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ًَىرج ()23
ذىصُف يقرر دراضٍ

 -2بٌانات المقرر
انريس انكىدٌ5221 :

إضى انًقرر :
يشروع انثكانىرَىش

انرخصص :انرصًُى انذاخهً واألثاز عذد انطاعاخ انذراضُح :

 -3هذف
انًقرر:

انفرقح  :انفرقح انراتعح
انفصم انذراضً :انثاٍَ
انعاو انذراضٍ3122/3122:
يحاضرج (  ) -درش ( ) 23

 .1إكساب انطانة انًفاهيى و انحقائق انًشذثطح تانًششوػاخ انًركايهح و انرخطيظ الساسياخ
االفكاس انًطشوحح نهًؼانعح انرصًيًيح.

 -4انًطرهذف يٍ ذذرَص انًقرر :
أ -المعلومات
والمفاهٌم :

ب -المهارات
الذهنٌة :

جـ  -المهارات

أٌ َكىٌ انطانة فً َهاَح انًقرر قادراً عهً :
أ -1يزكش أسس انرصًيى انذاخهي و األشاز نهًسرشفياخ وانؼالقح تيٍ انكرهح وانفشاؽ.

أ -2يششغ اآلدا ء انىظيفي نؼُاصش ويكىَاخ انرصًيى انذاخهً واألشاز نهًسرشفياخ
يٍ حيس يالئًره نهىظيفح وانشكم انعًانً .
أ -3يفسش دالالخ األنىاٌ فً انرصًيى انذاخهً واألشاز نهًسرشفياخ
أٌ َكىٌ انطانة فً َهاَح انًقرر قادراً عهً:
ب -1يسرُرط انؼالقح تيٍ انرصًيى وطثيؼح االسرخذاو تانًسرشفياخ
ب -2يسرُرط حهىل يرُىػح نًرطهثاخ انرصًيى انذاخهي نهًسرشفياخ وإػذاد انشسىو انرحضيشيح
انخاصح تزنك.
ب-3يحهم االتركاس ويقيى انىظيفح انعًانيح و انؼًهيح انًصهً نهفشاؽ فً انًسرشفياخ.
ب -4يسرُثظ انؼالقح تيٍ انهىٌ و دالنره و ػالقره تًساحح و طثيؼح انًسرشفياخ.

أٌ َكىٌ انطانة فً َهاَح انًقرر قادراً عهً :

المهنٌة الخاصة
بالمقرر:

ظـ -1يسرخذو انثشايط انًرخصصح فً انرصًيى وانرحهيم ويخطظ انذساساخ انفُيح
انًرخصصح نهًسرشفياخ
ض -2يصيؾ االفكاس انرصًيًيح نهًسرشفياخ تاكصش يٍ شكم
ظـ -3يقذو انشسىو انهُذسيح.
أٌ َكىٌ انطانة فً َهاَح انًقرر قادراً عهً:

انعايح :

د -1يؼذ انثحس انرطثيقي ويطىس يؼاسفه ويهاساذه.
د -2يقذو انؼشض انفؼال ويذيش انًُاقشاخ وانحىاساخ .
د -3يؼًم ذحد ضغظ ويحذد انألهذاف واألونىياخ ويسشع فً اذخار انقشاس
د -4يرقٍ انرؼايم يغ انكًثيىذش إلَراض انرصًيًاخ وانرحهيم وكراتح انرقاسيش.

د – انًهاراخ
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 -5يحرىٌ انًقرر :
م
2
3
4
5
6
7
2
2
1
21
22
23
24
25
26

الموضوع
عرض ألهذاف انًقرر وذىصُفه ويحرىَاذه وياذى يٍ خطط انرحطٍُ عٍ انعاو
انًاضً.
عرض ألَىاع وذخصصاخ انًطرشفُاخ يع عرض نهًشروعاخ انًطروحح
نهطالب نُُرقً كم طانة أحذ ذهك انًشروعاخ
اضركًال عرض ألَىاع وذخصصاخ انًطرشفُاخ وعرض نهًكىَاخ انىظُفُح
نهرخصصاخ انًخرهفح نهًطرشفُاخ
عرض نًا ذى ذجًُعه يٍ يعهىياخ َرُجح نعًم انثحىز وانذراضاخ انًُذاَُح عٍ
أَىاع وذخصصاخ انًطرشفُاخ.
دراضح انًطاقط االفقُه نهًطرشفً وانًكىَاخ انىظُفُح نكم دور
اخرثار أعًال انطُح.
دراضه انقطاعاخ انرأضُح نهًطرشفً وانًكىَاخ انىظُفُح نكم دور
دراضةةح نهًُةةاظُر نهًُةةاطم انهايةةح :االضةةرقثال -انرَطثشةةٍ-انطةةىار –انعُةةاداخ
انخارجُح-انعًهُاخ -اإلقايح......
إخراج انًشروع تطرَقح انعرض.
ذقُُى َهاَح انفصم انذراضٍ يشروع انثكانىرَىش

عدد
الساعات

محاضرة

درس

23

-

23

23

-

23

23
23
23

-

23
23
23

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

-

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

5أ -يحاضشج.
5ب -يُاقشاخ وػشوض ذؼهيًيح.
5ظـ -إظشاء تحىز.
5د -يشاسيغ ذطثيقيح.
5هـ -ذؼهى راذي.
6أ -ذفؼيم انساػاخ انًكرثيح.
6ب -ذقسيى انطالب إنً يعًىػاخ صغيشج تهذف ذحسيٍ يسرىاهى.
6ظـ -انؼشوض وانشسىو واألشكال وانصىس انرىضيحيح.
6دـ -انًالحظح انًثاششج.

 -6أضانُة
انرعهُى وانرعهى

 -7أضانُة
انرعهُى وانرعهى
نهطالب روي
انقذراخ انًحذودج
 -2ذقىَى انطــالب :
أ -األضانُة
انًطرخذيح

أ -1يُاقشاخ وذقييى أداء فصهي.

نرقييى

أ -2اخرثاس يُرصف انفصم انذساسي.

نرقييى

أ -3يهف االَعاص.

نرقييى

إظادج انًهاساخ انؼًهيح وانرؼثيش
ػٍ األفكاس
يحصهح انرؼهيى وإيكاَيح حم
انًشكالخ.
انقذسج ػهي ظًغ انًؼهىياخ
وذحهيهها وانرىاصم يغ األخشيٍ
.
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أ -3انًششوع انرطثيقي.

ب -انرىقُد

نرقييى

ب -1انرقييى 1
ب -2انرقييى 2
ب -3انرقييى 3

حضىس ويُاقشاخ كم يحاضشج
يُاقشاخ األتحاز
ذقييى ألػًال انطالب اإلسثىػيح

ب-4انرقييى 4

إيرحاٌ يُرصف انفصم انذساسي
ذسهيى انًششوع انرطثيقي

ب -5انرقييى5

جـ  -ذىزَع
انذرجاخ

إظادج انًهاساخ انؼًهيح
واإلخشاض.
دوسي كم أسثىع
االسثىع انصايٍ
االسثىع انشاتغ ػشش
َهايح انفصم انذساسً انصاَي

ج -1الحضور والتفاعل

20

00

ج -2التدرٌبات والتطبٌقات

20

00

ج -4تقٌٌم نهاٌة الفصل الدراسً

00

080

ج -4المجموع

%000

300

 -8قائمة الكتب الدراسٌة والمراجع :
الٌوجد

أ -مذكرات
ب -كتب
ملزمة
جـ  -كتب مقترحة

“Sustainable design the science of sustainability and green
engineering“, Daniel Vallero/ Chris Brasier, Wiley, 2008.
PANERO, JULIUS AND ZELINIK, HUMAN DIMENSION
INTERIOR SPACE, A SOURCE BOOK OF DESIGN REFERENCE
STANDARDS, LONDON 1711.
WILERY, JOHN: ARCHITECTURAL LIGHTING FOR
.COMMERCIAL INTERIORS 1781

د -دورٌات علمٌة

WWW.WESTPOINTHOTEL.COM

أو نشرات ...
الخ
هـ – الرسائل
العلمٌة :

WWW.DESIGNGUIDE.COM
-------------

 -7اإلمكانٌات المطلوبة للتعلٌم والتعلم :

أستاذ المقرر :أ.م.د /نها فخري عبدالسالم  /م.د.إ /رحاب فرحات
رئٌس مجلس القسم العلمً :أ.م.د /نها فخري عبدالسالم
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