ًَٕرض ()12
جايؼح /أكادًٛٚح  :وصاسح انزؼهيى انؼبنً
كهٛح  /يؼٓذ :انًؼهذ انؼبنً نهلُىٌ انزطجيقيخ – انزغًغ انخبيس
لغى  :انزصًيى انذاخهً واالصبس
ذٕصٛف يمشس دساعٙ

 -1بٌانات المقرر
انفشلح/انًغرٕ٘  :األٔنٗ
إعى انًمشس  :أعاعٛاخ
انفصم انذساعٗ  :يًرذج
انشيض انكٕد٘1101 :
ذصًٛى
انؼاو انذساع2018/ 2017:ٙ
انرخصص :انرصًٛى انذاخهٗ ٔاألشاز ػذد انٕدذاخ انذساعٛح َ ( 4:ظشٖ ( )-ػًهٗ ( )4فصم أٔل)
َ( 4ظشٖ ( )1ػًهٗ ( )3فصم شاَٗ)
 -2هدف المقرر :إكسبة انطبنت انًؼبسف وانًهبساد انخبصخ  -1 :ثهـخ انزصًيى انذاخهً و أسبسيبرهب
ويلشدارهب.
 -2دساسخ انؼالقبد انلُيخ نهًكىَبد انغىهشيخ نهزخطيط نىضغ َظبو إػذاد انًُشآد
انسكُيخ داخهيب.
 -3كهى يؼطيبد انجيئخ يبديب و إقزصبديب و يؼُىيب.

 -3المستهدف من تدرٌس المقرر :
أٌ ٚكٌٕ انطانة فٗ َٓاٚح انًمشس لادسا ً ػهٗ :
أ -1يزكش َظشيبد واسس انزصًيى انذاخهً وانؼالقخ ثيٍ انكزهخ وانلشاؽ .
أ -المعلومات
أ -2يششػ اآلداء انىظيلً نؼُبصش ويكىَبد انزصًيى يٍ حيش يالءيزه نهىظيلخ
والمفاهٌم :

ب -المهارات
الذهنٌة :
جـ  -المهارات
المهنٌة
الخاصة
بالمقرر:
د – المهارات
العامة :

وانشكم انغًبنً.
أ -3يؼذد انًصطهحبد انخبصخ ثبنزصًيى انذاخهي ويؼذد األسبنيت انزقُيخ انحذيضخ
ويصق انًىاصلبد انلُيخ واألسبنيت انلُيخ.
أ -4يلسش َظشيبد ػهى األنىاٌ ودالالره وػالقبره وخىاصه.
ة- 1يسزُزظ انؼالقخ ثيٍ انزصًيى وطجيؼخ االسزخذاو واسرجبطهى ثبنزكبنيق.
ة-2يحهم االثزكبس ويقيى انىظيلخ انغًبنيخ ويقيى انؼًهيخ انًضهً نهلشاؽ.
ة -3يسزُجط انؼالقخ ثيٍ انهىٌ ودالالره وػالقزه ثًسبحخ وطجيؼخ انًكبٌ.
ة -4يسزُظ حهىل يزُىػخ نًزطهجبد انزصًيى انذاخهً.
عـ -1يحهم األشكبل وانًُزغبد انً ػُبصشهب األونيخ ويؼيذ صيبؿخ ورُليز انًُزغبد.
عـ -2يقذو انشسىو انهُذسيه ويؼًم االسكزشبد.
عـ -3يصيؾ األككبس انزصًيًيخ ثؤكضش يٍ شكم.
عـ -4يُلز انًُبرط كًحبكبح نهزصًيى وانًُزغبد انًجذئيخ وانُهبئيخ.

د-1يزـهت ػهً انًشكالد ويؼًم رحذ ضـط.
د -2يجذع أككبسا ً عذيذح نحم انًشكالد انزصًيًيخ.
د -3يحهم انجيبَبد و يطىس يؼبسكه و يهبساره.
د -4يقذو انؼشض انلؼبل.
1

 -4محتوي المقرر :
الفصل الدراسً األول
م

الموضوع

عدد الساعات

محاضرة

درس

1

ػشض ألْذاف انًمشس ٔذٕصٛفّ ٔيذرٕٚاذّ ٔياذى يٍ
خطط انرذغ ٍٛػٍ انؼاو انًاظٗ
يذخم انًمشس :انرؼشف ػهٗ يفاْٛى انرصًٛى انذاخهٗ
انرأشٛشاخ نهخاياخ انًخرهفح يٍ دٛس انشكم ٔانهٌٕ
ٔانًهًظ
انرذهٛم انهَٕٗ انذلٛك نثؼط انركُٕٚاخ

4

-

1×4

4

-

1×4

4

-

1×4

4

َثزج ػٍ دساعاخ األَصشٔتٕيرشٚح نجغى اإلَغاٌ فٙ
األٔظاع انًخرهفح
يماعاخ ٔدذاخ األشاز انغكُٗ ٔكٛفٛح سعًٓا فٙ
انًغمط األفم + ٙيمذيح نمٕاَ ٍٛاألداء انذشكٙ
(انذساعاخ األسجَٕٕيٛح)
ذُظٛى انًغطخ األفمٔ ٙكٛفٛح ذٕصٚغ ٔدذاخ األشاز
تغشف انُٕو انشئٛغٛح ٔدٛض انُٕو انصإَٚح

4

-

1×4

4

-

1×4

4

-

1×4

7

ذُظٛى انًغطخ األفمٔ ٙكٛفٛح ذٕصٚغ ٔدذاخ األشاز
تذٛض انجهٕط
ذمٛٛى نًا ذى ذُفٛزِ يٍ اػًال دساعٛح

4

-

1×4

4

-

-

9

ذُظٛى انًغطخ األفمٔ ٙكٛفٛح ذٕصٚغ ٔدذاخ األشاز
تذٛض انطؼاو
ذُظٛى انًغطخ األفمٔ ٙانشأع ٙيٍ خالل لٕاٍَٛ
( انذساعاخ األسجَٕٕيٛح)
األداء انذشكٙ
ٔكٛفٛح ذٕصٚغ ٔدذاخ األشاز تانًطثخ
ذُظٛى انًغطخ األفمٔ ٙانشأعٔ ٙكٛفٛح ذٕصٚغ
يرطهثاخ انذًاو

4

-

1×4

4

-

1×4

4

-

1×4

4

-

1×4

4

-

1×4

-

1×4

-

-

2
3

5
6

8

10
11
12
13

Back to back , face to face , side to
side
انًكاذة  /يُطمح انجهٕط فٗ سٚغٛثشٍ فُذق/
يطؼى/عشاٚش يغرشفٛاخ
ذمٛٛى لثم انُٓائٗ نألػًال انفصهٛح

4

15

ذمٛٛى َٓائٗ ( يُالشاخ) نجُح شالشٛح

4

14

2

الفصل الدراسً الثانى

م

الموضوع

1

دساعح نكٛفٛح انركشاس ف ٙانًغمط األفم:ٙ
Back to back , face to face , side to side
انًكاذة  /يُطمح انجهٕط فٗ سٚغٛثشٍ فُذق/
يطؼى/عشاٚش يغرشفٛاخ

2
3
4
5

عدد الساعات

ذُظٛى انًغطخ األفمٔ ٙكٛفٛح ذٕصٚغ ٔدذاخ األشاز
يٍ خالل لٕاػذ انرمغٛى انشثك ٙانًرؼايذ  +انًائم
ذُظٛى انًغطخ األفم ٙيٍ خالل لٕاػذ انرمغٛى
انشثك ٙانًشكض٘ أٔ اإلشؼاػ ٙانًغذط ٔانصًاَٗ
 +ذُظٛى انًغطخ انشأع ٙيٍ لٕاَ ٍٛاألداء انذشكٙ
( انذساعاخ األسجَٕٕيٛح) :دٛض انجهٕط
 +ذُظٛى انًغطخ انشأع ٙيٍ خالل لٕاػذ انرثاٍٚ
ٔانرعاد  :دٛض انجهٕط

4

12

محاضرة

1

3×1

درس

3

3×3

4

1

3

4

1

3

4

1

3

4

-

-

4

1

3

4

1

3

4

1

3

12
13

ششح ذُفٛز انًُارض انًصغشج

8

2×1

2×3

14

ذمٛٛى لثم انُٓائٗ نألػًال انفصهٛح ٔ يؼشض

4

-

-

15

ذمٛٛى َٓائٗ ( يُالشاخ) نجُح شالشٛح

4

-

-

6
7
8
9
10
11

انماء انظالل ػهٗ انًغمط األفمٗ ٔانًغمط انشأعٗ
ٔذؼهى اإلخشاض نهًغالط األفمٛح ٔانشاعٛح
ذمٛٛى نًا ذى ذُفٛزِ يٍ اػًال دساعٛح
ذُظٛى انًغطخ انشأع ٙيٍ لٕاَ ٍٛاألداء انذشك( ٙ
انذساعاخ األسجَٕٕيٛح) :دٛض انُٕو
ذُظٛى انًغطخ انشأع ٙيٍ لٕاَ ٍٛاألداء انذشك( ٙ
انذساعاخ األسجَٕٕيٛح) :دٛض انطؼاو
َغة انرمغٛى ف ٙانًغمط انشأعٔ ٙيُٓا  :انُغثح
انزْثٛح ٔاالعرفادج يُٓا ف ٙانرصًٛى انذاخهٙ

 -5أعانٛة انرؼهٛى
ٔانرؼهى

5أ  -يحبضشاد .
5ة -يُبقشبد
5عـ – ػشوض رؼهيًيخ
5د -حم يشكالد
5هـ  -رًبسيٍ
5و  -يشبسيغ رطجيقيخ
5ص – اعشاء ثحىس
5ػ -انؼصق انزهًُ
5ط-انزؼهى انزؼبوًَ
5ي -انزؼهيى االنكزشوًَ

3

).

 -6أعانٛة انرؼهٛى 6أ -يحبضشاد ( اوقبد انسبػبد انًكزجيخ
6ة -رؼهى رؼبوَي ( رقسيى انطالة إنً يغًىػبد صـيشح ثهذف رحسيٍ يسزىاهى )
ٔانرؼهى نهطالب

رٖٔ انمذساخ
انًذذٔدج
 -7ذمٕٚى انطــالب :
تكاليف وواجبات منزلية
أ -األعانٛة
انًغرخذيح

لتقييم

تقييم مشروعات تصميمية

لتقييم

مناقشررررات وتقيرررريم ادا اصررررل
(الفصل الدرات االول )

لتقييم

اختبار عمل

لتقييم

مناقشررررات وتقيرررريم ادا اصررررل
(الفصل الدرات ال ان )
مناقشة اكعمال اى نهاية العرام لتقييم
الدراتى (لجنة ال ية)

ب -انرٕلٛد

ب -1التقيرررريم تكاليف وواجبات منزلية
1
ب-2التقيرررررريم تقييم مشروعات تصميمية
2
ب-3التقيرررررريم مناقشررررررررات وتقيرررررررريم ادا
اصررل (الفصررل الدرات ر
3
االول )
ب-4التقيرررررريم اختبار عمل
4
ب-5التقييم 5مناقشررررررررات وتقيرررررررريم ادا

لتقييم القدرة على التحليل ومهارة التصميم
وعرررا اكاكررار ورتررم وتوزي ر اك ررا
اى المنشآ التكنى لتقيريم ججرادة المهرارات
العملية
لتقيرريم محصررلة الررتعلم والقرردرة علررى حررل
المشكالت ووض التصميم المناتب .
لتقيرررررريم المهررررررارات المعرايررررررة والعلميررررررة
والذهنيرررة الترررى ترررم دراترررتها ارررى الفصرررل
اكول
لتقيرريم محصررلة الررتعلم والقرردرة علررى حررل
المشكالت ووض التصميم المناتب .
لتقيرررررريم المهررررررارات المعرايررررررة والعلميررررررة
والذهنيرررة الترررى ترررم دراترررتها ارررى الفصرررل
ال ان
لتقييم اجادة المهارات المعراية والعلمية
والذهنية ثهـخ انزصًيى انذاخهً و
أسبسيبرهبويلشدارهب.
والتى تم دراتتها اى الفصل اكول
وال انى .
 مناقشة االعمال ا نهاية العام الدراتىلتقييم قدرة الطالب على اتتيعاب
أتاتيات التصميم الداخلى وتطبيقها من
خالل رتمها اى لوحات يتم تتليمها
بصفة دورية كل محاضرة .
دورى كل أتبوع
اكتبوع ال امن من الفصل الدرات االول
اكتبوع الراب عشر من الفصل الدرات
االول
اكتبوع ال امن من الفصل الدرات ال انى
اكتبوع الراب عشررمن الفصرل الدراتر
4

ال انى

اصررل (الفصررل الدرات ر
) ال ان
" مناقشة اكعمال ارى نهايرة نهاية العام الدراتى"مناقشات6التقييم-6ب
العرررررام الدراترررررى (لجنرررررة
)ال ية
تكاليف وواجبات منزلية
%5
تقييم مشروعات تصميمية
%11
مناقشررررات وتقيرررريم ادا اصررررل (الفصررررل
% 11
) الدرات االول
اختبار عمل
%5
مناقشررررات وتقيرررريم ادا اصررررل (الفصررررل
% 11
) الدرات ال ان
مناقشة اكعمرال ارى نهايرة العرام الدراترى
% 61
)(لجنة ال ية
%111
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حًٛاخ ػهٚ دٔس-د
 انخ.. أٔ َششاخ
 َٓا فخشٖ ػثذ انغالو/ د.و. أًٙظ يجهظ انمغى انؼهٛلائى تأػًال سئ

5

ٌذ سيعاٛ يٓا انغ/د.و.: أعرار انًادج

