انهٍئخ انقىيٍخ نضًبٌ جىدح انتؼهٍى واالػتًبد

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

تىصٍف يقشس دساسً نهؼبو انجبيؼى  3122 -3122انفصم انذساسى األول
 -2ثٍبَبد انًقشس
انشيض انكىدي:

اسى انًقشس :

1111

انفشقخ  /انًستىي:

رك انزكغُبد انضخشفُخ وانىاخهبد انًؼًبسَخ

انتخصص:
 -3هذف انًقشس :

ػذد انىحذاد انذساسٍخ َ ( 5:ظشي ( )2

األولى ـ فصل أول

ػًهً ( ) )2

يؼشفخ انخصبئص انزكُىنىخُخ واندًبنُخ نًىاد انجُبء وانزكغُبد اندذاسَخ انًغزخذيخ فً ردًُم
انىاخهبد واألعطر انًؼًبسَخ يغ اكزغبة يهبساد انزطجُك وانزُفُز.

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

ة -انًهبساد انزهٍُخ:

أ)1

َزؼشف ػهً طجُؼخ انخصبئص انزكُىنىخُخ واندًبنُخ نهًىاد انًخزهفخ انًغزخذيخ فً
انزدًُم انًؼًبسي.

أ)2

َؼذد رمُُبد وأعبنُت انزُفُز انخبصخ ثهزِ انًىاد.

أ)3

َششذ ػاللخ ورأثُش انجُئخ وانًُبش ػهً هزِ انًىاد.

ة)1

ًَُض ثٍُ انخصبئص انزكُىنىخُخ واندًبنُخ نًىاد انجُبء انًخزهفخ وانزكغُبد
اندذاسَخ.

ة)2
ة)3

َسهم انًُبرج انًىخىدح ثبنفؼم فً انىالغ ورمًُُهب.
َغزُزح أفضم انخبيبد انًُبعجخ نزدًُم انًغطسبد انًؼًبسَخ
انًخزهفخ.

انهٍئخ انقىيٍخ نضًبٌ جىدح انتؼهٍى واالػتًبد

ج -المهارات المهنية
والعممية:

د – انًهبساد
انؼبيخ :

ج)1

َغزخذو أفضم األعبنُت نهزؼشف ػهً خصبئص يىاد انجُبء وانزكغُبد
اندذاسَخ.
َزذسة ػهً انزمُُبد انًغزخذيخ فً رُفُز اندذاسَبد يٍ هزِ انخبيبد.
ًٍَُ يهبسح انزىظُف األيثم نهزِ انخبيبد فً انؼًبسح.

د)1
د)2

َؼًم فٍ فشَك
َزؼبيم يغ وعبئم االرصبل انسذَثخ مثل االنترنت

ج)2
ج)3

 -5يحتىي انًقشس :
ػذد
انسبػبد

يحبضشح

تذسٌت
ػًهى

2

رًهُذ ورؼشَف ثبنًبدِ وانًسزىي

5

3

3

4-3

رؼشَف ثًبهُخ انؼًبسح وانًذاسط انًؼًبسَخ انزمهُذَخ وانسذَثخ يغ
ػشض ألهى انًؼًبسٍَُ واألػًبل انًؼًبسَخ

2

5

5

اَىاع خبيبد انزكغُبد انضخشفُخ انزمهُذَخ ويىاصفبرهب وطشق
رطت لهب

2

5

5

7-6

انجسث زىل اَىاع خبيبد انزكغُبد انضخشفُخ انسذَثخ ويىاصفبرهب
وطشق رطجُمهب

2

5

5

8

ايزسبٌ يُزصف انفص انذساعٍ االول رسشَش

5

3

3

-9
11
11

يزبثؼخ انطالة فٍ َزبئح انجسث انًُذاٍَ ( يٍ خالل فشق ػًم ) ػٍ
انخبيبد انسذَثخ وطشق رطجُمهب

23

7

7

-12
-13
14

رُفُز ثالطبد انزكغُبد انخبسخُخ ثبعزخذاو ازذ انخبيبد فٍ انجسث
انًُذاٍَ او اكثش يٍ خبيخ

23

7

7

15

اخزجبس َهبَخ انفصم انذساعٍ االول

5

3

3

األسجىع

انًىضىع

5-4
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 -6أسبنٍت
انتؼهٍى وانتؼهى














يحبضشاد
يُبقشبد وػشوض تؼهًٍٍخ
د اسٌٍ طجً ٌخ
حم يشكالد
يشبسٌغ تطجٍقٍخ
إجشاء ثحىث
تجبسة يؼًهٍخ
صٌبساد يٍذاٍَخ
انتؼهى انتؼبوًَ
انتؼهى اإلنكتشوًَ
انؼصف انزهًُ

×
×
×
×
×
×
×

 -6أساليب التعميم
والتعمم لمطالب

ذوى القدرات المحدودة
انتؼهٍى انتؼبوَى
(-تقسٍى انطالة انى يجًىػبد صغٍشح-.
انتؼهى ثبألقشاٌ-

يحبضشاد (انسبػبد انًكتجٍخ ))

 -7تقويم الطــالب :

انهٍئخ انقىيٍخ نضًبٌ جىدح انتؼهٍى واالػتًبد

أ -األساليب
المستخدمة

إيزسبٌ َظشٌ

×

رمُُى يششوػبد رصًًُُخ

×

ركبنُف ووخجبد يُضنُخ

×

يُبلشبد ورمُُى أداء صفٍ

×

اخزجبس شفىٌ

×

اخزجبس ػًهٍ
انًالزظخ
انًمبثالد
انزمىَى انشخصٍ نهطبنت

×

يهف اإلَدبص

ب -التوقيت

جـ  -توزيع الدرجات

-

تكبنٍف وواججبد يُضنٍخ وانتقىٌى انشخصً نهطبنت  .اسجىػٍب
األسجىع 2

-

يُبقشبد وتقٍٍى اداء صفً .

-

تُفٍز ػٍُبد نجالطبد انتكسٍخ (تكهٍف يُضنً )

االسجىع 25

-

اختجبس َظشي يُتصف انفصم انذساسً

األسجىع 2

-

اختجبس َظشي َهبٌخ انفصم انذساسً .
انذساسً ( االسجىع ) 26

َهبٌخ انفصم

-

انًُبقشخ وانحضىس وانحىاس .

-

اثحبث يٍذاٍَخ ( تكبنٍف يُضنٍخ )

-

تُفٍز ػٍُبد نجالطبد انتكسٍخ(تقٍٍى يششوػبد )

%21
%6
%26

وتقىٌى شخصً نهطبنت
-

اختجبس يُتصف انفصم انذساسً (ايتحبٌ َظشي) %21

-

اختجبس َهبٌخ انفصم انذساسً ( .ايتحبٌ َظشي) %71
%211
انًجًىع
-

انهٍئخ انقىيٍخ نضًبٌ جىدح انتؼهٍى واالػتًبد

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
انفشاغبد فٍ انزشكُم انًؼًبسٌ

أ -يزكشاد
ب -كتب ممزمة

-

Design concepts for engineers

-

The ecology of building materials

جـ  -كتب مقترحة

د  /ػهٍ سأفذ  ،ثالثُخ االثذاع انًؼًبسٌ

د -دوريات عممية

www.greatbuildings.com
www.artweek.com
www.deseen.com

أو نشرات  ...الخ

أعزبر انًبدح  :أ.و.دَ .هب عُذ يسًذ ػفُفٍ
انمبئى ثأػًبل سئُظ يدهظ انمغى  :أ.م.د /سامية فوزي عمي

