الهيئخ القىهيخ لضوبى جىدح التعلين واالعتوبد

ًوىرج ()23
جبيؼخ  /أكبدًَُخ :وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ
كهُخ  /يؼهذ :انًؼهذ انؼبنٍ نهفُىٌ انزطجُمُخ -انزجًغ انخبيس
لسى :انضخشفـــخ

تىصيف هقشس دساسي الفصل الذساسي الثبًي  -للعبم الجبهعي ()3122/3122
 -1ثُبَبد انًمشس
انشيض انكىدٌ2323:
انزخصص :انضخشفخ

 -3هذف انًمشس :

اسى انًمشس :يجبدئ رخطُظ ػًشاٍَ

انفشلخ  /انًسزىٌ:الثالثة/الثاني

ػذد انىحذاد انذساسُخ َ ( )3) :ظشٌ (  + )3ػًهٍ ( )) --
التعرف عمى المبادئ األساسية األولية ونظريات تصميم وتخطيط المدن والظواهر
والممارسات الجمالية المصاحبة لها واكتساب المهارات االساسية الالزمة لتصميم
وتخطيط الندسكيب .

 -2انًسزهذف يٍ رذسَس انًمشس:أٌ َكىٌ انطبنت فً َهبَخ رذسَس انًمشس لبدساً ػهً أٌ:
أ -انفهى وانًؼشفخ:

أ)1
أ)2
أ)3

ة -انًهبساد انزهُُخ:

ج -انًهبساد انًهُُخ انخبصخ
ثبنًمشس:
د – انًهبساد انؼبيخ:

ب )1
ب )2

يذكر النظريات المفسرة لظهور نمو المدن
يحدد كيفية اختيار مواقع المدن وتجهيز شبكات الربط بها ومسارات الحركة داخل
الالندسكيب
يعدد المخططات الجمالية المصاحبة النشاء نمو المدينة
يستنتج الخدمات العامة المطموبة فى المدينة والالندسكيب المقترح

يحدد الخامات واالحتياجات المستقبمية فيما يخص التنسيق الفراغى وتجهيز
الفراغ

ج )1يق أر الخرائط والرفع المساحى
ج )2يطور القدرة عمى القياس وعقد المقارنات المساحية
ج )3يرسم القيم الجمالية فى الالندسكيب المقترح .
د )1يعمل في مجموعات
دَ )2زؼبيم يغ وسبئم االرصبل انحذَثخ يثم االَزشَذ
دَ )3جًغ انجُبَبد وَمىو ثزحهُههب .
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3

نظريات واسستصميم المدن و انالَذسكُت يٍ خالل ثحث يُذاٍَ ألحذ
انًُبطك ويُبلشزهب

3

--

األسجىع

1

رًهُذ ورؼشَف ثبنًبدِ وانًحزىي

3

--

انًىضىع

4

2

نظريات واسستصميم المدن و انالَذسكُت يٍ خالل ثحث يُذاٍَ ألحذ
انًُبطك ويُبلشزهب

3

--

4

الالندسكيب سوفت وهارد  /واالسزفبدِ يُهب فٍ انزصًُى

3

--

5

الالندسكيب سوفت وهارد  /واالسزفبدِ يُهب فٍ انزصًُى

3

--

3

--

6

7

9

12

11

4

تحديد أساليب التدخل الجمالى في التخطيط تبعاً لنوع العمران والتطبيق
عمى الالندسكيب في منطقة ذات طابع سكاني مختمف

تحديد أساليب التدخل الجمالى في التخطيط تبعاً لنوع العمران والتطبيق

4
3

عمى الالندسكيب في منطقة ذات طابع سكاني مختمف

--

اخزجبس يُزصف انفصم انذساسٍ

8

 - 5أسبنُت انزؼهُى
وانزؼهى

عذد السبعبد

هحبضشح

تذسيت عولى

 -4يحزىي انًمشس:

استقراء الخدمات العامة واألنشطة الواجب مراعاتها من خالل اختيار احد
المناطق وتخطيطها

استقراء الخدمات العامة واألنشطة الواجب مراعاتها من خالل اختيار احد
المناطق وتخطيطها

6

استقراء الخدمات العامة واألنشطة الواجب مراعاتها من خالل اختيار احد
المناطق وتخطيطها

13

يُبلشخ افضم انطشق الخشاج انزصًُى يغ دساسخ الَىاع االشجبس
وانشجُشاد

12

يُبلشخ افضم انطشق الخشاج انزصًُى يغ دساسخ الَىاع االشجبس
وانشجُشاد

14

يُبلشخ افضم انطشق الخشاج انزصًُى يغ دساسخ الَىاع االشجبس
وانشجُشاد

15

اخزجبس َهبَخ انفصم انذساسٍ




هحبضشاد
هٌبقشبد وعشوض تعليويخ
توبسيي تطجيقيخ

☒
☒
☐

6

3

--

3

--

3

--

3

--

3

--

3

--
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حل هشكالد
هشبسيع تطجيقيخ
إجشاء ثحىث
تجبسة هعوليخ
صيبساد هيذاًيخ
التعلن التعبوًي
التعلن اإللكتشوًي



العصف الزهٌي
توبسيي تطجيقيخ
 هحبضشاد ( سبعبد هكتجيخ )
 هٌبقشبد وعشوض تعليويخ
 توبسيي تطجيقيخ
 حل هشكالد
 هشبسيع تطجيقيخ
 إجشاء ثحىث
 تجبسة هعوليخ
 صيبساد هيذاًيخ
 التعلن التعبوًي
 التعلن اإللكتشوًي



 - 6أسبنُت انزؼهُى
وانزؼهى نهطالة روي
انمذساد انًحذودح





☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

العصف الزهٌي
توبسيي تطجيقيخ

 – 7رمىَى انطالة
أ -األسبنُت انًسزخذيخ

إيزحبٌ َظشٌ
رمُُى يششوػبد رصًًُُخ
ركبنُف ووججبد يُضنُخ
يُبلشبد ورمُُى أداء صفٍ
اخزجبس شفىٌ
اخزجبس ػًهٍ
انًالحظخ
انًمبثالد
انزمىَى انشخصٍ نهطبنت
يهف اإلَجبص

☒
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

اختجبس هٌتصف الفصل الذساسي  :األسجىع الثبهي

ة -انزىلُذ

تقيين الوششوعبد  :االسجىع الشاثع عشش
تكبليف وواججبد هٌضليخ  :كل اسجىع
اختجبس ًهبيخ العبم  :األسجىع الخبهس عشش

ج -رىصَغ انذسجبد

إيزحبٌ َظشي
رمُُى يششوػبد رصًًُُخ
ركبنُف ووججبد يُضنُخ
ايزحبٌ َصف انفصم انذساسٍ
 .1انًجًىع انكهً

%62
%32
%12
%12
%122
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 – 8لبئًخ انكزت انذساسُخ وانًشاجغ :
أ – يزكشاد

هجبدئ التخطيط العوشاًي
--------

ة -كزت يهضيخ

جـ  -كزت يمزشحخ

َحًُ َىسف انضػجٍ  " :رأثُش انظشوف انجُئُخ ػهً انزشكُم
انًؼًبسٌ " ( جذنُخ انشكم فٍ انؼًبسح )  .سسبنخ دكزىساِ  .كهُخ
انهُذسخ جبيؼخانمبهشح1978

د -دوسَبد ػهًُخ

https://www.researchgate.net/publication/264495867_ass_wnzrya
t_altkhtyt_almrany_Principles_and_Theories_of_Urban_Plannin
g

أو َششاد  ...انخ

http://www.vgloop.com/group.php?id=971

أسزبر انًبدح  :د /سائذ سشذٌ َىالُى

انمبئى ثأػًبل سئُس يجهس انمسى انؼهًً  :أ.و.د /سبيُخ فىصٌ ػهٍ

