ًَٕرج سقى ()23
خايؼح /اكادًٛٚح ;اٌماهشج اٌزذَذج
كهٛح  /يؼٓذ ; اٌّؼهذ اٌؼاًٌ ٌٍفٕىْ اٌتطثُمُح
قغى ; اٌتصُُّ اٌذاخًٍ واالحاث

 -2بيانات المقرر
انشيض انكٕد٘; 5229

إعى انًقشس ;ػًاسج

انرخصص; انرصًٛى انذاخهٗ ٔاألثاز ػذد انغاػاخ انذساعٛح ;

ْ -3ذف انًقشس;

انفشقح  /انًغرٕٖ ; انفشقح انشاتؼح
َظشٖ( ـ )

ػًهٗ ( ) 7

 .1تُّٕح لذساخ اٌطاٌة اٌتحٍٍُُح واٌتشوُثُح واٌتطثُمُح فٍ دساسح ّٔارد فً اٌؼّاسج اٌؼاٌُّح
اٌحذَخح.
 .2إوساب اٌطاٌة اٌّفاهُُ و اٌحمائك اٌّشتثطح تإتزاهاخ اٌتطىس اٌحادث ػاٌُّا و إِىأُح
أٔؼىاس أحش رٌه ػًٍ أػّاي اٌتصُُّ اٌذاخًٍ.
 .3تُّٕح اٌّهاساخ اٌّهُٕح ٌّىاوثح إحتُاراخ سىق اٌؼًّ و ِىاوثح األفىاس اٌزذَذج.

 -4انًغرٓذف يٍ ذذسٚظ انًقشس ;
أ -المعلومات
والمفاهيم :

ب -المهارات
الذهنية :

جـ  -المهارات

أٌ ٚكٌٕ انطانة فٗ َٓاٚح انًقشس قادسا ً ػهٗ ;
أَ -1زوش أسس ؤظشَاخ اٌؼّاسج اٌذاخٍُح.

أَ -2ؼذد اٌّصطٍحاخ اٌخاصح تاٌشسُ اٌّؼّاسي .
أَ -3ششس األداء اٌىظُفً ٌٍؼٕاصشاٌّؼّاسَح وِىىٔاخ اٌؼّاسج اٌذاخٍُح ِٓ حُج
ِالءِتها ٌٍىظُفح واٌشىً اٌزّاًٌ .
ً
أٌ ٚكٌٕ انطانة فٗ َٓاٚح انًقشس قادسا ػهٗ;
بَ-1ستٕتذ حٍىي ِتٕىػح ٌّتطٍثاخ اٌتصُُّ اٌذاخٍٍ و إػذاد اٌشسىَ اٌّؼّاسَح
اٌتحضُشَح اٌخاصح تاٌّششوع .
بَ -2ستٕثظ أفىاس وتصُّّاخ ِؼّاسَح ِثتىشج خاصح تإٌّشأخ اٌسُاحُح.
بَ-3ختاس اٌّىاصفاخ اٌفُٕح واٌتٕفُزَح اٌخاصح تاٌؼّاسج اٌذاخٍُح ٌٍّٕشاخ اٌسُاحُح
وَستٕثظ حساب اٌتىٍفح. .
أٌ ٚكٌٕ انطانة فٗ َٓاٚح انًقشس قادسا ً ػهٗ ;

المهنية الخاصة
بالمقرر:

رـَ -1حًٍ أشىاي اٌفشاغاخ اٌّؼّاسَح إًٌ ػٕاصشها األوٌُح وَؼُذ صُاغتها .
رـَ -2ضغ اٌّىاصفاخ اٌّؼّاسَح واٌتٕفُزَح ٌٍّششوع .
رـَ -3مذَ اٌشسىَ اٌهٕذسُح واٌتفاصًُ اٌّؼّاسَح ٌٍّششوع االداسي .
أٌ ٚكٌٕ انطانة فٗ َٓاٚح انًقشس قادسا ً ػهٗ;

انؼايح ;

دَ -1ؼذ اٌثحج اٌتطثُمً وَحًٍ اٌثُأاخ وَطىس اٌتؼٍُ اٌذائُ اٌّستّش وَطىس
ِؼاسفه وِهاساته.
دَ -2مذَ اٌؼشض اٌفؼاي .
دَ -3تمٓ اٌتؼاًِ ِغ اٌىّثُىتش واٌثشاِذ اٌتىٕىٌىرُح اٌّختٍفح واٌّتخصصح إلٔتاد

د – انًٓاساخ

1

اٌتصُّّاخ وإٌّارد.

 -5يحرٕ٘ انًقشس ;
م

الموضوع

2

ػشض ألْذاف انًقشس ٔذٕصٛفّ ٔيحرٕٚاذّ ٔياذى يٍ
خطط انرحغ ٍٛػٍ انؼاو انًاضٗ.
ػشض نهًششٔع انًقرشذ ألحذ انًٕاقغ انغٛاحٛح.
يؼشفح انًداالخ انًراحح انرًٚ ٙكٍ ف ٙضٕئٓا إخشاء
انرؼذٚالخ انًؼًاسٚح انًخرهفح نهًٕقغ طثقا نهُشاط انز٘
ٚرى إخرٛاسِ.
دساعح انثشَايح انًؼًاس٘ نألَشطح انٕظٛفٛح.

3
4
5

 6كٛفٛح ذحهٛم األَشطح انٕظٛفٛح نهًٕاقغ انغٛاحٛح
( .)Functional plan – bubbles – matrix
 7دساعح ػذد يٍ األَشطح تانًٕاقغ انغٛاحٛح.
 8يشاخؼح ػهٗ يا عثق دساعرّ.
 9اخرثاس أػًال انغُح.
 :كٛفٛح ذطثٛق انثشَايح انًؼًاس٘ ف ٙانًٕاقغ انغٛاحٛح.
 21دساعح انًغاقط األفقٛح ٔ انقطاػاخ انشأعٛح ف ٙانًٕاقغ
انخاسخٛح.
 22انرفاصٛم انخاصح تانًششٔع تًقٛاط سعى يُاعة.
 23انرقُٛاخ ٔ األعانٛة انحذٚثح نهطاقح انًردذدج.
 24إخشاج انًششٔع تطشٚقحػشض يُاعثح.
 25ذقٛٛى قثم انُٓائٗ نألػًال انفصهٛح أٔ يؼشض نهًٕاد
انؼًهٗ أٔ يشاخؼح قثم االيرحاٌ نهُظشٖ.
 26ذقٛٛى َٓائٗ (ايرحاٌ َٓاٚح انفصم انذساع ٙأٔ
يُاقشاخ).
5بِٕ -الشاخ وػشوض تؼٍُُّح
 -6أعانٛة انرؼهٛى
5د -ػشوض
ٔانرؼهى
5د -تّاسَٓ تطثُمُح
5هـ -حً ِشىالخ
5و -إرشاء تحىث
5صِ -شاسَغ تطثُمُح
5س -صَاساخ ُِذأُح
5ط -اٌتؼٍُ اٌتؼاؤً
 -ٌ5اٌتؼٍُُ اإلٌىتشؤً
5ن -اٌؼصف اٌزهًٕ
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6أِ -حاضشاخ ( ِٓ خالي اٌساػاخ اٌّىتثُح )
6ب -اٌتؼٍُ اٌتؼاؤً (تمسُُ اٌطالب إًٌ ِزّىػاخ صغُشج تهذف تحسُٓ ِستىاهُ )
.

 -7أعانٛة انرؼهٛى
ٔانرؼهى نهطالب
رٖٔ انقذساخ
انًحذٔدج
 -8ذقٕٚى انطــالب ;
أ -األعانٛة
انًغرخذيح

أ -2ذقٛٛى يششٔػاخ
ذصًًٛٛح

ٌتمُُُ

اٌمذسج ػٍٍ تصُُّ اٌفشاغاخ وفما ٌالتزاهاخ
اٌّؼّاسَح اٌحذَخح

أ -2يُاقشاخ ٔ أتحاز

لتقييم

اٌمذسج ػٍٍ رّغ اٌّؼٍىِاخ ػٓ االتزاهاخ
اٌحذَخح

أ -3ايرحاٌ ػًهٙ
يُرصف انفصم انذساعٙ

لتقييم

المحصلة المعرفية النظرية والعملية

لتقييم

المحصلة العملية

لتقييم

المحصلة المعرفية النظرية والعملية

أ  -5يُاقشاخ ٔذقٛٛى
أداء فصهٙ
أ -6ايرحاٌ َظش٘
َٓاٚح انفصم انذساعٙ

ب -انرٕقٛد

ب -1التقييم 1

تمُُُ ِششوػاخ تصُُّّح

دورى كل أسبوع

ب-2التقييم 2

يُاقشاخ ٔ أتحاز

دورى كل أسبوع

ب-3التقييم 3

ايرحاٌ َظش٘

األسبوع الثامن

ب-4التقييم 4

ِٕالشاخ وتمُُُ أداء فصٍٍ

األسبوع الخامس عشر

ب-5التقييم5

خـ  -ذٕصٚغ
انذسخاخ

نهاية الفصل الدراسى

امتحان نظري نهاية الفصل

األول (إختبار تحريري) –
لجنة إمتحان

الدراسى االول

ج -1تمُُُ ِششوػاخ تصُُّّح
جِٕ -2الشاخ و أتحاث

ج -3امتحان نظري منتصف الفصل
الدراسى
جِٕ -4الشاخ وتمُُُ أداء فصٍٍ
ج -5امتحان نظري نهاية الفصل
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%20
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25
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%60

الدراسى االول
ج-6المجموع
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111
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; ح ٔانًشاخغٛ قائًح انكرة انذساع-9
-

 يزكشاخ-أ

1. “Materials for architects and builders“, Arthur Lyons,
Elsevier,2008.
2. “Best of Spa design”, Annika Schulz, Braun Publishing, 2009.
3. “Details in architecture”, Andrew Hall, Images Publishing,
2009.

 كرة يهضيح-ب

:حٛانًشاخغ انؼشت
ٌٍ دمحم ػثذهللا – اٌتفاصًُ اٌّؼّاسَح – اٌطثؼح االو
; حٛانًشاخغ االخُث

 كرة يقرشحح- خـ

1- The McGraw-Hill Companies, Inc
2- Time-Saver Standards for Architectural Design Data,
seventh edition
3- The Reference of Architectural Fundamentals
4- Norman Wienand - Materials, Specification and Detailing:
Foundations of Building
; يٕاقغ االَرشَد
http://uploading.com/files/XE1MFU4X/ww07.rar.
htmlhttp://www.filefactory.com/file/aghfa06/n/ww07_rar

َ ٔها فخشٌ ػثذاٌسال/د.َ.;أًٙظ يدهظ انقغى انؼهٛسئ

4

حًٛاخ ػهٚ دٔس-د
 انخ... أٔ َششاخ

 سحاب فشحاخ/ د.َ ;أعرار انًادج

