وزارة التعليم العالى

ًَىرج سقى ()12
خايؼح /اكادًَُح :وصاسة انتؼهُى انؼانً
كهُح  /يؼهذ  :انًؼهذ انؼانً نهفُىٌ انتطبُقُت – انتجًغ انخايس
قغى  :انتصًُى انذاخهً واالحاث

 -1بيانات المقرر
انفشقح  /انًغرىي:انثاَُح
إعى انًقشس :سعى يؼًاسي انفصم انذساعً  :األول
انشيض انكىدٌ2117:
انؼاو انذساعٍ2018/ 2017:
انرخصص :انرصًُى انذاخهً واألثاز ػذد انىحذاخ انذساعُح َ )4( :ظشي ( )1ػًهً ()3

 إكغاب انطانة انًفاهُى و انحقائق انًشذثطح تانؼُاصشانًؼًاسَح انشئُغُح -2هذف
ويكىَاخ نىحاخ انشعىو انًؼًاسَح
انًقشس:
 ذًُُح قذساخ انطانة انرحهُهُح و انرشكُثُح و انرطثُقُح فٍ أعانُة إتشاصإصطالحاخانًغاقظ وانقطاػاخ تًششوػاخ انؼًاسج انذاخهُح .
 -3انًغرهذف يٍ ذذسَظ انًقشس  :أٌ َكىٌ انطانة فً َهاَح انًقشس قادسا ً ػهً :

أ -المعلومات
والمفاهيم :

ب -المهارات
الذهنية :
جـ  -المهارات
المهنية الخاصة
بالمقرر:
د – انًهاساخ
انؼايح :

أَ -1زكشأسس و قىاػذ انشسى انًؼًاسي .
أَ -2ؼذد انًصطهحاث انخاصت بانشسى انًؼًاسي .
أَ -3ششح األداء انىظُفً نهؼُاصشانًؼًاسَت ويكىَاث انؼًاسة انذاخهُت يٍ حُج
يالءيتها نهىظُفت وانشكم انجًانً .
بَ -1ستُتج حهىل يتُىػت نًتطهباث انتصًُى انذاخهٍ و إػذاد انشسىو انًؼًاسَت
انتحضُشَت انخاصت بانًششوع .
بَ -2ستُبظ أفكاس وتصًًُاث يؼًاسَت يبتكشة خاصت بانًُشأث انتجاسَت .
بَ -3ختاس انًىاصفاث انفُُت وانتُفُزَةت انخاصةت بانؼًةاسة انذاخهُةت نهًُشةاث انتجاسَةت
وَستُبظ حساب انتكهفت.
جـَ -1حهم أشكال انفشاغاث انًؼًاسَت إنً ػُاصشها األونُت وَؼُذ صُاغتها .
جـَ -2ضغ انًىاصفاث انًؼًاسَت نتُفُز انًششوع .
جـَ -3قذو انشسىو انهُذسُت وانتفاصُم انًؼًاسَت نهًششوع انتجاسٌ وَؼًم
اإلسكتشاث انخاصت بانًششوع انًؼًاسٌ.
دَ -1ؼذ انبحج انتطبُقً وَحهم انبُاَاث وَطىس انتؼهى انذائى انًستًش وَطىس يؼاسفه
ويهاساته.
دَ -2قذو انؼشض انفؼال .
دَ -3تقٍ انتؼايم يغ انكًبُىتش وانبشايج انتكُىنىجُت انًختهفت وانًتخصصت إلَتاج
انتصًًُاث وانًُارج.
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 -4يحرىٌ انًقشس :
و

انًىضىع

1

انرؼشَف تانًقشس و ػشض َرائح اعرثُاَاخ انطانة ػٍ انؼاو اندايؼٍ انغاتق و خطظ
انرحغٍُ
يذخم انًقشس (أهذافه,أهًُره ) انشيىص وانًصطهحاذانًؼًاسَح
اػرثاساخ ذصًُى انغهى

ػذد
انغاػاخ
4

4

-

4
4

4
1

3

4

ذؼشَف وششوط سعى انغهى رو انقهثرٍُ

4

1

3

5

ذؼشَف وششوط سعى انغهى انذائشي

4

1

3

6

قطاػاخ ذُفُزَح نالتىاب انًُضنقح تأَىاػها – االظهاس انًؼًاسي نالتىاب

4

1

3

7
8
9

قطاػاخ االنىيُُىو نهشثاتُك واالتىاب
اخرثاس يُرصف انفصم انذساعٍ األول ( اخرثاس أػًال انغُح )
االسضُاخ انخشثُح ( انثاسكُه ) .

4
4
4

1

3

10

يشاحم ذشكُة ( تاسكُه يغًاس – انرهىَح – انهصق )

4

1

3

11
12

االعقف انًغرؼاسج تأَىاػها

كُفُح انًؼاندح تاالعقف انًغرؼاسج .

4
4

1

3

13
14
15

وحذاخ االضاءج تاالعقف انًؼهقح .
ذقُُى َهائً نألػًال انفصهُح
ايرحاٌ َهاَح انفصم انذساعٍ األول

4
4
4

1
-

3
-

2
3

 -5أساليب
التعليم والتعلم

يحاضشج دسط

 -1-5يُاقشاث وػشوض تؼهًُُت
 -2-5يحاضشاث
 -3-5تًاسٍَ
 -4-5يشاسَغ تطبُقُت
 -5-5انتؼهُى اإلنكتشوًَ
6أ -يحاضشاث (تفؼُم انساػاث انًكتبُت )
6ب -انتؼهى انتؼاوًَ (تقسُى انطالب إنً يجًىػاث صغُشة بهذف تحسٍُ يستىاهى ) .

 -6أساليب
التعليم والتعلم
للطالب ذوى
القدرات
المحدودة
 -7تقويم الطــالب :
أ -األعانُة

أ -1ذكهُفاخ وواخثاخ يُضنُح

انًغرخذيح
أ -2يُاقشاخ وذقُُى آداء صفً
أبحاث وػشوض تقذًَُت و نىحاث

لتقييم

القدرة على جمع المعلومات والمشاركة
والحوار ونقل المهارات .

القدرة على جمع المعلوماتيٍ يصادس
لتقييم يختهفت والمشاركة والحوار ونقل المهارات
لتقييم القدرات التفكيرية و االستيعابية .
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أ -3ذقُُى يششوػاخ ذصًًُُح
( تسهُى نىحاث دوسَت كم
يحاضشة )
أ-4ايرحاٌ َظشٌوػًهً
يُرصف انفصم انذساعٍ األول

ب -انرىقُد

انقذسة ػهً سسى انتفاصُم وتحهُهها وانتًُُض
نتقُُى بُُهاوتصُُفها نتقُُى انقذساث انتكُىنىجُت
واستباطاها بانتُظُش .
لتقييم

أ-5ايرحاٌ َهاَح انفصم
لتقييم
انذساعً األول( إقايح يؼشض
نالػًال ويُاقشح كم طانة )
ب -1التقييم  1تكليفات وواجبات
منزلية
ب-2التقييم  2مناقشات وتقييم آداء

المحصلة العملية لتقييم القدرات الذهنية و
المهارات الفنية .
انًحصهت انؼًهُت نتقُُى انقذساث انزهُُت و
انًهاساث انفُُت .
دورى كل أسبوع
دورى كل أسبوع

فصلى (لوحات )

خـ  -ذىصَغ
انذسخاخ

ب-3التقييم  3تقييم مشروعات
تصميمية
( تسليم لوحات دورية
كل محاضرة )
ب-4التقييم  4امتحان عملي فى
منتصف الفصل
الدراسي األول
ب-5التقييم 5امتحان نهاية الفصل
الدراسى األول(تقييم
مبدئي ومناقشة كل
طالب )
ج -1تكليفات وواجبات منزلية

دورى كل أسبوع

اإلسبوع الثامن
نهاية الفصل الدراسى
األول

ج -2يُاقشاخ وذقُُى آداء صفً (نىحاث

)
ج -3ذقُُى يششوػاخ ذصًًُُح
( تسهُى نىحاث دوسَت كم يحاضشة )
ج -4امتحان عملي فى منتصف
الفصل الدراسي األول
امتحان نهاية الفصل الدراسى األول(
إقامة معرض لالعمال ومناقشة كل
طالب )
% 100
ج -9انًدًىع
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5
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01
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01
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 40دسخح أػًال
عُح
 60 +دسخح
ذحشَشٌ
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قائمة الكتب الدراسية والمراجع :

أ -يزكشاخ

 -1و.د /يها انغُذ سيضاٌ "سعى يؼًاسٌ " 2
(:يهضيح يؼرًذج يٍ يدهظ انًؼهذ وانقغى)
Andrew hall :”details in architecture “- images publishing 2009 .

ب -كرة يهضيح
خـ  -كرة
يقرشحح

-2
-3
-4
-5

د -دوسَاخ
ػهًُح

 -1انُششاث و انذوسَاث انفُُت و انتقُُت إلَتاج انؼُاصش انًؼًاسَت انًستخذيت فً
انتصًُى انذاخهً يٍ األنًُُىو .
 -2انُششاث و انذوسَاث انفُُت و انتقُُت إلَتاج انؼُاصش انًؼًاسَت انًستخذيت فً
انتصًُى انذاخهً يٍ انضجاج .

أو َششاخ ...
انخ

دمحم ػبذ هللا– "إَشاء انًباًَ "
دمحم حًاد  -انتفاصُم انًؼًاسَت .
دمحم ػبذ هللا  -انشسىو انتُفُزَت و انتفاصُم انًؼًاسَت.
يىاصفاث بُىد أػًال انُجاسة انًؼًاسَت  -وصاسة اإلسكاٌ

أعرار انًادج :و.د /ذايش حهًً شاكش

قائى تأػًال سئُظ يدهظ انقغى انؼهًٍ  :ا.و.د َ /ها فخشي ػثذ انغالو

4

