع تأسهىب ػهًٍ يٌرفك ػهُه.

7

-

7

 24يشاجؼح ػهً يا سثك دساسره.

7

-

7

 25ذمُُى لثم انُهائً نألػًال انفصهُح أو يؼشض نهًىاد انؼًهً أو يشاجؼح
لثم االيرذاٌ نهُظشي.
 26ذمُُى َهائً (ايرذاٌ َهاَح انفصم انذساسٍ أو يُالشاخ) (.نجُح ثالثُح )

7

-

7

7

-

7

3

5
6
7

 -6أسانُة انرؼهُى
وانرؼهى

عدد
الساعات

محاضرة

درس

7

-

7

7

-

7

7

-

7

7

-

7

7

-

7

-

7
7

5أ-يُبقشبد وػزوض رؼهًٍٍخ
5ة -يحبضزاد
5ط-اعزاء ثحىس
5د-يشبرٌغ رطجٍقٍخ
5هـ -انؼصف انذهُى

2

6أ -يحبضزح ( رفؼٍم انسبػبد انًكزجٍخ )
6ة -رقسٍى انطالة إنى يغًىػبد صغٍزح ثهذف رحسٍٍ يسزىاهى.

 -7أسانُة انرؼهُى
وانرؼهى نهطالب
روي انمذساخ
انًذذودج
 -8ذمىَى انطــالب ;
أ -األسانُة
انًسرخذيح

ب -انرىلُد

أ -1رقذٌى يشزوػبد

نزقٍٍى

أ -2يُبقشبد وأثحبس

لتقييم

أ-3اخزجبر ػًهً

لتقييم

المحصلة العملية

أ -4إيزحبٌ رطجٍقً

لتقييم

قدرة االستيعاب المعرفى
والتحليل

أ -5انزقٍٍى انُهبئً نهًشزوع وانزسهٍى

لتقييم

المحصلة المعرفية النظرية
والعملية

ب -1التقييم 1

مناقشات كل محاضرة فى
اللوحات

دورى كل أسبوع

ب-2التقييم 2

تقييم العروض التقديمية
من كل طالب

اإلسبوع السابع

ب-3التقييم 3

جـ  -ذىصَغ

انقذرح ػهى رسى انزفبصٍم
ورحهٍههبوانزًٍٍش ثٍُهب
ورصٍُفهب
القدرة على جمع المعلومات
والمشاركة والحوار ونقل
المهارات.

اإلسبوع الثامن

امتحان تحريرى

ب-4التقييم 4

إقامة معرض لالعمال
ومناقشة كل طالب

األسبوع الرابع عشر

ب-5التقييم5

امتحان نهاية الفصل

نهاية الفصل الدراسى

الدراسى االول

االول

ج -1الحضور

%5

7

ج -2المشاركة والتفاعل

%35

42
3

انذسجاخ

ج -3التدريبات والتطبيقات

%46

57

ج -4المناقشة النهائية

%82

02

%322

372

ج-5المجموع

 -9لائًح انكرة انذساسُح وانًشاجغ ;
-

أ -يزكشاخ
ب -كرة يهضيح

1. “Hotel Spaces“, Montse borras,
rockportpublishers,2008.
2. “ID bar & Restaurant interior design” “E03”, Jeong, JiSeong, Ca press co., 2004.
3. “ID motel & Spa interior design” “E04”, Jeong, Ji-Seong,
Ca press co., 2004.

جـ  -كرة يمرشدح

-

د -دوسَاخ ػهًُح

-

أو َششاخ  ...انخ

أسرار انًادج; و.د  /رحبة فزحبد
لائى تأػًال سئُس يجهس انمسى انؼهًٍ; أ.و.دَ /هب فخزي ػجذانسالو

4

