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 اإلسكندرية -جامعة / أكاديمية :

   الديكورقسم : 

 توصيف مقرر دراسى                                                   

 

 بيانات المقرر  -8

 2-8-800-د ف:الرمز الكودى 

 

/    الفصل  إعدادى :الفرقة / المستوى  الرسم الهندسي :أسم المقرر 
 انىتالدراسي 

 

 خلية:عمارة دا التخصص

 

 نظرى              عملى                  8عدد الوحدات الدراسية   

 

 

التعرف على أسس وقواعد الرسم الهندسى وكيفية إخراج لوحات هندسية سليمة  هدف المقرر -8

 ومقروئة من خالل المحاضرات والتدريبات اليومية.

 المستهدف من تدريس المقرر -5

   

 :  المعلومات والمفاهيم -أ
 

 

 

 

 االسس والمعايير التى يقوم عليها الرسم الهندسى. يدرك .8أ

 النباتى(.-بقواعد التشكيل )الهندسى يُلم. 8أ

 وسائط التعبير الهندسى فى عملية التصميم والتشكيل. يستخدم. 5أ

 التحليلية فى عملية التشكيل.يكتسب القدرة . 4أ

 سم الهندسى المختلفة وتطبيقها.قواعد الريتعرف على أدوات الرسم الهندسى و. 3أ

 المهارات الذهنية : -ب

 

 

 

يطبق مبادئ وقوانين قراءة مفردات التصميم من خالل رؤية علمية . 8ب

 لعناصر التصميم .

 من خالل قراءة وصياغة الحيز. االبعاد المادية فى عملية التصميميحسب . 8ب

بأسلوب صحيح من  م االأدوات الهندسيةعلى إستخداالقدرة الطالب يكتسب  .5ب

مهارات تنفيذ وإخراج لوحات هندسية سليمة ومتكاملة من حيث االسس خالل 

 والمعايير.

المهارات المهنية الخاصة  -ج

 بالمقرر :
 المعارف المكتسبة من خالل ما يقدم للطالب من مادة علمية يربط بين. 8ج

 طبيق المنهج التحليلى اثناء تنفيذ التطبيقات.وت

 العامة : المهارات -د

 

 

 اإلنترنت . العلمى من خالل االطالع على مواقع يستجيب الطالب للبحث .8د

 التصميم من خالل دراسة االسس الهندسية لعملية التشكيل . يقيم عملية. 8د

 مشكالت الحيز وكيفية حلها من خالل القواعد التشكيلية الهندسية.يميز . 4د

أسس وقواعد الرسم الهندسى والمواد  المهارات المكتسبة من خالل يستنتج . 3د

 التصميمية التى تتطلب أخراجا للوحات هندسية.
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 محتوى المقرر  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموضوع األسبوع

 .التعريف بالمادة توقيع المقاسات 1األسبوع 

 المعانى اإليحائية للخطوط   2األسبوع 

   تقسيم الخط ورسم الزوايا

 ة ذات الخطوط المنكسرة.األشكال البسيط  3األسبوع 

 القطع الزائد و الناقص(.-البيضاوى–طرق رسم )الدوائر  توضيح 4األسبوع 

اكتشاف اوجه  اسهتخدام الرسهم الهندسهى فهى تصهميم عناصهر التصهميم -  5األسبوع 

 األثاث(. -النوافذواألبواب-القواطيع-السقف-الداخلى)األرضيات

 التعرف على أصول األشكال الهندسية. -

 استيعاب مراحل تشكيل الوحدة الزخرفية. -

اكتساب مهارة القدرة على استخراج اكثهر مهن وحهدة فخرفيهة مهن نفهس   6األسبوع 

 الخطوط األنشائية.

 التانىإمتحان نصف الفصل الدراسي  7األسبوع 

 مشروع عملى 8األسبوع 

 )رسم وحدة فخرفية فى أرضيةأحد المساقط األفقية(

 شروع عملىم 9األسبوع 

 )رسم وحدة فخرفية فى أحد األسقف الداخلية(

 مشروع عملى 11األسبوع

 )رسم وحدة فخرفية متكررة فى أحد القواطيع الداخلية(

 مشروع عملى  11األسبوع

 )تصميم تشكيل حائطى باستخدام الشكل الهندسى (

 التطبيق السابع )تيجان األعمدة( 21األسبوع

 التطبيق الثامن )العقود(  13األسبوع

 المشروع المتكامل النهائى 14األسبوع

 مراجعة عامة 15األسبوع

 أساليب التعليم والتعلم  -3

 

 

 .المحاضرات النظرية   3-8-

 ورش عمل للمشروعات التطبيقية.التعليم التعاونى عن طريق   3-8-
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 المشاريع  -3-5

 التعلم التعاونى  -3-4

والتعلم للطالب  أساليب التعليم -6

 ذوى القدرات المحدودة

 

 

 التعليم التعاونى  6-2

 المناقشة و الحوار 6-1

 تقويم الطالب  -7

 

 األساليب المستخدمة  -أ

 

 

إمتحان نهاية الفصل  -إمتحان منتصف الفصل الدراسى  –لمشاريع التطبيقية ا

 الدراسى الثانى.

 التوقيت -ب

 

 

 جدول التقييم  (2

 األسبوع الثامن الى األسبوع الرابع عشر. –مرحلة أولى  -2التقييم         

 اإلسبوع السابع. –إمتحان الترم – 1التقييم    

 توفيع الدرجات -ج

 

 

 النسبة المئوية لكل تقييم (1

 

 %       21          أعمال السنة /الفصل الدراسى الثانى        

 %       31 امتحان نصف العام/ الفصل الدراسى االثاني        

 %      61      امتحان نهاية العام / الفصل الدراسى الثانى    

 %      211                           المجموع 

 أى تقييم أخر بدون درجات

 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -1

 

 مذكرات -أ

 

 

 ذكرات المقررم -8- 

 ال يوجد    

 اسية.قائمة المراجع الكتب الدر كتب ملزمة  -ب
 كتب مقترحة  -ج

 

 

 

الرسم الهندسي الجزء ألول أعضهاء هيةهة التهدريس لكليهة الهندسهة جامعهة  .8

 8000االسكندرية 

 8006د/ لويز مليكة الهندسة و ديكور المسرح الهيةة المصرية للكتاب  .8

3. Engineering drawing course no ( b151) arab academy for 

science and technology and martitime transport1999  

4. Bertoline (FUNDAMENTALS OF GRAPHICS 
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COMMUNICATION ) third ed. McGraw-Hill Publishers 

2002 

 

 دورات علمية أو نشرات ...الخ  -د

 
 ال يوجد .

 

 نجوان شحاتهأ.د  رئيس مجلس القسم العلمى :                            د عصام العزازيأ. :أستاذ المادة 

 

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

 

 1122/1122تاريخ اعتماده من مجلس القسم :   1122/1122 تاريخ تحرير المقرر :
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