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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى

 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 0-4-022-ف د

 

 األولى: المستوىالفرقة /   (1ة )طرز معماري :أسم المقرر 

 الفصل الدراسي األول

 

 : الديكورالتخصص

 

  ــــ     عملى      0     نظرى                  عدد الوحدات الدراسية

 

 

 هدف المقرر -0

 

 

 

  يجاد معالجات تصميميه طرازيه فى مجال إان يكون لدى الطالب القدره على

لمامه الكامل بمختلف الطرز المعماريه الكالسيكيه إالعماره الداخليه من خالل 

 صول تراثيه .أكال جديده لها شأبتكار بداعيه إلمما يساعد على تنمية قدراته اإل

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 

 

 

 العوامل والظروف التى ساعدت على ميالد الطراز وشيوعه .أن يدرك   1-أ-3

 السمات العامه للطراز ومقوماتها التصميميه . أن يميز 0-أ-3

 طرازيه .البناء الشكلى للمفردات والعناصر ال أن يدرك  3-أ-3

المهارات  -ب

 الذهنية :

 

 

 

 الصحيحه للتصميمات الطرازيه والكالسيكيه .المعايير  أن يطبق 1-ب-3

 فى مجال العماره الداخليه . أن يستكشف حلول مبكرة 0-ب-3

االلتزام المهنى تجاه االحتياجات المجتمعيه التى افرزت اشكاال ذات أن يكتسب  3-ب-3

 ة الطراز .معان  وقيم ادت الى ظهور فكر

المهارات المهنية  -ج

 الخاصة بالمقرر :

 

 

عمليه البحث من خالل المراجع العلميه وشبكة المعلومات الدوليه  أن ينجز 1-ج-3

 االلكترونيه )االنترنت( .

عقد حلقات نقاشيه لتدريب الطالب على رصد االيجابيات أن يستنتج من خالل  0-ج-3 

لحلول والمعالجات التصميميه استخدمت العناصر فى مجموعه منتقاه من اوالسلبيات 

 والمفردات الطرازيه .

 المعمارية علي مر العصور . أن يميز الطرز 1-د -3 المهارات العامة: -د
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االستفادة من الطرز المعمارية و خصائصها و السمات المميزة لكل  أن يستنتج  0-د -3

الطرز المعمارية مما يجعل الطالب طراز عن اآلخر و األسباب التي أدت الي ظهور هذه 

 علي دراية بالعيوب و المشكالت في التصميمات المعمارية في أرض الواقع. 

امكانية التواصل المعرفي بين الطالب مع بعضهم أن يستخدم اإلنترنت لتحقيق  3-د -3

 البعض و تبادل المعلومات.

 محتوى المقرر  -4

 

 

 

 الموضوع األسبوع

 –فلسفة الطراز  –المفهوم  –المعنى  –دراسة الطراز مدخل ل 1األسبوع 

 اسباب شيوعه . –العوامل المؤثره على صياغة الطراز 

العماره النباتيه  –نسخ الفراغات  –البدايات االولى الحاطة الفراغ  0األسبوع 

 العماره الطينيه . –

 زخرفيه .العناصر ال –الدوله القديمه  –العماره فى مصر القديمه  3األسبوع 

 –العناصر المعماريه  –الدوله الوسطى  –العماره فى مصر القديمه  4األسبوع 

 العناصر الزخرفيه .

 –العناصر المعماريه  –الدوله الحديثه  –العماره فى مصر القديمه  5األسبوع 

 العناصر الزخرفيه .

خالل  تأصيل الفكر المعمارى فى مصر القديمه من –حلقات مناقشه  6األسبوع 

 الدراسات المقارنه للدول الثالث .

 صف الفصل الدراسى االول .تنمامتحان  7األسبوع

 الوحدات الزخرفيه . –العناصر المعماريه  –العماره االغريقيه  8األسبوع 

 عرض ومناقشة نماذج اعمال الطالب لنماذج معماريه رومانيه . 9األسبوع 

عقد حلقه للمقارنه بين عناصر ومفردات العماره االغريقيه  12األسبوع 

 والرومانيه )سمينار(.

الظروف البيئيه والمؤثرات العقائديه  –العماره االسالميه فى مصر  11األسبوع 

 ومفهوم الطابع .

النجاره الدقيقه والبلديه وتأثيرها فى تشكيل وصياغة العماره  10األسبوع 

 االسالميه .

عرض وتحليل لمفردات وعناصر العماره  –مشروع الطالب  13األسبوع 

 سالميه فى مصر .اال

  امتحان تجريبى . 14األسبوع 
أساليب التعليم  -5

 والتعلم 

 

 عقد محاضرات وحلقات نقاشيه . 5-1

من خالل المراجع العلميه و التعلم الذاتى تدريب الطالب على عملية البحث   5-0

 واالنترنت .

 يع تطبيقيه من خالل دراسة العناصر ومفردات العماره الداخليه الطرازيه .مشار 5-3

 المناقشة و الحوار  -5-4

  الزيارات الميدانية -5-5

أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 المناقشة و الحوار بشكل تفصيلى . 6-1
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 القدرات المحدودة

 

 

 

 تقويم الطالب  -7

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

 ممشروع تطبيقى لعناصر من العماره الداخليه فى مصر القديمه لتقييتقييم  1-أ-7

 المهارات الذهنيه والقدره على التعبير واآلداء .

مشروع تطبيقى لعناصر من العماره الداخليه االغريقيه لتقييم المهارات تقييم   0-أ-7

 الذهنيه والقدره على التعبير واآلداء .

لتقييم المهارات طبيقى لعناصر من العماره الداخليه الرومانيه مشروع تتقييم   3-أ-7

 الذهنيه والقدره على التعبير واآلداء .

مشروع تطبيقى مقارنه لعناصر العمود فى مصر القديمه والحضاره تقييم  4-أ-7

  لتقييم المهارات الذهنيه والقدره على التعبير واآلداء .االغريقيه 

 التوقيت -ب

 

 

 .6التقييم االول االسبوع  1-أ-بالتقييم 

 .9التقييم الثانى  االسبوع  0-أ-بالتقييم 

 .11التقييم الثالث االسبوع  3-أ-بالتقييم 

 .10التقييم الدورى االسبوع  4-أ-بالتقييم 

 .15الرابع االسبوع التقييم  5-أ-بالتقييم 

 توزيع الدرجات -ج

 

 

 .% 02امتحان نصف العام / الفصل الدراسى االول  

 .%12المناقشات الشفويه   

 .% 62  األولامتحان نهاية العام / الفصل الدراسى 

 .%42عمال السنه / الفصل الدراسى  أ

 %122المجموع 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 

 مذكرات -أ

 

 مذكرات المقرر 1-أ-8

 كتب ملزمة  -ب

 

 ال يوجد

 كتب مقترحة  -ج

 

 

 .اجزاء( 3تاريخ العماره ) 1-ج-8

.Great Interiors   0-ج-8

 

دورات علمية أو  -د

 نشرات ...الخ 

 

 .مواقع انترنت  –مجالت دوريه 

 

 نجوان شحاتهرئيس مجلس القسم العلمى : أ.د/                              د. نيرمين سعد       أستاذ المادة :

 

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

 

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