وزارة التعليم العالى
المعهد العالى للفنون التطبيقية –التجمع الخامس
قسم التصميم الداخلى واألثاث

ًَٕرط ()12
رٕصٛف يقشس دساسٙ
جبيؼخ/أكبدًٛٚخ  :وسارح انزؼهٍى انؼبنً
كهٛخ /يؼٓذ  :انًؼهذ انؼبنً نهفُىٌ انزطجٍمٍخ  -انزجًغ انخبيس
قسى  :انزصًٍى انذاخهى و االصبس

 -1بيانات المقرر
انشيض انكٕد٘4704 :

إسى انًقشس :
دساسبد ٔػهٕو ثٛئٛخ

انزخصص :انزصًٛى انذاخهٗ ٔاألصبس

ػذد انٕحذاد انذساسٛخ )4( :

ْ -2ذف انًقشس:

انفشقخ  :انفشقخ انشاثؼخ
انفصم انذساسٗ :انضبَٙ
انؼبو انذساس2018/ 2017:ٙ
َظشٖ (  ) 1ػًهٗ ( )3

 .1إكسبة انطبنت انًفبهٍى و انحمبئك انًزرجطخ ثبنجٍئخ و أصزهب فً األَشطخ انًخزهفخ نفزوع
انزصًٍى
 .2رًٍُخ لذراد انطبنت انزحهٍهٍخ و انززكٍجٍخ و انزطجٍمٍخ فً إسزخذاو انجٍئخ و أنىاَهب كًصذر
إلٌجبد األفكبر انزصًًٍٍخ و إررجبطهب ثؼهى األرجُىيٍكس و رأصٍزهب ػهى اإلَسبٌ (فسٍىنىجٍب
– سٍكىنىجٍب) و أصز انؼىايم انًُبخٍخ ػهى انزصًٍى.
 .3رًٍُخ انًهبراد انًهٍُخ نًىاكجخ إحزٍبجبد سىق انؼًم ثًؼزفخ انًشزوػبد انًزرجطخ
ثإحزٍبجبد انجٍئخ.

 -3انًسزٓذف يٍ رذسٚس انًقشس :
أ -المعلومات
والمفاهيم :

ب -المهارات
الذهنية :
جـ  -المهارات
المهنية الخاصة
بالمقرر:
د – انًٓبساد
انؼبيخ :

أٌ -1ؼذد انًصطهحبد انخبصخ ثبنجٍئخ و أهًٍخ انحفبظ ػهٍهب فً رصًٍى األصبس و انزصًٍى
انذاخهً.
أٌ -2شزح انمىاٍٍَ و انزشزٌؼبد انًُظًخ نهجٍئخ فً يجبل انزخصص.
أٌ – 3سزد انخبيبد انجٍئٍخ فً يجبل األصبس و انزصًٍى انذاخهً
ةٌ -1سزُزج انؼاللخ ثٍٍ انزصًٍى انجٍئً و طجٍؼخ االسزخذاو.
ةٌ -2حهم االثزكبراد انزصًًٍٍخ انًزرجطخ ثًفزداد انجٍئخ.
ةٌ -3سزُجظ أفكبر و رصًًٍبد يجزكزح يٍ يفزداد انجٍئخ.

جـٌ -1حهم انًُزجبد انًزرجطخ فً انزصًٍى ثًفزداد انجٍئخ انً ػُبصزهب.
جـٌ -2سزخذيبنجزايج انًزخصصخ فً انزصًٍى.
جـٌ -3صٍغ األفكبر انزصًًٍٍخ انًزرجطخ ثًفزداد انجٍئخ ثأكضز يٍ شكم.

دٌ -1زمٍ انزؼبيم يغ انكًجٍىرز و انجزايج انزكُىنىجٍخ.
دٌ -2ؼذ انجحش انزطجٍمً انًزرجظ ثبنزصًٍى انجٍئً.
دٌ-3زذوق انفُىٌ و االػًبل انفٍُخ انًزرجطخ ثبنجٍئخ.
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 -4يحزٕ٘ انًقشس :
عدد
الساعات

نظرى

عملى

م

الموضوع

4

1

3

1

ػشض ألْذاف انًقشس ٔرٕصٛفّ ٔيحزٕٚبرّ ٔيبرى يٍ خطظ انزحس ٍٛػٍ
انؼبو انًبضٗ.
رؼشٚف يفٕٓو انجٛئخ ٔانزصًٛى  ،رحذٚذ إَٔاع انجٛئبد اإلقهًٛٛخ انًخزهفخ ،
صى رحذٚذ أًَبط رهك انجٛئبد يحم انذساسخ " صقبفٛخ  ،طجٛؼٛخ  ،يسزذايخ "

4

1

3

4

1

3

3

انًحٕس األٔل  :انجٛئخ انضقبفٛخ ٔاإلجزًبػٛخ .
ػشض نهزصًًٛبد انًخزهفخ انًسزٕحبح يٍ كم يًُٓب.
يفٕٓو حٕاس انحضبساد.
اسزهٓبو ٔحذاد رصًًٛٛخ يسزٕحبِ يٍ حضبساد انجٛئبد انًخزهفخ.
انًحٕس انضبَ : ٙانجٛئخ انطجٛؼٛخ " رطجٛق قٕاػذ اإلسزهٓبو ٔ ،اإلسزُجبط ،
ٔانزحهٛم " ػه ٙأحذ انخبيبد انطجٛؼٛخ انًسزُجطخ يٍ أحذ انجٛئبد اإلقهًٛٛخ
 ،يٍ خالل إخزٛبس كم طبنت ػه ٙحذٖ  ،صى ٚزى انزطجٛق ػه: ٙ
 .1رصًٛى األصبس يٍ ٔاقغ انجٛئخ اإلقهًٛٛخ.

4

1

3

4

1

3

6

 .2يكًالد انزصًٛى انذاخه ٙيٍ ٔاقغ انجٛئخ اإلقهًٛٛخ.

4

1

3

7

 .3رصًٛى انحٛض انذاخه ٙيٍ ٔاقغ انجٛئخ اإلقهًٛٛخ.

4

1

3

8

اخزجبس أػًبل انسُخ.

4

1

3

9

انًحٕس انضبنش  :انجٛئخ انًسزذايخ " رطجٛق قٕاػذ انزذٔٚش يٍ خالالل
إسزخذاو يخهفبد انخبيخ " ٚزى انزطجٛق ػه: ٙ
 .1رصًٛى األصبس.

4

1

3

10

 .2يكًالد انزصًٛى انذاخه.ٙ

4

1

3

11

 .3رصًٛى انحٛض انذاخه.ٙ

4

1

3

4

1

3

4

1

3

 14رقٛٛى قجم انُٓبئ ٙنألػًبل فَٓ ٙبٚخ انفصم انذساسٙ

4

1

3

 15ايزحبٌ َٓبٚخ انفصم انذساس.ٙ

4

1

3

2

4
5

12
13

رطجٛق انذساسبد انسبثقخ يٍ خالل حٛض داخه ٙيزكبيم.
إسزكًبل انذساسبد انزطجٛقٛخ.

 -5أسبنٛت انزؼهٛى
ٔانزؼهى

 -6أسبنٛت انزؼهٛى
ٔانزؼهى نهطالة
رٖٔ انقذساد
انًحذٔدح

5أ-يحبضزاد .
5ة -يُبلشبد وػزوض رؼهًٍٍخ.
5جـ-إجزاء ثحىس.
5د -يشبرٌغ رطجٍمٍخ.
 – ِ 5سٌبراد يٍذاٍَخ
6أ -يحبضزح ( رفؼٍم انسبػبد انًكزجٍخ).
6ة -انزؼهٍى انزؼبوَى ( رمسٍى انطالة إنى يجًىػبد صغٍزح ثهذف رحسٍٍ
يسزىاهى) .
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 -7رقٕٚى انطــالة :
أ -األسبنٛت
انًسزخذيخ

ة -انزٕقٛذ

أ -1يُبلشبد ورمٍٍى أداء صفى .

نزمٍٍى

مدى تحصيل الطالب للمادة
العلمية .

أ -2اخزجبر يُزصف انفصم انذراسً.

لتقييم

مدى التكامل المعرفي
بالبيئة وطبيعة الخامات
وكيفية االستفادة منها.

أ -3يهف االَجبس.

لتقييم

مدى قدرة الطالب في
التعرف علي معطيات
البيئات المختلفة .

أ -4إخزجبر فً َهبٌخ انؼبو.

لتقييم

لتقييم مدى كفاءة الطالب في
وضع تصميم مالئم للبيئة .

ب -1التقييم 1

مناقشات كل محاضرة

ب -2التقييم 2

ب -3التقييم 3

إمتحان وتسليم اللوحات التطبيقية
تسليم المشروع ومناقشات األبحاث

ب -5التقييم4

جـ  -رٕصٚغ
انذسجبد

دورى كل أسبوع
االسبوع الثامن

االسبوع الرابع عشر
نهاية الفصل الدراسى

امتحان نهاية الفصل
الدراسى االول

االول

ج-1الحضور والتفاعل

%01

01

ج-2البحث الميداني

%5

5

ج-3تقييم منتصف الفصل الدراسي

%01

01

ج -4تقييم نهاية الفصل الدراسي

%05

05

ج -4المجموع

%01

01
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 -8قبئًخ انكزت انذساسٛخ ٔانًشاجغ :
أ -يزكشاد
( ملزمة معتمدة من مجلس المعهد والقسم ).

ة -كزت يهضيخ

جـ  -كزت يقزشحخ

1. “Sustainable design the science of sustainability and
green engineering“, Daniel Vallero/ Chris Brasier,
Wiley,2008.
2. “Furniture bamboo, rattan, fibers”, Anna Garcia
Pascual, Idea book, 2001.
 .1ػهً رأفذ (د)  :صالصٛخ اإلثذاع انًؼًبس٘  ،يزكش أثحبس إَززكىَسهذ  ،انجٍشح 1111 ،
.
 .2جًبل حًذاٌ (د)  :أًَبط يٍ انجٛئبد  ،ػبنى انكزت  ،انمبهزح . 1190 ،
 .3يحً انذٌٍ سهمًٍُ (د)  :انؼًبسح انجٛئٛخ  ،انطجؼخ األونً  ،دار لبثس نهطجبػخ وانُشز ،
. 1114
1. Francis D.K. ching , Architectural : form ,space & order , Van
Nostrand Reinhold Company ,1979 .
2. A vocabulary of Environment forms concept source book.
3. Steemers Koen , Steane Mary Ann : Environmental diversity in
architecture , Taylar & francis , new York , 2004

د -دٔسٚبد ػهًٛخ

ـــــــ

أٔ َششاد  ...انخ
ْـ–انشسبئم انؼهًٛخ
:

ـــــــ

أسزبر انًبدح:و.د /.يهب انسٍذ ريضبٌ
قبئى ثأػًبل سئٛس يجهس انقسى انؼهً:ٙأ.و.دَ /هب فخزي ػجذانسالو

4

