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رىصُف يقشس دساسٍ

 -1بيانات المقرر
انشيض انكىدٌ3704:
انزخصص :انزصًُى انذاخهً
واألثبس

 -2هذف انًقشس:

انفشقخ /انًسزىٌ:انثبنثخ
إسى انًقشس :دساسبد وعهىو
انفصم انذساسً :األول
ثُئُخ
انعبو انذساسٍ2018/ 2017:
عذد انىحذاد انذساسُخ  6 :سبعبد َظشٌ (  )2عًهٍ () 4

-1إوغبة اٌطبٌت اٌّفب٘ ٚ ُ١اٌحمبئك اٌّشرجطخ ثبٌج١ئخ.
 -2رّٕ١خ لذساد اٌطبٌت اٌزحٍ١ٍ١خ  ٚاٌزشو١ج١خ  ٚاٌزطج١م١خ ف ٟإطبس ػًّ دساعبرٍٍج١ئبد
اٌّخزٍفخ ف ٟعّٛٙس٠خ ِصش اٌؼشث١خ (اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ -اٌج١ئخ اإلعزّبػ١خ -اٌج١ئخ
اٌضمبف١خ -اٌج١ئخ اٌغ١بع١خ -اٌج١ئخ اٌذ١ٕ٠خ -اٌج١ئخ اٌمبٔ١ٔٛخ -اٌغٍٛن اإلٔغبٔ ٟف ٟاٌج١ئخ
اٌّح١طخ – اٌذٚافغ ٌٍغٍٛن اإلٔغبٔ – ٟاإلحغبط ٚاإلٔزجبٖ ف ٟاإلدسان اٌج١ئخ اٌّح١طخ
– اٌؼبداد ٚاٌزمبٌ١ذ ٌٍّغزّغ ٚرأص١ش٘ب ػٍ ٟإٔزبط اٌؼًّ اٌفٕٟ
 -3رّٕ١خ اٌّٙبساد اٌّ١ٕٙخ ٌّٛاوجخ إحز١بعبد عٛق اٌؼًّ  ٚدساعخ اٌؼاللخ ث ٓ١اٌج١ئخ
ٚاإلٔغبْ.

 -3انًسزهذف يٍ رذسَس انًقشس :

أٌ َكىٌ انطبنت فً َهبَخ انًقشس قبدسا ً عهً :

أ -المعلومات
والمفاهيم :
ب -المهارات
الذهنية :

أ٠ -1ؼذد اٌّصطٍحبد اٌخبصخ ثبٌج١ئخ  ٚأّ٘١خ اٌحفبظ ػٍٙ١ب ف ٟرصّ ُ١األصبس  ٚاٌزصّ ُ١اٌذاخٍ.ٟ
أ٠ -2ششػ اٌمٛأ ٚ ٓ١اٌزشش٠ؼبد إٌّظّخ ٌٍج١ئخ فِ ٟغبي اٌزخصص.
أ٠ – 3غشد اٌخبِبد اٌج١ئ١خ فِ ٟغبي األصبس  ٚاٌزصّ ُ١اٌذاخٍٟ
ة٠ -1غزٕزظ اٌؼاللخ ث ٓ١اٌزصّ ُ١اٌج١ئ ٚ ٟطج١ؼخ االعزخذاَ.
ة٠ -2حًٍ االثزىبساد اٌزصّ١ّ١خ اٌّشرجطخ ثّفشداد اٌج١ئخ.
ة٠ -3غزٕجظ أفىبس  ٚرصّّ١بد ِجزىشح ِٓ ِفشداد اٌج١ئخ.

جـ  -المهارات
المهنية الخاصة
بالمقرر:

عـ٠ -1حًٍ إٌّزغبد اٌّشرجطخ ف ٟاٌزصّ ُ١ثّفشداد اٌج١ئخ اٌ ٟػٕبصش٘ب.
عـ٠ -2غزخذَ اٌجشاِظ اٌّزخصصخ ف ٟاٌزصّ.ُ١
عـ٠ -3ص١غ األفىبس اٌزصّ١ّ١خ اٌّشرجطخ ثّفشداد اٌج١ئخ ثأوضش ِٓ شىً.

د – انًهبساد
انعبيخ :

د٠ -1زمٓ اٌزؼبًِ ِغ اٌىّجٛ١رش  ٚاٌجشاِظ اٌزىٌٕٛٛع١خ.
د٠ -2ؼذ اٌجحش اٌزطج١م ٟاٌّشرجظ ثبٌزصّ ُ١اٌج١ئ.ٟ
د٠ -3ززٚق اٌفٕ ٚ ْٛاالػّبي اٌفٕ١خ اٌّشرجطخ ثبٌج١ئخ.
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 -4يحزىٌ انًقشس :
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

الموضوع

ػشض أل٘ذاف اٌّمشس ٚرٛص١فٗ ِٚحز٠ٛبرٗ ِٚبرُ ِٓ خطظ اٌزحغٓ١
ػٓ اٌؼبَ اٌّبضٝ
رؼش٠ف ِف َٛٙاٌج١ئخ ٚاٌزصّٚ ، ُ١روش أٔٛاع اٌج١ئبد اٌّحٍ١خ (حضش٠خ،
س٠ف١خ،عبحٍ١خ،صحشا٠ٚخ) 0صُ رحذ٠ذ ٔٛع اٌج١ئخ اٌز ٝع١زُ رٕبٌٙٚب ٌؼًّ
ػذح ِشبس٠غ رطج١م١خ رخص اٌغبٔت اٌؼٌٍٍّّ ٝبدح
اٌّششٚع األٚي :رطج١ك لٛاػذ االعزٍٙبَ ٚاالعزٕجبط ٚاٌزحٍِٓ " ً١
اٌؼٕبصش إٌجبر١خ صُ رطج١ك رٌه ػٍ ٝرصّ ُ١االصبس

عدد
الساعات

محاضرة

درس

4

-

4

4

-

4

16

-

16

4

-

4

12

-

12

اخزجبس اػّبي اٌغٕخ
اٌّششٚع اٌضبٔ : ٝرطج١ك لٛاػذ االعزٍٙبَ ٚاالعزٕجبط ٚاٌزحٍِٓ " ً١
اٌؼٕبصش اٌحٛ١أ١خ ا ٚاٌضٚاحف ا ٚاٌطٛ١س ِٓ خالي اخز١بس وً طبٌت
ٔٛع ِٓ ٘زٖ االٔٛاع صُ ٠زُ اٌزطج١ك ػٍ ٝرصّ ُ١األصبس
اٌّششٚع اٌضبٌش :االعزٍٙبَ ِٓ اٌج١ئخ اٌغبحٍ١خ ٚرطج١ك رٌه ػٍ ٝح١ض
ِؼّبس ٜداخٍ ٝح١ش ٠م َٛاٌطبٌت ثزصّ ُ١اٌحٛائظ ٚاالعمف
ٚاالسض١بد ٚلطغ االصبس ٚاالوغغٛاساد اٌّىٍّخ ٌٍح١ض حغت اٌفىشح
اٌزصّ١ّ١خ اٌز ٝاعزٛاحب٘ب ِٓ اٌج١ئخ اٌغبحٍ١خ
رم ُ١١لجً إٌٙبئٌ ٝألػّبي اٌفصٍ١خ أِ ٚؼشض ٌٍّٛاد اٌؼٍّ ٝأِ ٚشاعؼخ
لجً االِزحبْ ٌٍٕظشٜ
اخزجبس ٔٙبئ( ٝاِزحبْ ٔٙب٠خ اٌفصً اٌذساع)ٟ

8

-

8

4

-

4

4

-

4

اإلجًبنٍ

60

-

60

5أِ -حبضشاد
5ةِٕ -بلشبد ٚػشٚض رؼٍ١ّ١خ
5ط -ػشٚض
5د -رّبس ٓ٠رطج١م١خ
٘5ـ -حً ِشىالد
 -ٚ5إعشاء ثحٛس
5صِ -شبس٠غ رطج١م١خ
5ط -اٌزؼٍُ اٌزؼبٝٔٚ
 -ٞ5اٌزؼٍ ُ١اإلٌىزشٝٔٚ

 -5أسبنُت انزعهُى
وانزعهى

 -6أسبنُت انزعهُى
وانزعهى نهطالة روي
انقذساد انًحذودح

أ -األسبنُت
انًسزخذيخ

6أِ -حبضشاد(ػٓ طش٠ك اٌغبػبد اٌّىزج١خ)
6ة -اٌزؼٍُ اٌزؼب ٝٔٚػٓ طش٠ك رمغ ُ١اٌطالة إٌِ ٝغّٛػبد صغ١شح ثٙذف
رحغِ ٓ١غزٛاُ٘

أ-1تقييم مشروعات تصميمية

لتقييم

أ -2تكليفات وواجبات منزلية

لتقييم

المحصلة المعرفية النظرية
والعملية
القدرة على رسم التفاصيل
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أ -3اختبار عملى اعمال سنه
أ-4

ة -انزىقُذ

جـ  -رىصَع
انذسجبد

مناقشات وتقييم آداء فصلى

تقييم مشروعات
ب -1التقييم 1
تصميمية
ب-2التقييم 2
تكليفات وواجبات
منزلية
اختبار عملى اعمال
ب-3التقييم 3
سنه
مناقشات وتقييم آداء
ب-4التقييم4
فصلى
تقييم مشروعات تصميمية
تكليفات وواجبات منزلية
اختبار عملى اعمال سنه
مناقشات وتقييم آداء فصلى
اإلجمالي

لتقييم
لتقييم

وتحليلهاوالتمييز
بينهاوتصنيفها
قدرة االستيعاب المعرفى
والتحليل
المحصلة المعرفية النظرية
والعملية

اإلسبوع 14ا
دورى كل أسبوع
إلسبوع الثامن
نهاية الفصل الدراسى االول
%11
%11
%21
%21
%01

 -8قبئًخ انكزت انذساسُخ وانًشاجع :
مها السيد رمضان ،العمارة للفرقة الثالثة ،إصدار .2110

أ -يزكشاد
ة -كزت يهضيخ
جـ  -كزت يقزشحخ

1. Marie-helene contal/ jana revedin, " sustainable design,
birkhauser verlag, 2009.
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

أحّذ ػجذ اٌؼض٠ض  ,األصبس اٌّصش ٞاٌّؼبصش ِٓ خالي اٌّٛسٚس اٌشؼج , ٟفٕ ْٛرطج١م١خ
عبِؼخ حٍٛاْ
أوشَ لبثض ، ٖٛاٌزص٠ٛش اٌشؼج ٟاٌؼشث ، ٟػبٌُ اٌّؼشفخ
ػٍ ٟسأفذ (د)  ،صالص١خ اإلثذاع اٌّؼّبسِ ، ٞشوض أثحبس أزشؤٛغٍذ ،اٌغ١ضح 1999،
عّبي حّذاْ (د) ،دساعخ ف ٟػجمش٠خ اٌّىبْ  ،اٌغضء األٚي  ،ػبٌُ اٌىزت اٌّصش٠خ اٌمب٘شح
1980،
لبعُ ػجذ اٌمبعُ (د)  ,ث ٓ١اٌزبس٠خ ٚاٌفٍىٍٛس .
ِح ٟاٌذ ٓ٠عٍم( ٟٕ١د) ،اٌؼّبسح اٌج١ئ١خ  ،اٌطجؼخ اال ، ٌٝٚداس لبثظ ٌٍطجبػخ ٚإٌشش1994،
٠ح ٝ١اٌٛص٠ش( ٞد)  ،اٌزصّ ُ١اٌّؼّبس ٞاٌصذ٠ك ٌٍج١ئخ ٔح ٛػّبسح خضشاء ِ ،ىزجخ
ِذث ، ٌٟٛاٌمب٘شح َ2003
٘بٔ ٟإثشا٘ ُ١عبثش (د)  ,اٌفٕ ْٛاٌشؼج١خ ث ٓ١اٌٛالغ ٚاٌّغزمجً  ،اٌ١ٙئخ اٌّصش٠خ اٌؼّبح
ٌٍىزبة .
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د -دوسَبد عهًُخ
أو َششاد  ...انخ

ال يوجد----

أسزبر انًبدح :أ.و.د َ /هب فخشٌ عجذانسالو

قبئى ثأعًبل سئُس يجهس انقسى انعهًٍ  :ا.و.د َ /هب فخشي عجذ انسالو

4

