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ًَىرض سقى ()12
ذىصُف يقشس دساعٍ
جايعح  /أكادًَُح :انقاهشج انجذَذج
كهُح  /يعهذ  :انًؼهذ انؼانً نهفُىٌ انتطثُقُح
قغى  :انتصًُى انذاخهً واالحاث

 -1بيانات المقرر
انفشقح /انًغرىٌ :األونً
إعى انًقشس  :سعى يعًاسي انفصم انذساعً  :يًرذج
انشيض انكىدٌ1117 :
انعاو انذساعٍ2018/ 2017:
فصم أول
انرخصص :انرصًُى انذاخهً واألشاز عذد انىحذاخ انذساعُح َ )4(:ظشٌ ( )1عًهٍ ()3
فصم شاًَ
(َ )4ظشٌ ( )2عًهٍ ()2
إكغاب انطانة انًعاسف وانًهاساخ انخاصح:
 -2هذف
 -1تانًصطهحاخ انفُُح نهشعى انًؼًاسي.
انًقشس:
 -2تؤعانُة إتشاصانًصطهحاخ انفُُح فً نىحاخ انشعى انًؼًاسي.
 -3تانؼُاصش انًؼًاسَح انشئُغُح فً يكىَاخ انؼًاسج.
 -3انًغرهذف يٍ ذذسَظ انًقشس  :أٌ َكىٌ انطانة فً َهاَح انًقشس قادسا ً عهً :
أَ -1زكشأعظ و قىاػذ انشعى انًؼًاسي .
أ -انًعهىياخ
أَ -2ؼذد انًصطهحاخ انخاصح تانشعى انًؼًاسي .
وانًفاهُى :
أَ -3ششح األداء انىظُفً نهؼُاصشانًؼًاسَح ويكىَاخ انؼًاسج انذاخهُح يٍ حُج
يالءيتها نهىظُفح وانشكم انجًانً .
بَ -1غتُتج حهىل يتُىػح نًتطهثاخ انتصًُى انذاخهٍ و إػذاد انشعىو انًؼًاسَح
ب -انًهاساخ
انتحضُشَح انخاصح تانًششوع .
انزهُُح :
بَ -2غتُثط أفكاس وتصًًُاخ يؼًاسَح يثتكشج خاصح تانًُشؤخ انغكُُح .
بَ -3ختاس انًىاصفاخ انفُُح وانتُفُزَح انخاصح تانؼًاسج انذاخهُح نهًُشاخ انغكُُح
وَغتُثط حغاب انتكهفح.
جـ  -انًهاساخ جـَ -1حهم أشكال انفشاغاخ انًؼًاسَح إنً ػُاصشها األونُح وَؼُذ صُاغتها .
جـَ -2ضغ انًىاصفاخ انًؼًاسَح نتُفُز انًششوع .
انًهُُح
جـَ -3قذو انشعىو انهُذعُح وانتفاصُم انًؼًاسَح نهًششوع انغكًُ وَؼًم اإلعكتشاخ
انخاصح
انخاصح تانًششوع انًؼًاسٌ.

تانًقشس:

د – انًهاساخ
انعايح :

دَ -1ؼذ انثحج انتطثُقً وَحهم انثُاَاخ وَطىس انتؼهى انذائى انًغتًش وَطىس يؼاسفه
ويهاساته.
دَ -2قذو انؼشض انفؼال .
دَ -3تقٍ انتؼايم يغ انكًثُىتش وانثشايج انتكُىنىجُح انًختهفح وانًتخصصح إلَتاج
انتصًًُاخ وانًُارج.
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 -4يحرىٌ انًقشس :
الفصل الدراسي األول
عدد
الساعات

محاضرة

درس
)ساعات
العملى )

1

3
3

م

الموضوع

1

انرعشَف انًقشس وذىصُفه ويحرىَاذه وياذى يٍ خطط انرحغٍُ عٍ انعاو
انًاضً.

4

2

سعى انًغقط االفقً نًطثخ شقح عكُُح

4

1

3

سعى انًغقط انشأعً) )A-Aنًطثخ شقح عكُُح تًقُاط سعى 1:20
سعى انًغقط انشأعً ) ) B-Bنًطثخ شقح عكُُح تًقُاط سعى
. 1:20
ذغهُى يثذئً نهًغقط االفقً وانشأعً
ششح ذفصُهح ألحذ يكىَاخ انًطثخ تًقُاط سعى . 1:2

4

1

3

4

1

3

ذغهُى َهائً نهًغقط االفقً وانشأعً وانرفصُهح .
اخرثاس أعًال انغُح

4
4
4

1
1
1

3
3
3

4

-

-

سعى انًغقط االفقً نغهى شقح عكُُح

4

1

3

4

1

3

4

1

3

4

1

3

4

1

3

4
4

1
-

3
-

4
5
6
7
8
9

 10سعى انًغقط انشأعً نغهى شقح عكُُح
 11سعى ذفصُهح ( )1نهغهى  +سعى يغقط افقً (يعًاسي) نفُال عكُُح .
 12سعى يغقط افقً (صحً ) نفُال عكُُح .
سعى يغقط افقً (كهشتاء) نفُال عكُُح  +سعى انًغاقط انشأعُح
13
نهفُال انغكُُح .
 14سعى انىاجهاخ انًطهىتح نهفُال انغكُُح تانًُاعُة واالسذفاعاخ .
15

ذقُُى َهائً (ألعًال انفصم انذساعٍ األول)

الفصل الدراسي الثانى
عدد
الساعات

محاضرة

درس

1

ذحذَذ األَشطح واألدواخ انًطهىتح يٍ انطالب

4

2

2

2

ششح نىحح انقطاعاخ انرُفُزَح وششح انغهى يعًاسَا ً واعطاء ذًشٍَ عهُه

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

م

3
4
5
6
7

الموضوع

ذغهُى نىحح سعى يعًاسٌ نغهى قهثرٍُ وتحس نهغالنى واعطاء ذًشٍَ نغهى
شالز قهثاخ .
ذغهُى نىحح نغهى شالز قهثاخ ،طشح يششوع فُال دوسٍَ تهذف ذحقُق
اصىل انشعى انًعًاسٌ .
ذغهُى قطاع أفقٍ يعًاسَا ً نهفُال  ،ششح انقطاع انشأعٍ نهفُال يعًاسَاً.
ذغهُى قطاع سأعٍ نهًششع يعًاسَا ً ،يحذدا تها انًحاوس وانطثقاخ
انخشعاَُح وانعاصنح ،ششح ذفصُهُح األتىاب وسعًه.
ذغهُى نىحح األتىاب  ،ششح ذفصُهُح انشثاتُك وسعًه .
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8

اخرثاس أعًال انغُح

4

-

-

9

ذغهُى نىحح انشثاتُك .

4

2

2

10

ششح اإلظهاس انًعًاسٌ وسعًه .

4

11
12
13
14
15
16

سعى واجهح انفُال انغكُُح تانًُاعُة واالسذفاعاخ

4
4

2
2
2

2
2
2

يشاجعح نىحاخ انًششوع تانكايم.

4

2

2

ذقُُى قثم انُهائً نألعًال انفصهُح.
ذقُُى َهائً (ألعًال انفصم انذساعٍ انصاٍَ)

4
4

-

-

 -5أساليب التعليم
والتعلم

 -6أساليب التعليم
والتعلم للطالب ذوى
القدرات المحدودة

5أ -يُاقشاخ
5ب -يحاضشاخ
5جـ -إجشاء تحىث
5د-يشاسَغ تطثُقُح
 5هـ  -ػشوض تؼهًُُح
6أ -يحاضشاخ (تفؼُم انغاػاخ انًكتثُح) .
6ب -انتؼهى انتؼاوًَ (تقغُى انطالب إنً يجًىػاخ صغُشج تهذف تحغٍُ
يغتىاهى) .

 -7تقويم الطــالب :
أ -األساليب
المستخدمة

انًحصهح انؼًهُح نتقُُى
انقذساخ انزهُُح و انًهاساخ
انفُُح .

أ -1اخرثاس عًهٍ(
ايرحاٌ َهاَح انفصم
انذساعً انصاٍَ)

لتقييم

أ -2ذقُُى يششوعاخ
ذصًًُُح
( تغهُى نىحاخ دوسَح
كم يحاضشج )

نتقُُى

 نتقُُى انقذساخ انًؼشفُح و انفكشَحو انًهاسَح نهطانة فً انتصًُى
انذاخهً و األحاث نهًُشآخ انغكُُح
و إخشاجها تانحثش انشًُُ و أنىاٌ
انجىاػ .
 انقذسج ػهً سعى انتفاصُموتحهُهها وانتًُُض تُُها وتصُُفها .

أ -3ذكهُفاخ وواجثاخ
يُضنُح

لتقييم

القدرة على جمع المعلومات
والمشاركة والحوار ونقل
المهارات .

أ-4يُاقشاخ وذقُُى
آداء صفٍ (نىحاخ )

لتقييم

القدرة على جمع المعلومات يٍ
يصادس يختهفح والمشاركة
والحوار ونقل المهارات لتقييم
القدرات التفكيرية و االستيعابية
للطالب وفق انًحاضشاخ
انُظشَح وانذسوط انؼًهُح .

أ5اخرثاس عًهٍ فً
يُرصف انفصم
دساعٍ األول

لتقييم

المحصلة العملية لتقييم القدرات
الذهنية و المهارات الفنية و
3
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إيكاَُح حم انًشكالخ .

أ -6المالحظة

ب -انرىقُد

جـ  -توزيع
الدرجات

لتقييم

ب -1انرقُُى 1

 اختبار عملي( امتحاننهاية الفصل الدراسى
الثاني)

ب-2انرقُُى 2

ذقُُى يششوعاخ ذصًًُُح
( تغهُى نىحاخ دوسَح كم
يحاضشج )

ب-3انرقُُى 3

تكليفات وواجبات منزلية

ب-4انرقُُى 4

يُاقشاخ وذقُُى آداء فصهً
( أتحاث وعروض التقديمية و
نىحاخ )

ب-5انرقُُى5

امتحان عملي

ب-6انرقُُى6

المالحظة

المحصلة العملية

 نهاية الفصل الدراسىالثاني
 دورى كل أسبوع مناإلسبوع الثالث بالفصل
الدراسي األول
 دورى كل أسبوع مناإلسبوع الثاني بالفصل
الدراسي الثاني
 دورى كل أسبوع مناإلسبوع الثالث بالفصل
الدراسي األول
 دورى كل أسبوع مناإلسبوع األول بالفصل
الدراسي الثاني
 دورى كل أسبوع مناإلسبوع الثالث بالفصل
الدراسي األول
 دورى كل أسبوع مناإلسبوع الثاني بالفصل
الدراسي الثاني
 اإلسبوع الثامن بالفصلالدراسي األول
 اإلسبوع الثامن بالفصلالدراسي الثاني
دورى كل أسبوع
%66

ج -1امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني
ض -2ذقُُى يششوعاخ ذصًًُُح
( تغهُى نىحاخ دوسَح كم يحاضشج )

%7.5

ج -3تكليفات وواجبات منزلية

%7.5

ج -4مناقشات وتقييم آداء فصلى ( أبحاث وعروض
تقديمية و لوحات )

%7.5

ج -5امتحانات عملي

%7.5
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ج-6المالحظة

%06

المجموع

%066

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
أ -مذكرات
د /مها السيد رمضان  ,كتاب رسم معمارى
(ملزمة معتمدة من مجلس المعهد والقسم )

ب -كتب ملزمة

جـ  -كتب مقترحة

 -0عبداللطيف ابو العطا البقرى (الموسوعة الهندسية المدنية والمعمارية)
,مكتبة االنجلو المصرية  , 4664,كود الكتاب A-a/20
-Jennifer Hudson , "Interior architecture from brief to
build ", Code (A/29), Laurence king Publishing, 2010.
المراجع باللغة العربية -:
 -0عبد الباقى ابراهيم – بناء الفكر المعمارى والعملية التصميمية –
مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية.
 -2إَشاء انًثاًَ  .د  /دمحم عثذ هللا
 -3انرفاصُم انًعًاسَح  .د  /دمحم حًاد
 -4انشعىو انرُفُزَح و انرفاصُم انًعًاسَح .د  /دمحم عثذ هللا
 -5يىاصفاخ تُىد أعًال انُجاسج انًعًاسَح .وصاسج اإلعكاٌ

د -دوريات علمية
أو نشرات  ...الخ

أعرار انًادج  :و.د /ذايش شاكش

قائى تأعًال سئُظ يجهظ انقغى انعهًٍ  :ا.و.د َ /ها فخشي عثذ انغالو

5

