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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى
 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 11 - 1 – 400 –ف د 

الفصل الدراسي لثالثة / ا : مستوىالفرقة / ال تصميم معماري :أسم المقرر 

 8081/8085للعام الدراسي  الثانى

 

 شعبة عمارة داخلية : التخصص

 

  2     نظرى              عملى               4عدد الوحدات الدراسية  

 

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

 بعد إتمام دراسة هذا المقرر يستطيع الطالب:

  المبادئ األساسية للتصميم المعماري معرفة. 

  د في الفراغألجسام الثالثية األبعاللكتل ول تشكيلات الوعملييات نظرال معرفة.  

  المعماريةة شخصيالعمارية تحقق معمل تكوينات.  

 ه المحيطة.دراسة وإدراك بيئت 

 

 المستهدف من تدريس المقرر -1

 

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 

 

 

 .المبادئ األساسية للتصميم المعمارييدرك  1- أ

 د.عاالطرق المستخدمة فى عملية تشكيل الكتل واألجسام الثالثية األب يميز 2-أ

الهدف من التصميم وتحقيق المنفعة من خالل تسهيل عملية االستعمال  يشرح 1-أ

 .لألنشطة المراد ممارستها في المباني المراد إنشائها

المهارات  -ب

 الذهنية :

 

 

 

ل  تطبيقات عملية ذات ، من خال"الفراغ" مختلفة في البصرية التكوينات ال يحل 1-ب 

 .ثالث أبعاد 

 .لوان مختلفة األو موادال يختبر 2-ب

في عمل  معارف المرتبطة بموضوع الحركة والخداع البصري واأللوانال يطبق 1 -ب

 التكوينات الثالثية األبعاد.
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 .قد تطرأ علي تصميم النماذج والمجسماتالتي مشاكل الحل ي 4-ب

 .النماذج والمجسمات أسهل الطرق التنفيذية لتنفيذ يتبني 5-ب

المهارات المهنية  -ج

 لخاصة بالمقرر :ا

 

 

 استخدام المنهج العلمي السليم والذي يتناسب مع طبيعة الدراسة. يستدل علي 1- ج

 .التصميم المعماري  ومبادئالمبادئ األساسية للتصميم  يربط بين 2-ج

 . غير منطقيةيالت والتكوينات البدال من التشك قابلة للتنفيذميم  حقيقة اتصيركب  1-ج

 .عالقة مباشرة  بتجربة الطالب الحياتية  مباني لها يصمم 4-ج

وعرضها بشكل واضح المعلومات  من خال تنظيم ةمنطقى بشرح فكرته بطريقة 5 -ج

 .وسليم  فى المناقشات الشفهية 

والتكوينات المجردة السلبيات و اإليجابيات في مجموعة منتقاة التشكيالت  يستنتج 6-ج

 .والعادية

 المهارات العامة : -د

 

 

 فى مجموعة و بشكل فردى. يستجيب للعمل 1- د

 من خالل حلقات النقاش و العروض التفاعلية يتواصل مع المجموعة  2-د

 مراجع العلمية في شبكة المعلومات.ال يستخدم االنترنت في البحث عن 1-د

 األمانة في البحث العلمي.يمارس  4- د

 المبادرة.االستقاللية و يمارس  5- د

  محتوى المقرر -4

 

 

 

 الموضوع األسبوع

محاضرة عن التعريف بالمادة العلمية / عرض للمحتوي الدراسي و  1األسبوع 

اسلوب الدراسة و المتطلبات التعليمية من الطالب محاضرة عن مدخل 

 التصميم المعماري

 المشروع :

 إستخدام األشكال الهندسية في إنشاء ثالثي األبعاد . المرحلة االولي :

 متابعة المشروع 2األسبوع 

 متابعة المشروع 3األسبوع 

 متابعة المشروع  4األسبوع 

تعديل اإلنشاءات لمناسبة المتطلبات اإلنشائية و  المرحلة الثانية : 5األسبوع 

 (1:51قطاع راسي 1:51الوظيفية ) قطاع أفقي 

 متابعة المشروع 6األسبوع 

 اختبار منتصف الفصل الدراسي الثاني . 7األسبوع 

 تحكيم المرحلة األولي و الثانية   8األسبوع 
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 .1/51عمل الرسومات التنفيذية بمقياس رسم  المرحلة الثالثة :

الرسومات الهندسية مبينا فيها التفاصيل اإلنشائية للهيكل ( 1)

الكمرات الساقطة  –االسقف  –سمالت -المعماري ) اساسات و اعمدة 

 . الحوائط( –

 شروعمتابعة الم 9األسبوع 

 . قطاع خارجي يظهر فيه الهيكل المعماري الخارجي (2) 11األسبوع 

 . متابعة المشروع 11األسبوع 

 . (مناظير مختلفة3) 12األسبوع 

 . متابعة المشروع 13األسبوع 

 . متابعة المشروع 14األسبوع 

 . تحكيم نهائي للمرحلة الثالثة 15األسبوع 
 

أساليب التعليم  -5

 والتعلم 

 

 (.Power Point Presentationمحاضرات باستخدام أحدث وسائل العرض)  -1

 مهام عملية للتطبيق.  -2

 القيام بأبحاث علمية مرتبطة بالمحتوى العلمى للمادة .  -1

 أعمال وواجبات تطبيقية جماعية  أو فردية.  -4

 . مناقشات -5

أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 دةالقدرات المحدو

 جماعية .ومشاريع مشاركتهم في أبحاث  -1

 .المختلفة تشجيعهم و حثهم على استخدام مهاراتهم  -2

 تقويم الطالب  -7

 

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

     .إمتحان شفوي ومناقشات علمية  1-أ

 اختبار منتصف الفصل الدراسي الثاني . 2-أ

 .تحكيم المرحلة األولي و الثانية 3-أ

 . المرحلة الثالثةتحكيم  4-أ

 التوقيت -ب

 

 

 رابع .األسبوع ال 1-بالتقييم 

 سابع .الاألسبوع  2-بالتقييم 

 الثامن .األسبوع  1-بالتقييم 

 . عشر خامسالاألسبوع  4-بالتقييم 

 % 25امتحان منتصف الفصل الدراسي M.T توزيع الدرجات -ج
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  % 75متوسط أعمال السنة 

 درجة 40 اعمال السنة مجموع

 درجة 60متحان النهائي اال

 100الدرجة من  - %100المجموع الكلي 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 

 مذكرات -أ

 

 محاضرات نظرية. .1

 كتب ملزمة  -ب

 

 ال يوجد

 كتب مقترحة  -ج

 

 

(a) Wong Wucius, Principles of Three Dimensional Design, Van 

Nostrad Reinhold Co., NY, 1977. 

(b) Peter Tom & Sue Goodmen, Manual of Graphic Techniques, 

Charkes Scribner’s sons, NY, 1983 . 

(c) Solid Works 99, User’s Guide and Tutorial Manual. 

(d) Computer Graphics, Version (2nd Edition( 

by: Donald Hearn, M. Pauline Baker  ) 2nd edition  ( May 24, 1996 . 

دورات علمية أو  -د

 نشرات ...الخ 

 

www.frankloydwright.org  

www.greatbuildings.com 

 

 نجوان شحاتهد/ .رئيس مجلس القسم العلمى : أ                              رحاب غنيم/ دم.أستاذ المادة :أ.

 

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

 

 2012-2018تاريخ اعتماده من مجلس القسم :        2012-2018 تاريخ تحرير المقرر :
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