ًَىرج ()12
جايؼح/أكادًَُح ٔ :صاسج انرؼهٛى انؼانٙ
كهُح /يؼهذ  :انًؼٓذ انؼان ٙنهفٌُٕ انرطثٛمٛح  -انردًغ انخايس
قغى  :انرظًٛى انذاخهٗ ٔ االثاز
ذىصُف يقشس دساعٍ

 -1تُاَاخ انًقشس
انفشقح  /انًغرىي  :انثانثح
اعى انًقشس :
انشيض انكىدٌ3115:
انفصم انذساعً  :انثاَٙ
ذخظض ذُفٛز٘
انؼاو انذساعٍ 2018/2017 :
َظشي (  ) -ػًهً ( ( 4
انرخصص :انرصًُى انذاخهً واألثاز ػذد انىحذاخ انذساعُح ) 4 ( :

 -2هذف
انًقشس:

 .1إكساب انطانة انًفاْٛى ٔ انحمائك انًشذثطح تؼًم انًُارج انًظغشج تإسرخذاو
انخاياخ األساسٛح
 .2ذًُٛح يٓاساخ انطانة إلسرخذاو انركُٕنٕخٛا انشلًٛح ف ٙإخشاء انشسٕو تانحاسثاخ
اٜنٛح فٗ ضٕء انًظطهحاخ انفُٛح ٔ انركُٛكٛح نًُٕرج يخراس يٍ يششٔػاخ
انرظًٛى ٔ انمٛاو ترُفٛزِ.

 -3انًغرهذف يٍ ذذسَظ انًقشس :

أٌ َكىٌ انطانة فً َهاَح انًقشس قادسا ً ػهً أٌ :
أٚ -1ؼذد لٕاػذ انشسى انرُفٛزٖ نألثاز انًشكة ٔأػًال انرظًٛى انذاخهٗ .
أ -انًؼهىياخ
أٚ -2سشد ػًهٛاخ انرظُٛغ انًخرهفح نألثاز َٔظشٚح اٜالخ .
وانًفاهُى :
أٚ -3ؼذد األسانٛة انرمُٛح انحذٚثح ٔٚظف األسانٛة انفُٛح نألثاز انًشكة ٔأػًال
انرظًٛى انذاخهٗ ٔٚزكش انثذائم نرمُٛاذٓا فٗ اإلَراج .
أٚ-4ؼذد انخٕاص نًُرداخ األثاز انًشكة ٔأػًال انرظًٛى انذاخهٗ.
أٚ-5ؼذد انخٕاص ٔانًٕاطفاخ انمٛاسٛح نًُرداخ األثاز انًشكة ٔأػًال انرظًٛى
انذاخهٗ ٔ ٚرؼشف ػه ٙطشق ػًم حساتاخ انركهفح .
بٚ -1سرُرح انؼاللح ت ٍٛذظًٛى األثاز انًشكة ٔطثٛؼح االسرخذاو نهًُرح ٔطثٛؼح
ب -انًهاساخ
االسرخذاو نهًاكُٛاخ ٔ اسذثاطٓى تانركانٛف .
بٚ -2حهم انًٕاطفاخ انفُٛح ٔانرُفٛزٚح نألثاز انًشكة ٔأػًال انرظًٛى انذاخهٗ
انزهُُح :
نرحذٚذ انخٛاساخ انرٗ ذرفك يغ يرطهثاخ يُرح األثاز انًشكة .
بٚ -3سرُرح حهٕل يرُٕػح نًرطهثاخ انرظًٛى األثاز انًشكة .
بٚ - 4ؼذ انشسٕو انرحضٛشٚح انخاطح تحهٕل انرظًٛى انذاخه. ٙ
جٚ -1حهم أشكال ٔذُفٛز يُرداخ األثاز انًشكة ٔأػًال انرظًٛى انذاخهٗ.
جـ  -انًهاساخ
جٚ -2مذو انشسٕو انُٓذسٛح انرُفٛزٚح انخاطح تانًُرح فٗ يدال األثاز انًشكة ٔأػًال
انًهُُح انخاصح انرظًٛى انذاخهٗ ٔ ٚؼًم اإلسكرشاخ .
جٚ -3خراس انخاياخ ٔانًٕاد انًسرخذيح اسذثاطا ً تاالسرخذاو انُٓائٗ نًُرح األثاز
تانًقشس:
انًشكة ٔأػًال انرظًٛى انذاخهٗ.
جُٚ -4فز انًُارج كًحاكاج نألثاز انًشكة ٔأػًال انرظًٛى انذاخهٗ ٔانًُرداخ
انًثذئٛح ٔانُٓائٛح .
1

د – انًهاساخ
انؼايح :

دٚ -1حذد األْذاف ٔاألٔنٕٚاخ انخاطح ترُفٛز انًُرح إسذثاطا تانٓذف ٔٚسشع فٗ اذخار
انمشاس .
دٚ -2رمٍ انرؼايم يغ انكًثٕٛذشٔ انثشايح انركُٕنٕخٛح انًخرهفح ٔانًرخظظح إلَراج
انرظًًٛاخ ٔانًُارج .
دٚ -3دٛذ انرظًٛى اندًاػ ٙتانرؼأٌ يغ اٜخش.ٍٚ
دٚ -4ثذع أفكاسا ً خذٚذج نحم انًشكالخ انرظًًٛٛح ٔاإلَراخٛح.

 -4يحرىٌ انًقشس :
و

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

انًىضىع

ػشع ألْذاف انًمشس ٔذٕطٛفّ ٔيحرٕٚاذّ ٔياذى يٍ خطظ انرحس ٍٛػٍ
انؼاو انًاضٗ
يفاْٛى األثاز انًشكة ٔ يؼانداخ انفشاؽ انذاخهٙ
انخاياخ ٔ انرؼاشٛك ٔطشق انرثثٛد انالصيح نألثاز انًشكة
كٛفٛح انشسٕو انرُفٛزٚح انًدًؼح نؼًهٛح ذظًٛى داخهٙ
انشسى انرُفٛز٘ نألثاز انًشكة

ػذد
انغاػاخ

يحاضشج

دسط

4

-

4

4
4
4
4

-

4
4
4
4

أػًال انرظًٛى انذاخه( ٙاػًال انردانٛذ تإَٔاػٓا ٔكافح االػًال االخشٖ) 8
اخرثاس أػًال انسُح
يماٚسح انؼًم انرطثٛمٗ ٔ لائًح انخاياخ ٔ نٕحح انرمطٛغ نهخاياخ
انًسرخذيحٔ ،كٛفٛح ٔضغ كشاسح انششٔط ٔانًٕاطفاخ نمطغ االثاز
انًشكة ٔانرظًٛى انذاخهٗ .

4

8
4

-

8

12

-

12

ذمٛٛى لثم انُٓائٗ نألػًال انفظهٛح أٔ يؼشع نهًٕاد انؼًهٗ أٔ يشاخؼح
لثم االيرحاٌ نهُظشٖ
ذمٛٛى َٓائٗ (يُالشاخ) – ندُح ثالثٛح

4

-

4

4

-

4

اإلخًانٙ

60

-

60

انرطثٛك انؼًهٗ ٔانرُفٛز انًشذثظ تانحاسة االنٗ  +إخشاج انؼًم انرطثٛمٗ

 -5أعانُة انرؼهُى
وانرؼهى

8

5أ -يحاضشاخ
5ب -يُالشاخ ٔػشٔع ذؼهًٛٛح
5ج -ػشٔع
5د -ذًاس ٍٚذطثٛمٛح
ْ5ـ -حم يشكالخ
 -ٔ5إخشاء تحٕز
5ص -يشاسٚغ ذطثٛمٛح
5ط -انرؼهى انرؼأَٗ
 -٘5انرؼهٛى اإلنكرشَٔٗ
5ن -انؼظف انزُْٗ

2

 -6أعانُة انرؼهُى
وانرؼهى نهطالب روي
انقذساخ انًحذودج

6أ -يحاضشج( انساػاخ انًكرثٛح)
6ب -انرؼهى انرؼأَ( ٙذمسٛى انطالب إنٗ يدًٕػاخ طغٛشج تٓذف ذحسٍٛ
يسرٕاْى)

 -7ذقىَى انطــالب :
أ -األعانُة
انًغرخذيح

ب -انرىقُد

جـ  -ذىصَغ
انذسجاخ

أ -1ذكهُفاخ وواجثاخ يُضنُح

نرمٛٛى

أ-2ذمٛٛى يششٔػاخ ذظًًٛٛح

نرمٛٛى

أ -3انًماتالخ

نرمٛٛى

أ -4اخرثاس شفىٌ و انرقىَى انشخصٍ
نهطانة

نرمٛٛى

أ -5يُاقشاخ وذقُُُى أداء صفٍ

نرمٛٛى

نجًغ انثُاَاخ ػٍ كُفُح انرؼهى
يٍ أجم ذحغُُه و نُظ نىضغ
دسجاخ
نرقُُى إجادج انشعى و انؼًم
انجًاػً وانًهاساخ انًُقىنح
نرقُُى انقذسج ػهً جًغ
انًؼهىياخ يٍ يصادس يخرهفح
و انرؼاوٌ يغ اِخشٍَ و
انؼشض انفؼال
نرقُُى قذسج انطانة ػهً
ػشض أػًانه واالطالع ػهً
ذطىس وخطح انطانة فً انؼًم
نرقُُى يذي ذحقق أهذاف
انًقشس يٍ فهى واعرُؼاب

ب -1انرقُُى 1

ذكهٛفاخ ٔٔاخثاخ يُضنٛح

دٔسٖ كم أسثٕع

ب-2انرقُُى 2

ذمٛٛى يششٔػاخ ذظًًٛٛح

اإلسثٕع 8

ب-3انرقُُى 3

انًماتالخ

االسثٕع 13

ب-4انرقُُى 4

اخرثاس شفٕ٘ ٔ انرمٕٚى انشخظٙ
نهطانة

األسثٕع 14

ب-5انرقُُى5

يُالشاخ ٔذمٛٛٛى أداء فظهٙ

اإلسثٕع 15

ج -1ذكهُفاخ وواجثاخ يُضنُح

%10

ج -2ذمٛٛى يششٔػاخ ذظًًٛٛح

%10

ج -3انًماتالخ

%10

ج -4اخرثاس شفٕ٘ ٔ انرمٕٚى انشخظٙ
نهطانة

%10

ج -5يُاقشاخ وذقُُُى أداء فصهٍ

%60

انًجًىع

%100
3

 -8قائًح انكرة انذساعُح وانًشاجغ :
سحاب ػه ٙفشحاخ ،ذخظض ذُفٛز٘ انفشلح انثانثح ،إطذاس .2016

أ -يزكشاخ

يهضيح يؼرًذج يٍ يدهس انًؼٓذ ٔيدهس انمسى.
Shim su jin, ryu boum ki, lim lck keyeong, "annual .1
interior details", A&C Publishing, 2005.

ب -كرة يهضيح
جـ  -كرة يقرشحح

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

د -دوسَاخ ػهًُح
أو َششاخ  ...انخ

انذٔسٚاخ انفُٛح نهششكاخ انًُردح نهٕسائم انركُٕنٕخٛح انًسرخذيح فٗ
طُاػح األثاز
فرحٗ دمحم طانح  ،فٌُٕ انُداسج انحذٚثح
إَس يحًٕد ػثذ انٕاحذ  ،اشغال انُداسج انؼايح ٔاألسس انركُٕنٕخٛح
يظطفٗ احًذ ،دكرٕس  ،انرظًٛى انذاخهٗ (خاياخ يٕاد يؼذاخ )
ذشخًح حًذٖ حشب ،ذكُٕنٕخٛا ذشغٛم انخشة
احًذ ػشٚضح ،ذكُٕنٕخٛا اَراج االثاز 2000
يٕالغ انششكاخ انًُردح نهٕسائم انركُٕنٕخٛح انًسرخذيح فٗ طُاػح
األثاز فٗ شثكح انًؼهٕياخ انذٔنٛح
انًشاخغ انركُٕنٕخٛح نظُاػح األثاز

 .1سحاب ػهٗ فشحاخ ،اسانٛة ذظًٛى ٔإَراج االثاز فٗ يشاكض انرذسٚة
ٔانًدرًؼاخ االَراخٛح انظغٛشج  ،ياخسرٛش –لسى ذظًٛى داخهٗ ٔأثاز –
كهٛح فٌُٕ ذطثٛمٛح
دػاء ػثذ انشحًٍ دمحم خٕدِ  ،انمٛى اندًانٛح ٔانركُٕنٕخٛح نرٕظٛف انخاياخ
انحذٚثح فٗ انرظًٛى انذاخهٗ ٔاالثاز ،ياخسرٛش – لسى انرظًٛى انذاخهٗ
ٔاالثاز – كهٛح انفٌُٕ انرطثٛمٛح

أعرار انًادج :و.د /سحاب ػه ٙفشحاخ
قائى تأػًال سئُظ يجهظ انقغى انؼهًٍ :أ.و.دَٓ /ا فخش٘ ػثذانسالو
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