
 جامعة األسكندرية

 كلية الفنون الجميلة

 وحدة ضمان الجودة

 مشروع                                             

 إنشاء نظام ضمان                                                  

 جودة داخلى                                        
                               (QAAP2) 

 

 

      

 

 

 

 

 

 3185113فاكس  (806) 3156305تليفون   - االسكندرية  –جليم   -شارع عبد السالم عارف  801

qaufinearts@yahoo.com:. E – mail 

8 

 

 األسكندرية -جامعة / أكاديمية :

 كلية / معهد :الفنون الجميلة

 قسم : ديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى
 

 بيانات المقرر  -8

 -: الرمز الكودى

 6 - 5- 500 –ف د    

 

 تجهيزات فنية    : سم المقرر ا

 

  ةنيالثا : الفرقة / المستوى 

 الفصل الدراسى الثانى 

 

  الديكور : التخصص

 

 عملى      نظرى                              :الوحدات الدراسية  عدد 

 

 

 هدف المقرر -8

 

 

 

 

 بعد إتمام دراسة هذا المقرر يستطيع الطالب : 

 . تحديد متطلبات عمله كمهندس ديكور فى الحيز الداخلى 

 . توظيف كل عناصر هذا المقرر على الطبيعة 

 المستهدف من تدريس المقرر -5

 

                                                          

 

 المعلومات والمفاهيم -أ

 

 

 

 

 

 أن يتعرف على مشتمالت المقرر وفهم أبعاد هذا المقرر . 1-أ

 الفهم الدقيق لكل تفاصيل األعمال التى يشتمل عليها المقرر .أن يدرك  2-أ

 حيز التنفيذ للدراسة العملية .على المشروعات المبتكرة وكذلك التى فى  أن يتعرف  3-أ

 

 المهارات الذهنية  -ب

 
 

 يتبنى من خالل فهم المقرر مبادئ التفكير واالبتكار .أن  1-ب

يطبق مبادئ التفكير العميق فى التفاصيل الدقيقة المحتوى العلمى أن  2-ب

 والعملى للمقرر بما يؤدى إلى اإلبداع .
 النمطى لألشياء والتغلغل فى أدق التفاصيل . أن يتبنى محاولة التغيير من التفكير  -3-ب

 

المهارات المهنية  -ج

 الخاصة بالمقرر :

 

 

أن يكتسب القدرة على اإلبداع فى بعض المجاالت التى يدرسها بهذا المقرر بوجه  1-ج

 عام وفى التصميم الداخلى تحديداً.

 الحيز المقترح .أن يوظف الطالب ما قام بدراسته لتحقيق الراحة النفسية داخل  -2-ج
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 المهارات العامة : -د

 

 

 يستجيب للمشاهدة العملية .أن  1-د

يستجيب بوعى للفهم والمقارنة بين المشاهدات يتمكن من استنباط أن  2-د

 أسلوب شخصى فى العمل .

 أن يقيم كل ما هو جديد ومستجد فى مجال هذه الدراسات . -3-د

 دارس فى أعماله .أن يعمل تحت ضغط إلبراز شخصية ال -4-د

 

  محتوى المقرر -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسبوع 

  

 الموضوع

 

 التعرف على المرافق الصحية واألجهزة داخل المباني . 1األسبوع 

 دراسة كيفية تغذية المباني بالمياه الصالحة وطريقة توزيعها . 2األسبوع 

 خل المباني .دراسة المراحل المختلفة للصرف الصحي للمرافق دا 3األسبوع 

  دراسة خزانات المياه العلوية وكيفية تغذية المباني بالمياه الساخنة .  4 األسبوع

 تطبيق شامل لما سبق على المساط األفقية والقطاعات. 5 األسبوع

  التعرف على أنواع التيارات الكهربائية وكيفية امداد المباني . 6األسبوع 

 رباء على المساقط األفقية وتحديد منابع التغذية .كيفية توزيع الكه 7األسبوع 

 امتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني . 8األسبوع 

 التعرف على أنواع اللمبات ومميزاتها وعيوبها واستخداماتها . 9األسبوع 

 دراسة أساليب االضاءة المختلفة وكيفية تحقيقها بالحيزات . 11األسبوع 

 مل بالمشروع لتوزيع الكهرباء واالضاءة .تطبيق شا 11األسبوع 

 التعرف على الفكر العام للتكييف وأنواع أجهزة تكييف الهواء .    12األسبوع 

دراسة كيفية عمل األجهزة المختلفة للتكييف ومميزات وعيوب كل   13 األسبوع

 منها .

 كيفية تطبيق أعمال التكييف بالرسومات التنفيذية . 14األسبوع 

 المشروع النهائي المجمع لكل المراحل السابقة . 15األسبوع 

 . امتحان نهاية الفصل الدراسي 61األسبوع 
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 . نظرية و عروض تقدمية  محاضرات 1-5  أساليب التعليم والتعلم -5

 المناقشة و الحوار  5-2

 .الفردية األبحاث  5-3

 المشروع . -5-4
  

أساليب التعليم والتعلم  -6

الب ذوى القدرات للط

 المحدودة
 

إشراك الطالب ذوى القدرات المحدودة فى أبحاث جماعية مع زمالئهم مما يساعد  6-1

 على االرتقاء بقدراتهم وتحفيزهم .

والمادة العلمية التى يقوموا بتجميعها مما يساعد على مناقشة الطالب فى أبحاثهم  6-2

مما يساعد على مراعاة اختالف  توصيل المعلومة والتفاعل مع كل طالب على حدة

 الفروق الفردية بين الطالب .

  تقويم الطالب -7
 

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

 تطبيق شامل على المرافق الصحية . 7-1

                                                       امتحان منتصف الفصل الدراسى الثانى .  7-2

 رباء واإلضاءة . تطبيق شامل لتوزيع الكه 7-3

 تطبيق أعمال التكييف . 7-4

   المشروع النهائى المجمع لكل المراحل . 7-5

 
 التوقيت  -ب

 

 

 الخامس .االسبوع  1-7التقييم 

 الثامن .االسبوع  2-7التقييم 

 الحادى عشر .االسبوع  3-7التقييم 

 الرابع عشر .االسبوع  3-7التقييم 

 الخامس عشر .االسبوع  3-7التقييم 
 

 توزيع الدرجات -ج

 

 

 % MT                          25تصف الفصل الدراسى نمامتحان 

   % 75                      درجة  41متوسط أعمال السنة بمجموع 

 درجة  61االمتحان النهائى للفصل الدراسى الثانى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 111الدرجة من  - %111الكلى المجموع  

 
 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 

 مذكرات -أ

 

 

 

 

 . محاضرات نظرية/عملية 

  زيارات ميدانية . –ورش عمل 

 . دراسة حالة 

  جماعية . –أبحاث فردية 

  عروض تقديميةPresentation  . 
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 كتب ملزمة -ب

 

 

 

  ال يوجد

 الموسوعة اإلبداع المعمارى ، على رأفت ، الجزء الثالث . كتب مقترحة -ج          

 

 

دورات علمية أو  -د

 نشرات ...الخ 

 

 

 

 

 

 

 

 نجوان شحاتهرئيس مجلس القسم العلمى : أ.د/                                    د دينا مندورأ.  ستاذ المادة :أ

 

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

 

 2118/2119تاريخ اعتماده من مجلس القسم :    2118/2119 تاريخ تحرير المقرر :
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