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ذىصُف يقشس دساسٍ

 -1بيانات المقرر
انشيض انكىدٌ04-3116:

انفشقح /انًسرىٌ:انثانثح
إسى انًقشس :إداسج ػًهُاخ
انفصم انذساسً :األول
انرصًُى انذاخهً
انؼاو انذساسٍ2018/ 2017:
ػذد انىحذاخ انذساسُح  4 :ساػاخ َظشٌ (  )2ػًهٍ ( ) 2

انرخصص :انرصًُى انذاخهً
واألثاز
 -1إكساب انطانة انًفاهُى و انحمائك انًشتثطح تتخطُظ تُفُز انًششوػاخ انخاصح
تإَتاج األحاث ،و كُفُح إداسج ػًهُاتًششوػاخ انتصًُى انذاخهً.
 -2هذف

انًقشس:
 -3انًسرهذف يٍ ذذسَس انًقشس :

أٌ َكىٌ انطانة فً َهاَح انًقشس قادسا ً ػهً :
أَ -1ششح انمىاٍَُ وانتششَؼاخ انًُظًح إلداسج ػًهُاخ انتصًُى انذاخهً.
أ -انًؼهىياخ
أَ- 2ؼذد انًصطهحاخ انخاصح تإداسج ػًهُاخ انتصًُى انذاخهً واألحاث وَزكش انثذائم
وانًفاهُى :
انًتاحح نإلداسج.
أَ -3سشد خطىاخ إداسج ػًهُاخ انتصُُغ نهتصًُى انذاخهً واألحاث.
بَ -1ستُتج انؼاللح تٍُ انتصًُى و طثُؼح االستخذاو و تٍُ خطىاخ إداسج ػًهُاخ
ب -انًهاساخ
انتصًُى انذاخهً واألحاث وطثُؼح انًُتج (انًششوع) واستثاط رنك تانتكهفح.
انزهُُح :
بَ -2ختاس انًىاصفاخ انفُُح وانتُفُزَح انالصيح إلداسج ػًهُاخ انتصًُى انذاخهً
واألحاث .
بَ-3ستُتج حهىل يتُىػه نًتطهثاخ اداسج انتصًُى انذاخهٍ .
جـ  -انًهاساخ جـَ -1ستخذو انثشايج انًتخصصح فً تحهُم انثُاَاخ وانًؼهىياخ انخاصح تإداسج
ػًهُاخ انتصًُى انذاخهً واألحاث.
انًهُُح
جَ--2صًى انخطظ وانثشايج انضيُُح انالصيح نهًشاسَغ و َخطظ انذساساخ انفُُح
انخاصح
انًتخصصح إلداسج ػًهُاخ انتصًُى انذاخهً واألحاث.
تانًقشس:
جَ -3ضغ ا نًىاصفاخ انتُفُزَح إلداسج ػًهُاخ انتصًُى انذاخهً واَتاج األحاث.
د َ-1ثذع أفكاسا جذَذج نحم انًشكالخ انتصًًُُه و انتُظًُُه و االَتاجُه وإلداسج
د – انًهاساخ
ػًهُاخ انتصًُى انذاخهً واألحاث
انؼايح :
د َ –2ؼذ خطح نهمُادج فً فشَك إداسج ػًهُاخ انتصًُى انذاخهً واألحاث وَتحكى فٍ
تىصَغ انًهاو و سشػح اتخار انمشاس.
دَ -3ؼذ انثحج انتطثُمٍ وَحهم انثُاَاخ وَطىس انتؼهى انذائى انًستًش و َطىس يؼاسفه
ويهاساته .
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 -4يحرىٌ انًقشس :
م

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

عدد
الساعات

محاضرة

درس

الموضوع

ػشض ألهذاف انًمشس وتىصُفه ويحتىَاته وياتى يٍ خطظ انتحسٍُ
ػٍ انؼاو انًاضٍ
يذخم نهًمشس( تؼشَفه  -أهذافه  -تشَايج أداء انًادج (
يشاحم إداسج انًششوػاخ (تذاَح انًششوع  -انثشيجح)
يشاحم إداسج انًششوػاخ (وضغ انًفهىو انتصًًٍُ – تطىَش انًفهىو
انتصًًٍُ)
يشاحم إداسج انًششوػاخ (تُفُز انًششوع – اإلششاف ػهً انتُفُز – يا
تؼذ اكتًال انًششوع)
اختثاس أػًال انسُح

2

2

-

2
2

2
2

-

4

4

-

4

4

-

2

2

-

انطشق انًختهفح انًىجهح ألسانُة إداسج انًششوػاخ

4

4

-

دساساخ حانح

4

4

-

يشاجؼح ػايح ػهً انًُهج .
تمُُى لثم انُهائً نألػًال انفصهُح أو يؼشض نهًىاد انؼًهً أو يشاجؼح
لثم االيتحاٌ نهُظشي

2

2

-

4

4

-

اختثاس َهائً (ايتحاٌ َهاَح انفصم انذساسٍ )

2

2

-

اإلجًانٍ

30

30

-

 -5أسانُة انرؼهُى
وانرؼهى

 -6أسانُة انرؼهُى
وانرؼهى نهطالب روي
انقذساخ انًحذودج
 -7ذقىَى انطــالب :

أسانُة انرؼهُى انًثاشش:
5أ -ػشوض
5ب -يُالشاخ وػشوض تؼهًُُح
5ج -يحاضشاخ
أسانُة انرؼهُى انغُش انًثاشش:
5د -حم يشكالخ
5هـ -تًاسٍَ تطثُمُح
5و -إجشاء تحىث
5ص -يشاسَغ تطثُمُح
5ص -انتؼهُى اإلنكتشوًَ
5ح -انتؼهى انتؼاوًَ

6أ -يحاضشاخ(ػٍ طشَك انساػاخ انًكتثُح)
6ب -انتؼهى انتؼاوًَ ػٍ طشَك تمسُى انطالب إنً يجًىػاخ صغُشج تهذف
تحسٍُ يستىاهى
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أ -األسانُة
انًسرخذيح

ب -انرىقُد

جـ  -ذىصَغ
انذسجاخ

أ -1اختبار شفوي

لتقٌٌم

القدرات التقدٌمٌة والثقة
بالنفس و سرعة البدٌهة

أ -2مناقشات و تقٌٌم اداء
فصلً

لتقٌٌم

القدرات التفكٌرٌة و
االستٌعابٌة

أ -3امتحان نظري

لتقٌٌم

القدرات الذهنٌة و
المهارات الفنٌة

ب-1التقييم 1

نهاٌة الفصل الدراسى

امتحان نظري

االول

ب -2التقييم 2

مناقشات و تقٌٌم اداء
فصلً

دورى كل أسبوع

ب-3التقييم 3

اختبار منتصف الفصل
الدراسً

اإلسبوع الثامن

ج -1ايتحاٌ يُتصف انفصم انذساسٍ
ا
ج -2يُالشاخ و تمُُى اداء فصهٍ
ج -3يتحاٌ َظشٌ َهاَه انفصم انذساسٍ
انًجًىع

%20
%20
%60
%011

 -8قائًح انكرة انذساسُح وانًشاجغ :
سحاب ػهٍ فشحاخ  ،إداسج ػًهُاخ انتصًُى انذاخهٍ و األحاث ،إلصذاس
أ -يزكشاخ
ب -كرة يهضيح

جـ  -كرة يقرشحح

.2016
Virginia mcleod, "Detail in contemporary timber
architecture", Laurence king publishing, 2010.
Abi aghayere/ Jason Vigil, "Structural wood design",
Wiley publishing, 2007.
انًشاجغ انؼشتُح :
جىٌ اف .تاَم – انتصًُى انذاخهٍ "أسس انتصًُى وػًهُاته" – تُشسىَذ
اَكَُ – .ى جُشسً – انىالَاخ انًتحذج – انطثؼح انشاتؼح – – 2007
تشجًح د.أحًذ انشايٍ – د.تاسى حسٍ
انًشاجغ األجُثُح :
1.
– John Beckford – Quality, A Critical Introduction
– Library of Congress Cataloguing in Publication Data
1998
2.
Milton D. Rosenau, John J. Mora – Managing the
Development of New Products – Van Norstrand
Reinhold – 1993
3.
Richard M. Hodgetts – Measures of Quality & High
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د -دوسَاخ ػهًُح
أو َششاخ  ...انخ
أسرار انًقشس :و.د  /سحاب ػهٍ فشحاخ

Performance - Library of Congress Cataloguing in
Publication Data – 1998
ال َىجذ ----

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