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ًَٕرض سقى ()12
ظايؼح/أكادًَُح :وسارج انرؼهُى انؼانٍ
كهُح/يؼهذ :انًؼهذ انؼانٍ نهفُىٌ انرطثُقُح – انرعًغ انخايس
قسى :انرصًُى انذاخهٍ واألشاز
ذٕصٛف يقشس دساعٙ

 -1بيانات المقرر
انفشقح /انًغرٕٖ :انصانصح
إعى انًقشس  :ذصًٛى يُشآخ
انشيض انكٕد٘3104:
انفصم انذساعٗ :يًرذج
إداسٚح
انؼاو انذساع2018/ 2017:ٙ
انرخصص :انرصًٛى انذاخهٗ ٔاألشاز ػذد انٕحذاخ انذساعٛح  4 :يحاظشج (  )--دسط ( ) 4

ْ -2ذف انًقشس:

إكساب انطانة انًفاهُى و انحقائق انًزذثطح تانرخطُظ نىضغ َظاو إػذاد
.1
انًُشآخ اإلدارَحفً ضىء انرحذَذ انذقُق نألَشطح و انًرطهثاخ انىظُفُح نهفزاؽ.
.2ذًُُح قذراخ انطانة انرحهُهُح و انرزكُثُح و انرطثُقُح فٍ ذصًُى انًُشاخ اإلدارَح
تؤَىاػها.

 -3انًغرٓذف يٍ ذذسٚظ انًقشس :

أٌ ٚكٌٕ انطانة فٗ َٓاٚح انًقشس قادسا ً ػهٗ :
أَ -1ذكز َظزَاخ وأسس انرصًُى انذاخهٍ نهًُشاخ اإلدارَح وانؼالقح تٍُ انكرهح
أ -انًؼهٕياخ
وانفزاؽ .
ٔانًفاْٛى :
أَ -2شزغ اِداء انىظُفً نؼُاصز ويكىَاخ ذصًُى انًُشؤ اإلدارٌ يٍ حُس يالئًره
نهىظُفح وانشكم انعًانً
أَ -3فسز َظزَاخ ػهى األنىاٌ ودالالذه فً ذصًُى انًُشؤ اإلدارٌ وػالقاذه وخىاصه
بَ -1سرُرط انؼالقح تٍُ ذصًُى انًُشؤ اإلدارٌ وطثُؼح اسرخذايه وارذثاطهى تانركانُف.
ب -انًٓاساخ
بَ -2سرُرط حهىل يرُىػح نًرطهثاخ انرصًُى انذاخهٍ نهًُشاخ اإلدارٌ.
انزُْٛح :
بَ -3ضغ ذصًًُا نًُشؤ إدارٌ َزتظ تٍُ انكرهح وانفزاؽ فً اَعاد حهىل ذصًًُُح
نهًساحاخ.

بَ -4سرُثظ انؼالقح تٍُ انهىٌ و دالنره و ػالقره تًساحح و طثُؼح انًكاٌ اإلدارٌ.

جـ  -انًٓاساخ
انًُٓٛح انخاصح
تانًقشس:

ظـَ -1صُؾ أفكار انرصًُى انذاخهً نهًُشؤ اإلدارٌ تٌؤكصز يٍ شكم .
ظـ َ -2خرار انخاياخ وانًىاد انًسرخذيح ارذثاطا تاالسرخذاو انُهائٍ نهًُشؤ اإلدارٌ.
ظـ َ -3قذو انزسىياخ انهُذسُح وَؼًم اإلسكرشاخ نرصًُى انًُشؤ اإلدارٌ .
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د – انًٓاساخ
انؼايح :

دَ -1رغهة ػهً انًشكالخ وَؼًم ذحد ضغظ .
دَ -2عُذ انرصًُى انعًاػً تانرؼاوٌ يغ اِخزٍَ.
دَ-3ثذع أفكارا ظذَذج نحم انًشكالخ انرصًًُُح وانرُظًُُح.
دَ -4ؼذ انثحس انرطثُقً وَحهم انثُاَاخ وَطىر انرؼهى انذائى انًسرًز و َطىريؼارفه
و يهاراذه
دَ -5قذو انؼزض انفؼال .

 -4يحرٕ٘ انًقشس :
الفصل الدراسي األول
م

الموضوع

عدد
الساعات

محاضرة

درس

1

ػشض ألْذاف انًقشس ٔذٕصٛفّ ٔيحرٕٚاذّ ٔياذى يٍ خطط انرحغ ٍٛػٍ انؼاو
انًاظٗ.

4

4

2

ٔظٛفح انًُشآخ اإلداسٚح -ػالقرٓا تُظى انٓٛاكم االداسٚح ٔأًْٛح انرصًٛى انذاخهٙ
نرحقٛق أْذاف انًؤعغح اإلداسٚح

4

4

3

ػشض انذساعاخ انًٛذاَٛح نثؼط انًؤعغاخ اإلداسٚح انقائًح نرٕظٛح األَشطح
اإلداسٚح ٔيرطهثاذٓا انثششٚح ٔانًادٚح – انٓٛكم انٕظٛفٗ ٔاإلداسٖ نهًُشآخ اإلداسٚح

8

4 * 2عاػاخ

5
6
7
8

ذحذٚذ األَشطح االداسٚح نهذساعح ف ٙانًششٔع
 دساعاخ ذخطٛط انحٛض انذاخهٙدساعح نهًغقط األفقٗ نهًُشآخ اإلداسٚحذقٛٛى نًا ذى إَجاصِ ( أػًال انغُح)

12

4 * 3عاػاخ

4

4

9

دساعح نٕحذاخ األشاز انًغرخذيح فٗ ذؤشٛس انًُشؤ اإلداسٖ ٔػالقرٓا تُغة جغى
االَغاٌ (أَصشٔتٕيرشٖ)

8

4 *2عاػاخ

4

10
11

ذصًٛى انًغقط األفقٗ يغ ذطثٛق كم يٍ انًقاٛٚظ األسجَٕٕيٛح ٔاألَصشٔتٕيرشٚح
انصحٛحح ٔذٕصٚغ األشاز:
أ -دساعح نهٓٛكم انٕظٛفٗ
ب-ذٕصٚغ انًكَٕاخ انٕظٛفٛح نهًغقط األفقٗ 1:100
ض -ذٕصٚغ األشاز ػهٗ انًُاطق انٕظٛفٛح
د -شكم انؼالقاخ انًثاششج ٔانغٛش يثاششج نًكَٕاخ نهًغقط األفقٗ
ذقٛٛى قثم انُٓائٗ نألػًال انفصهٛح أٔ يؼشض نهًٕاد انؼًهٗ أٔ يشاجؼح قثم
االيرحاٌ نهُظشٖ

15

12
13
14

4 * 3عاػاخ

12

4

4

ذقٛٛى َٓائٗ (ألػًال انفصم انذساع ٙاألٔل)

4

4

انًجًٕع

60

60

الفصل الدراسي الثاني
م

الموضوع

عدد
الساعات

محاضرة

درس
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ذصًٛى اإلظاءج انذاخهٛح ٔانرٕٓٚح نهحٛضاخ اإلداسٚح ٔأششْا فٗ ذصًٛى األعقف
ٔانحٕائط  :ػشض نثؼط أعانٛة انرٕٓٚح ٔاإلظاءج انطثٛؼٛح ٔ انصُاػٛح فٗ
انًُشآخ اإلداسٚح

4

2

 -1دساعح نرصًٛى قاػح سئٛظ يجهظ اإلداسج ذحًم تؼط عًاخ انطشص انًصشٚح:
أ -ذصًٛى انقطاػاخ انشأعٛح ٔاألشاز ٔػالقرّ ترصًٛى انحٕائط
ب -دساعح نهًُظٕس
 -2دساعح نرصًٛى قاػح اإلجرًاػاخ ذحًم تؼط عًاخ انطشص انًصشٚح:
أ -ذصًٛى انقطاػاخ انشأعٛح ٔاألشاز ٔػالقرّ ترصًٛى انحٕائط
-3دساعح نهًُظٕس

12

5

دساعح ألحذ يُاطق انؼًم workstation zone
أ -ذصًٛى انقطاػاخ انشأعٛح ٔاألشاز ٔػالقرّ ترصًٛى انحٕائط
دساعح نهًُظٕس

1

3
4

6
7
8
9
10
11
12
13

ذقٛٛى نًا ذى إَجاصِ ( أػًال انغُح)
دساعح نًُطقح اإلعرقثال أٔ خذيح انؼًالء :
أ -ذصًٛى انقطاػاخ انشأعٛح ٔاألشاز ٔػالقرّ ترصًٛى انحٕائط
دساعح نهًُظٕس
-1ػشض نثؼط عًاخ انطشص انًصشٚح }انًصشٖ انقذٚى (فشػَٕٗ)  -إعاليٗ –
َٕتٗ{
-2دساعح نرصًٛى يُطقح اإلعرقثال ذحًم تؼط عًاخ انطشص انًصشٚح:
أ -ذصًٛى انقطاػاخ انشأعٛح ٔاألشاز ٔػالقرّ ترصًٛى انحٕائط
دساعح نهًُظٕس

4

4 * 3عاػاخ

12

4 * 3عاػاخ

4

4

8

4 * 2عاػاخ

12

4 * 3عاػاخ

14

ذقٛٛى قثم انُٓائٗ نألػًال انفصهٛح أٔ يؼشض نهًٕاد انؼًهٗ أٔ يشاجؼح قثم
االيرحاٌ نهُظشٖ

4

4

15

ذقٛٛى َٓائٗ (ألػًال انفصم انذساع ٙانصاَ-)ٙنجُح شالشٛح

4

4

انًجًٕع

60

60

 -5أعانٛة انرؼهٛى
ٔانرؼهى

 -6أعانٛة انرؼهٛى
ٔانرؼهى نهطالب
رٖٔ انقذساخ
انًحذٔدج

5أ -يُاقشاخ ٔػشٔض ذؼهًٛٛح
5ب -يحاظشاخ
5جـ -حم يشكالخ
5دـ ذًاس ٍٚذطثٛقٛح
ْ5ـ -إجشاء تحٕز
-ٔ 5يشاسٚغ ذطثٛقٛح
5ص -صٚاساخ يٛذاَٛح
 -٘5انرؼهٛى اإلنكرشَٔٗ
6أ -يحاضزج( انساػاخ انًكرثُح)
6ب -انرؼهى انرؼاوٍَ (ذقسُى انطالب إنً يعًىػاخ صغُزج تهذف ذحسٍُ يسرىاهى)

 -7ذقٕٚى انطــالب :
أ -األعانٛة
انًغرخذيح

أ -1ذكهُفاخ وواظثاخ

نرقُُى

انقذرج ػهً انرؼهى وانفهى

أ -2ذقُُى يشزوػاخ ذصًًُُح

نرقُُى

انقذرج ػهً انرحهُم ويهارج انرصًُى
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وػزض األفكار ورسى وذىسَغ األشاز فً
انًُشآخ اإلدارَح
انقذرج ػهً حم انًشكالخ ووضغ
انرصًُى انًُاسة
انًهاراخ انًؼزفُح وانؼهًُح وانذهُُح انرً
ذى دراسرها فً انفصم
دورٌ كم اسثىع

نرقُُى

أ -3اخرثار ػًهٍ نهفصهٍُ
انذراسٍُُ
أ -4يُاقشاخ و ذقُُى اداء صفٍ نرقُُى
ب-1انرقُُى1

ذكهُفاخ وواظثاخ

ب-2انرقُُى  2ذقُُى يشزوػاخ ذصًًُُح

ب -انرٕقٛد

األسثىع  8يٍ انفصم
ب -3انرقُُى 3اخرثارػًهٍ (انفصم انذراسٍ
انذراسٍ األول
األول)
األسثىع  8يٍ انفصم
اخرثارػًهٍ (انفصم انذراسٍ
انذراسٍ انصاٍَ
انصاٍَ)
ب-4انرقُُى  4يُاقشاخ و ذقُُى أداء صفٍ نهفصم األسثىع  15يٍ انفصم
انذراسٍ األول
انذراسٍ األول
يُاقشاخ و ذقُُى اداء صفٍ نهفصم األسثىع  15يٍ انفصم
انذراسٍ األول
انذراسٍ انصاٍَ
ض -1ذكهُفاخ وواظثاخ

%10

ض -2ذقُُى يشزوػاخ
ذصًًُُح

%10

ض -3اخرثارػًهٍ (انفصم
انذراسٍ األول)

 10درظاخ
10درظاخ
 10درظاخ

%10

جـ  -ذٕصٚغ
انذسجاخ

ض -3اخرثارػًهٍ (انفصم
انذراسٍ انصاٍَ)
ض -4يُاقشاخ و ذقُُى أداء
صفٍ نهفصم انذراسٍ
األول

يُاقشاخ و ذقُُى اداء
صفٍ نهفصم انذراسٍ
انصاٍَ

%10

 10درظاخ
 30درظاخ

%30

30درظاخ
%30
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 درظح100

%100

:انًعًىع

: ح ٔانًشاجغٛ قائًح انكرة انذساع-8
.6102 ، تصميم منشات إدارية،رحاب علي فرحات
1. Schulz, Annika, "Best of office design – work-", Code
(A/143), Braun Publishing, 2008.
2. Choi Ji-hyun, Ha Ji-hae, " Space office Vol.4", Code
(A/151), Archiworld co., ltd., 2012.
1- “Time Saver for planning and interior design”
2-CARLES BROTO,"CONTEMPORARY CLASSIC
FURNITURE", BOOK 1&2, BARCELONA, SPAIN, 2001.
ISBN:84-89861-40-4
3-Maarten J. Raven “Atlas of Egyptian Art”The American
University in Cairo Press , Egypt.
4-VERNA COOK SALOMONSKY "MASTERPIECES OF
FURNITURE"GENERAL PUBLISHING COMPANY LTD,
TORONTO, ONTARIO, CANADA, 1947.

 يزكشاخ-أ

 كرة يهضيح-ب

 كرة يقرشحح- جـ

ػثذ انثاقً اتزاهُى – تُاء انفكز انًؼًاري وانؼًهُح انرصًًُُح – يزكش انذراساخ
انرخطُطُح وانًؼًارَح
1-dream office furniture company "employees catalogue", cairo,
Egypt, 2010.
2-dream office furniture company "manager desk catalogue",
cairo, Egypt, 2010.dream office furniture com
3- pany "chairs & sofas catalogue", cairo, Egypt, 2010.
4-future office furniture company "space link", cairo, Egypt.
5-future office furniture company "solitaire, bolivard& wings",
cairo, Egypt.
7-asiu misr office furniture company "borchor", cairo, Egypt.
8-mobica office furniture company "space link", cairo, Egypt,
2010.
9-staff Egypt office furniture company "", cairo, Egypt, 2010.

حًٛاخ ػهٚ دٔس-د
 انخ... أٔ َششاخ

10-vision office furniture company borchor, cairo, Egypt, 2010.
 َٓا فخشٖ ػثذ انغالو/ د.و. ا: ًٙظ يجهظ انقغى انؼهٛقائى تؤػًال سئ
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