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ًَىرج سقى ()12
راِؼح/أواد١ّ٠حٚ :سارج اٌتؼٍ ُ١اٌؼاٌٟ
وٍ١حِ/ؼٙذ :اٌّؼٙذ اٌؼاٌٌٍ ٟفٕ ْٛاٌتطث١م١ح – اٌتزّغ اٌخاِض
لظُ :اٌتصّ ُ١اٌذاخٍٚ ٟاألحاث
تٛص١ف ِمزر دراطٟ

 -1تُاَاخ انًقشس
انفشقح /انًغرىٌ:انثانثح
إعى انًقشس :ذكُىنىجُا إَراج
انشيض انكىدٌ3106:
انفصم انذساعً :انثاٍَ
األثاز
انعاو انذساعٍ2018/ 2017:
انرخصص :انرصًُى انذاخهً واألثاز عذد انىحذاخ انذساعُح  3 :يحاضشج (  )3دسط () 0

 -2هذف انًقشس:

 .1إوظاب اٌطاٌة اٌّفا٘ ٚ ُ١اٌحمائك اٌّزتثطح تذراطح اٌؼاللح اٌفٕ١ح ت ٓ١اٌىتٍح ٚ
اٌفزاؽ ػٕذ تصّ ُ١األحاث إٌّتذ تاألطاٌ١ة اٌحذ٠خح.
 .2تّٕ١ح اٌّٙاراخ اٌّ١ٕٙح ٌّٛاوثح إحت١اراخ طٛق اٌؼًّ فِ ٟزاي إٔتاد األحاث.

 -3انًغرهذف يٍ ذذسَظ انًقشس :

أٌ َكىٌ انطانة فً َهاَح انًقشس قادسا ً عهً :
أ٠ -1شزس األداء اٌٛظ١فٌ ٟؼٕاصز ِٚىٔٛاخ اٌتصّ ِٓ ُ١ح١ج ِالئّتٗ ٌٍٛظ١فح ٚاٌشىً اٌزّاٌ. ٟ
أ -انًعهىياخ
أ٠ -2ظزد ػٍّ١اخ اٌتصٕ١غ اٌّختٍفح ٌّٕتذ األحاث ِٓ ٔ ٚظز٠اخ األالخ.
وانًفاهُى :
أ٠ -3ذوز االختثاراخ اٌالسِح ٌتمِ ُ١١ظت ٜٛآداء ِٕتذ األحاث.

ب -انًهاساخ
انزهُُح :

ب٠ -1ظتٕتذ اٌؼاللح ت ٓ١تصّ ُ١األحاث ٚطث١ؼح اإلطتخذاَ.
ب٠ -2ظتٕتذ اٌحٍٛي اٌّتٕٛػح ٌّتطٍثاخ تىٌٕٛٛر١ا إٔتاد األحاث
ب٠ -3حًٍ ٔظُ اإلٔتاد ٚارتثاطٙا تاٌخٛاص اٌّطٍٛتح تإٌّتزاخ.

جـ  -انًهاساخ
انًهُُح انخاصح
تانًقشس:
د – انًهاساخ
انعايح :

رـ٠ -1حًٍ ِٕتزاخ األحاث اٌ ٟػٕاصزٖ اال١ٌٚح ٠ٚؼ١ذ ص١اغح ٚتٕف١ذ إٌّتزاخ.
رـ٠ -2ختار اٌخاِاخ ٚاٌّٛاد اٌّظتخذِح ارتثاطا تاالطتخذاَ إٌٙائ.ٟ
د٠ -3ضغ اٌّٛاصفاخ اٌتٕف١ذ٠ح ٌّٕتزاخ األحاث.
د٠ -1تمٓ اٌتؼاًِ ِغ اٌثزاِذ اٌتىٌٕٛٛر١ح اٌّتخصصح إلٔتاد تصّّ١اخ األحاث.
د٠ -2تؼاًِ ِغ طزق ل١اص اٌزٛدج ٚاٌّزالثح اٌفٕ١ح.
د٠ -3ؼذ اٌثحج اٌتطث١مٌٍّٕ ٝتذ ٠ٚحًٍ اٌث١أاخ اٌخاصح تآالخ إٔتاد األحاث.
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 -4يحرىٌ انًقشس :
عدد
الساعات

محاضرة

درس

م

ػزض أل٘ذاف اٌّمزر ٚتٛص١فٗ ِٚحت٠ٛاتٗ ِٚاتُ ِٓ خطظ اٌتحظ ٓ١ػٓ
اٌؼاَ اٌّاضٝ
ِفٚٚ َٛٙظائف تىٌٕٛٛر١ا اإلٔتاد
أٔٛاع ٚٚظائف ا٢الخ اٌتمٍ١ذ٠ح ٚاٌزلّ١ح ف ٝصٕاػح األحاث
أٔٛاع ٚتحٍ ً١لطغ األحاث اٌ١ٙىٍ ٚ ٟاٌّظطحاخ

3

3

-

3
3
3

3
3
3

-

دراطح ِىٔٛاخ ِٚصأغ لطغ األحاث

3

3

-

7
8
9
10
11
12
13

اٌش٠ارج اٌّ١ذأ١ح ألحذ ِصأغ األحاث
اختثار أػّاي اٌظٕح

3
3

3
3

-

دراطح أطض اٌتٕف١ذ اٌتمٍ١ذ٠ح ٚاٌحذ٠خح

6

6

-

أطاٌ١ة تزّ١غ ٚحذاخ األحاث ف ٝػٍّ١ح اإلٔتاد
ِٕالشاخ  +ػزض اٌذراطاخ اٌّ١ذأ١ح
ته اإلٔتاد اٌىٌّ ٟألحاث RTA

3
3
3

3
3
3

-

14

تم ُ١١لثً إٌٙائٌ ٝألػّاي اٌفصٍ١ح ِ ٚزارؼح لثً االِتحاْ ٌٍٕظزٜ

3

3

-

15

اختثار ٔٙائ( ٝاِتحاْ ٔٙا٠ح اٌفصً اٌذراط)ٟ

3

-

-

اإلرّاٌٟ

45

45

-

1
2
3
4
5

الموضوع

 -5أعانُة انرعهُى
وانرعهى

5أ -ػزٚض
5بِٕ -الشاخ ٚػزٚض تؼٍ١ّ١ح
5دِ -حاضزاخ
 -ٚ5إرزاء تحٛث
5س -س٠اراخ ِ١ذأ١ح
5ط -اٌؼصف اٌذٕ٘ٝ
 -ٞ5اٌتؼٍ ُ١اإلٌىتزٝٔٚ
5ن -اٌتؼٍُ اٌتؼاٝٔٚ
6أِ -حاضزج(تفؼ ً١اٌظاػاخ اٌّىتث١ح).
6ب -اٌتؼٍُ اٌتؼا( ٟٔٚتمظ ُ١اٌطالب إٌِ ٝزّٛػاخ صغ١زج تٙذف تحظٓ١
ِظتٛاُ٘).

 -6أعانُة انرعهُى
وانرعهى نهطالب روي
انقذساخ انًحذودج
 -7ذقىَى انطــالب :
أ -1تىٍ١فاخ ٚٚارثاخ ِٕشٌ١ح
أ -األعانُة
أ -2اختثارأػّاي طٕح
انًغرخذيح
إِٔ -3الشاخ ٚتم ُ١١أداء
صفٟ
أ -4اِتحاْ ٔظزٞ

ب -انرىقُد

ب-1اٌتم1 ُ١١
ب-2اٌتم2 ُ١١

ٌتم ُ١١اٌّٙاراخ اٌفىز٠ح ٌٛضغ حٍٛي تٕف١ذ٠ح.
ٌتم . ُ١١اٌّٙاراخ اٌذٕ٘١ح ٚاألفىار اٌتمٕ١ح.
ٌتم ُ١١اٌمذرج اٌتىٌٕٛٛر١ح ٌذراطح أٔٛاع األحاث
ٚاٌخاِاخ.
ٌتم ُ١١اٌّخزراخ اٌتؼٍ١ّ١ح اٌّظتٙذفح ف ٝاٌّمزر.
تىٍ١فاخ ٚٚارثاخ ِٕشٌ١ح
دٚر ٜوً أطثٛع
اختثارأػّاي طٕح

اإلسبوع8
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جـ  -ذىصَع
انذسجاخ

ب -3اٌتم3 ُ١١

ِٕالشاخ ٚتم ُ١١أداء صفٟ

اإلسبوع 23

ب-4اٌتم4 ُ١١

إمتحان نظري نهاية الفصل
الدراسى االول

األسبوع 26

ج -2تىٍ١فاخ ٚٚارثاخ ِٕشٌ١ح

%21

د -2اختثارأػّاي طٕح

%31

جِٕ -4الشاخ ٚتم ُ١١أداء صفٟ

%21

ج -5امتحان نظري نهاية الفصل الدراسى االول

%71

المجموع
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 -8قائًح انكرة انذساعُح وانًشاجع :
أ -يزكشاخ
وائل كامل  ،تكنولوجيا إنتاج أثاث8102،
ب -كرة يهضيح

1. Rivka Oxman/ Robert Oxman, " The new
Structuralism design, engineering and architectural
technologies, Wiley, 2010.
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