ًَىرج ()12
ذىصُف يقشس دساسٍ
جايؼح/أكادًَُح ٔ :سارح انتؼهيى انؼبني
كهُح /يؼهذ  :انًؼٓذ انؼبني نهفٌُٕ انتطجيقيخ  -انتدًغ انخبيض
قسى  :انتصًيى انذاخهٗ ٔ االثبث

 -1بيانات المقرر
انشيض انكىدٌ1405:
انرخصص :انرصًُى انذاخهً واألثاز

انفشقح/انًسرىٌ :األونً
إسى انًقشس :يُظىس هُذسٍ انفصم انذساسً :انثاٍَ
انؼاو انذساسٍ2018/ 2017:
ػذد انىحذاخ انذساسُح َ )4( :ظشٌ ( )1ػًهٍ ()3

 -1إكظبة انطبنت انًفبْيى ٔ انحقبئق انًزتجطخ ثأٔضبع رطى انًُظٕرانُٓذطي (أطفم
 -2هذف
يظتٕٖ انُظز -أػهٗ يظتٕٖ انُظز-انًُظٕر).
انًقشس:
 -2تًُيخ قذراد انطبنت انتحهيهيخ ٔ انتزكيجيخ ٔ انتطجيقيخ في انُظزيبد انتًٓيذيخ فٗ
ػهى انًُظٕر.
 -3انًسرهذف يٍ ذذسَس انًقشس  :أٌ َكىٌ انطانة فً َهاَح انًقشس قادسا ً ػهً :

أ -المعلومات
والمفاهيم :

أ -1يذكز َظزيبد ٔ أطض انًُظٕر انُٓذطي .
أ -2يؼذد قٕاػذ انًُظٕر انُٓذطي .
أ -3يؼذد انًصطهحبد انؼهًيخ ٔانفُيخ انًظتخذيّ فٗ رطى ثبنًُظٕر انُٓذطي نألثبث
ٔانتصًيى انذاخهي

ب -المهارات

ة -1يظتُجظ أفكبر نزطى انًُظٕر انُٓذطي
ة -2يظتُتح حهٕال إلػذاد انزطٕو انتحضيزيخ نهًُظٕر.
ة -3يظتُتح انجيبَبد ٔانًؼهٕيبد انالسيخ نزطى انًُظٕر انُٓذطي.

جـ  -المهارات

خـ -1يحهم األشكبل انخبصخ ثبنًُظٕر انُٓذطي إنٗ ػُبصزْب األٔنيخ.
خـ -2يصيغ األفكبر انخبصخ ثبنًُظٕر ثأكثز يٍ شكم تجؼب ً نُقبط انشٔال ٔأيبكٍ انٕقٕف
خـ -3يقزأ انزطٕو انُٓذطيخ نًُظٕر االثبث ٔانتصًيى انذاخهي

الذهنية :

المهنية الخاصة
بالمقرر:
د – انًهاساخ
انؼايح :

دٌ -1تغلب على مشكالت رسم المنظور وٌعمل تحت ضغط إلنهاء اللوحات فى الوقت
المحدد.
دٌ -2بدع أفكارا جدٌدة لحل مشكالت رسم المنظور الهندسً.
دٌ -3قدم العرض الفعال للوحاته وٌدٌر المناقشات والحوارات.
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 -4يحرىٌ انًقشس :
م

الموضوع

1

ػشض ألهذاف انًقشس وذىصُفه ويحرىَاذه وياذى يٍ
خطظ انرحسٍُ ػٍ انؼاو انًاضً
يفهىو ػهى انًُظىسانهُذسىىانثؼذانراسَخً-
انًصطهحاخ انؼهًُح انًسرخذيح نهًُظىسانهُذسً -
أَىاع وأشكال وطشق سسى انًُظىسانهُذسً-
ذحذَذَقطحانىقىف وصاوَح انشؤَه نهًُظىسانهُذسً
قىاػذسسى انًُظىسانهُذسً انخاسجً انًىاصي
(انىجهً )وانضاوي( انًائم).
سسى انًضهؼاخ ثُائُح األتؼاد واألشكال انهُذسُح
كانذائشج تانًُظىس انهُذسً انىجهً وانًا ئم

2

3
4
5

عدد الساعات

محاضرة

درس

4

4

-

4

1

3

4

1

3

8

2

6

6

ذحىَم يكىَاخ انًسقظ األفقً نًجسًاخ ثالثُح
(األتؼاد) تانًُظىس انهُذسً انًىاصي ( انىجهً ) .

4

1

3

7

ذطثُقاخ ػهً سسى انًُظىس انهُذسً انخاسجً انًىاصي
(انىجهً ) .
اخرثاس اػًال انسُح
سسى يكىَاخ انًسقظ األفقً تانًُظىسانهُذسً انضاوي
(انًائم ) .
ذحىَم يكىَاخ انًسقظ األفقً نًجسًاخ ثالثُح األتؼاد
تانًُظىسانهُذسً انخاسجً انضاوي ( انًائم)
ذطثُقاخ ػهً سسى انًُظىسانهُذسً انخاسجً انضاوي
(انًائم) .

4

1

3

4
4

1

3

4

1

3

4

2

6

8
9
10
11
12
13
14
15

قىاػذ سسى انظم فً انًُظىس انهُذسٍ انًىاصي
وانضاوي.
ذقُُى قثم انُهائً نألػًال انفصهُح أو يؼشض نهًىاد
انؼًهً أو يشاجؼح قثم االيرحاٌ نهُظشي.
ذقُُى َهائً (ايرحاٌ َهاَح انفصم انذساسٍ) .

 -5أسانُة انرؼهُى
وانرؼهى

 -6أسانُة انرؼهُى
وانرؼهى نهطالب روي
انقذساخ انًحذودج

---------

4

4
4

---------

---------

4

---------

---------

5أ -يحبضزاد .
5ة -يُبقشبد
5ج -ػزٔض
5د -يشبريغ تطجيقيخ .
5و -تؼهى تؼبَٔي
6أ -يحبضزاد (تفؼيم انظبػبد انًكتجيخ).
6ة-انتؼهى انتؼبَٔٗ ( تقظيى انطالة إنٗ يدًٕػبد صغيزح ثٓذف تحظيٍ
يظتٕاْى).
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 -7ذقىَى انطــالب :
أ -األسانُة
انًسرخذيح

ب -انرىقُد

يُبقشبد ٔتقييى آداء صفٗ

نتقييى

تكهيفبد ٔٔاخجبد يُشنيخ

لتقٌٌم

اختجبر شفٕٖ

لتقٌٌم

اختجبر ػًهي

لتقٌٌم

ب -1التقييم 1

يُبقشبد ٔتقييى آداء صفٗ

دورى كل أسبوع

ب-2التقييم 2

تكلٌفات وواجبات منزلٌة

دورى كل أسبوع

اختبار شفوي

اإلسبوع الثامن

ب-3التقييم 3
ب-4التقييم4

جـ  -ذىصَغ
انذسجاخ

يذٖ تفبػم انطبنت نهؼًم فٗ
فزيق خًبػي نتجبدل انًؼزفخ
.
انقذراد انًؼزفيخ ٔ انفكزيخ ٔ
انًٓبريخ نزطى انًُظٕر
انُٓذطي انخبرخٗ انًٕاسٖ ٔ
انشأٖ .
يحصهخ انتؼهى ٔ تطٕيزْب ٔ
إيكبَيخ حم انًشكالد .
يذٖ تحقيق أْذاف انًقزر
انذراطي .

نهاٌة الفصل الدراسى

اختبار عملً

االول

ج -1يُبقشبد ٔتقييى آداء صفٗ

%11

ج -2تكهيفبد ٔٔاخجبد يُشنيخ

%21

ج -3اختجبر شفٕٖ

%11

ج -4اختجبر ػًهي

%01

المجموع

%111

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
أ -يزكشاخ

ال ٌوجد

ب -كرة يهضيح

3

جـ  -كرة يقرشحح

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

ثذر انذيٍ يصطفٗ درٔيش (دكتٕر يصًى )  ،انًُظٕر انُٓذطٗ
ٔانظم  ،انًؤنف  ،انقبْزح  ،ج .و  .ع  2004 ،و .
طٕطٗ اطكبَيبٌ  ،تزخًخ رثيغ دمحم َذيز انخزطبَٗ (يُٓذص يؼًبرٖ)
 ،فٍ انًُظٕر ٔاالظٓبر انًؼًبرٖ  ،انطجؼّ انثبنثّ  ،دار قبثض نهطجبػخ
ٔانُشز ٔانتٕسيغ  ،ثيزٔد – نجُبٌ  1998 ،و .
ػجذ انزحًٍ دمحم َصبر ( يُٓذص يؼًبرٖ)  ،انظم – انظالل -انًُظٕر
 ،دار انكتت ٔانٕثبئق انقٕييخ  ،انقبْزح 1980 ،و .
دمحم حًبد (دكتٕر يُٓذص)  ،تجظيظ رطى انًُظٕر  ،انطجؼّ انثبنثّ  ،دار
انكتت انؼهًيخ نهُشز ٔانتٕسيغ  ،انقبْزح 1995 ،و .
 َجيم حظٍ (دكتٕر يُٓذص)  ،انًُظٕر انُٓذطٗ ٔانظم  ،انًٕطٕػخانًؼًبريخ( ، )1دار انزاتت اندبيؼيخ  ،ثيزٔد – نجُبٌ .
يحيٗ حًٕدِ (دكتٕر يُٓذص)  ،انًُظٕر انُٓذطٗ  ،انٓيئخ انًصزيخ
انؼبيخ نهكتبة  ،االطكُذريخ  ،ج .و  .ع  1975 ،و .
Norman Diekman and John Pile, Drawing Interior
Architecture, U.S.A, 1983.

د -دوسَاخ ػهًُح
أو َششاخ  ...انخ
أسرار انًادج :و.د /وائم دمحم كايم

قائى تأػًال سئُس يجهس انقسى انؼهًٍ  :ا.و.د َ /ها فخشي ػثذ انسالو
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