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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى

 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 1-3-022-ف د

 

 ةانشاءات معماري :أسم المقرر 

(1) 

 لولىاال: المستوىالفرقة / 

 لولالفصل الدراسي اال

 

 : الديكورالتخصص

 

     4    عملى      0سية                  نظرى      عدد الوحدات الدرا

 

 

 هدف المقرر -0

 

 

 

 :دراسة مادة اإلنشاء من منظور المصمم الداخلي من خالل 

 نشاء المبانى .نظمه المختلفه إلاألبتعريف طالب قسم الديكور  -

 نشائيه .هميتها اإلأجزائها المختلفه حسب أكيفية التعامل مع المبانى لو -

من خالل الظرلوف ه على سالمة المبانى لوسكانها عند التعامل معها المحافظ -

 الصوت( -الحرارة -المحيطة به، لوذلك بدراسة العزل )الرطوبة

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 

المعلومات  -أ

 لوالمفاهيم

 

كيفية انشاء المبنى حسب نظام البناء المختار لومعرفة االجزاء  أن يدرك الطالب 1-أ-3

 هيكلية منشآت فراغية( -)منشآت حوائط حاملة للمبنىالمختلفه 

 .ساسات حسب نوع التربه  نوع األأ يميز الطالب بين 0-أ-3

المهارات  -ب

 الذهنية :

 

إليجاد الحلول اإلنشائية للفراغات،  أن يطبق مبادئ لوقوانين اإلنشاءات المعمارية 1-ب-3

 لودراستها من منظور المصمم الداخلي

 فية معالجة لوحل المشاكل اإلنشائية برؤية المصمم الداخليكيأن يستكشف  0-ب-3

المهارات المهنية  -ج

 الخاصة بالمقرر :

 

 

 نشائيه لوخواصها .بحاث لمعرفة طبيعة المواد اإلاأل أن يعد 1-ج-3

 لوالتصميم . الفكر اإلنشائي لخدمة األفكارامكانية تطويع أن يميز بالتجربة  0-ج-3 

ة لوالمناقشة المفتوحة في كيفية يارة المواقع العمليعن طريق ز أن يحلل 3-ج-3

 االستفادة من ذلك في مجال التخصص.

 

 المهارات العامة:  -د

 

التشطيب المستخدمة في التصميم الداخلي اإلنشاء لوالعديد من مواد  أن يميز بين 1-د -3

. 

ء لوالمعالجات المستخدمة في عملية البناامكانيات الخامات المختلفة  أن يستنتج  0-د -3
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 لو كيفية توظيفها في الفراغات الداخلية المختلفة .

 علي حل بعض مشكالت االنشاء في المواقع العملية. أن يقدر  3-د -3

 محتوى المقرر  -4

 

 

 

 الموضوع األسبوع

فكره عامه عن مادة االنشاءات المعماريه  لوالغرض منها   1األسبوع 

اء المختار لومعرفة االجزاء لوكيفية انشاء المبنى حسب نظام البن

 المختلفه للمبنى .

 نظري: 0األسبوع 

االستفادة منه في لوكيفية  )الحوائط الحاملة(انشائى  نموذجدراسه 

 مجال التصميم الداخلي.

 عملي: 3األسبوع 

لنظام الحوائط الحاملة لوكيفية التعرف على  عمل نموذج تطبيقي

قتها باألرضيات لواألسطح الطبقات العازلة لوأماكنها بالمبنى، لوعال

 المختلفة.

 عملي: 4األسبوع 

استكمال النموذج التطبيقي لنظام الحوائط الحاملة لوكيفية التعرف 

على الطبقات العازلة لوأماكنها بالمبنى، لوعالقتها باألرضيات 

 لواألسطح المختلفة.

 –الرملى  –دراسة مواد البناء المصنعه ) الطوب ( الطفلى  5األسبوع 

معرفة  –لوكيفية رص المداميك لوالربط  –الحرارى  –نتى سماأل

 لوكيفية التعامل معها انشائيا لوتصميميا.نواع الطوب أ

شبابيك ( من ناحية االعتاب  بأنواعها  -دراسة الفتحات ) ابواب  6األسبوع 

كيفية مزج الطبيعى لوالمصنع معا  –كذلك العقود لوكيفية انشائها 

 لوكيفية الربط .

 نظري: 7األسبوع

دراسة نموذج انشائي آخر )المنشآت الهيكلية( لوكيفية االستفادة 

 منها في مجال التخصص.

 مناقشة ما تم دراسته سابقا. 8األسبوع 

 

 عملي: 9األسبوع 

تطبيقية على نظام االنشاء الهيكلي لوكيفية التعبير عنه  ةدراس

 . هندسيا

 عملي: 12األسبوع 

نظام االنشاء الهيكلي لوكيفية  استكمال الدراسة التطبيقية على

 التعبير عنه هندسيا .

 نظري: 11األسبوع 

 . دراسة المعالجات لوالشرلوخ لوالتشققات لوالعيوب اإلنشائية
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 نظري: 10األسبوع 

استكمال دراسة المعالجات لوالشرلوخ لوالتشققات لوالعيوب 

 اإلنشائية.

 عملي: 13األسبوع 

مع المنشآت لوالعيوب،  القيام بعمل بحث مجمع عن كيفية التعامل

 لوتوضيح رؤية المصمم الداخلي في ذلك.

االطالع على مراحل العمل بالمشرلوع مع تصحيح االعمال لوبيان  14األسبوع 

 االخطاء ، مع تطبيقات لما سبق .

  األبحاث لومناقشتهامراجعه عامه لوتسليم  15األسبوع 
أساليب التعليم  -5

 لوالتعلم 

 

 ه بالكليه .المحاضرات المباشر 5-1

 االطالع على المراجع المختلفه . التعلم الذاتى من خالل  5-0

 التدريبات العمليه بالمواقع لومشاهدة التنفيذ .  5-3

 المشرلوع. 5-4

أساليب التعليم  -6

لوالتعلم للطالب ذلوى 

 القدرات المحدلودة

 الحلقات النقاشية  . 6-1

 تقويم الطالب  -7

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

 ملف بالمحاضرات لوالشرح . تقديم  0-أ-7

 خالل العام . النظرية لواالبحاث التطبيقية المشرلوعاتتقديم   3-أ-7

 اختبارات نصف التيرم لوآخر العام .  4-أ-7

 

 التوقيت -ب

 

 

 صف العام / الفصل الدراسى االلول    منتامتحان  1-ب -7

 % 05امتحان نهاية العام / الفصل الدراسى الثانى    0-ب -7

 %5االمتحان الشفوى   3-ب -7

 %05االمتحان العملى    4-ب -7

 % 35ثانى   اعمال السنه / الفصل الدراسى االلولوال 5-ب -7

 % 12انوع التقييم االخرى   6-ب -7

 %122المجموع 

 اى تقييم اخر بدلون درجات .

  

 امتحان نصف العام / الفصل الدراسى االلول     توزيع الدرجات -ج

 % 05اية العام / الفصل الدراسى الثانى   امتحان نه

 %5االمتحان الشفوى  

 %05االمتحان العملى   

 % 35اعمال السنه / الفصل الدراسى االلول لوالثانى  

 % 12انوع التقييم االخرى  

 %122المجموع 
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 قائمة الكتب الدراسية لوالمراجع -8

 

 مذكرات -أ

 

 Hand out للمحاضرات  

 كتب ملزمة  -ب

 

 دراسيه الكتب المقترحه ، مجالت دلوريه ، مواقع انترنت ، الخ..الكتب ال

 كتب مقترحة  -ج

 

 ال يوجد

دلورات علمية ألو  -د

 نشرات ...الخ 

 

 ال يوجد

 

 نجوان شحاتهأ.د/ رئيس مجلس القسم العلمى :                          د. يسرى قطقط أستاذ المادة :

 

 التوقيع: ................................................   ........التوقيع :........................

 

 0219-0218تاريخ اعتماده من مجلس القسم :   0219-0218 تاريخ تحرير المقرر :
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