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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى
 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 2- 6- 055 –ف د 

 الرابعة : المستوىالفرقة /  تكاليف وادارة مشروعات :أسم المقرر 

 الفصل الدراسي األول 

 

 العمارة الداخلية الشعبة :

 

 عملى         3      نظرى      عدد الوحدات الدراسية                

 

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

استخدام الحصيلة العلمية والمهارة االبتكارية والقدرة علي تطوير العمل في  -أ

مراحل تصميم وتنفيذ ومتابعة المشروعات لتحقيق المواصفات النمطية المطلوبة بتكلفة 

 وبما يحقق تكامل العمل مع سرعة وضمان وجودة التنفيذ . إقتصادية منافسة

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 

 العمارة الداخلية شعبة - قسم الديكور –الفرقة الرابعة 

 

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 

 

 

 يصبح الطالب قادرا على أن :

 تعرف علي مبادي وأساسيات ادارة المشروعات ي 1-أ

يط والتصنيع والتجميع والتنفيذ واالختبار والتطوير لمراحل أساليب التخط يدرك 2-أ

والمكملة لبعضها البعض داخل إطار التكنولوجيا الحديثة والمنظومة  –العمليات المتتابعة 

تشارك فيما بينها بين عمق المعرفة العلمية والخبرة التنفيذية  –الصناعية المتصلة بها 

 والتطبيقية.

المهارات  -ب

 الذهنية :

 

 

 

 يصبح الطالب قادرا على أن :

أساليب ومفاهيم التنفيذ والتصنيع الحديثة للمشروعات وخطوات العملية  بين ربطي 1-ب

 االنتاجية الحديثة .

المهارات االساسية للتعرف علي استخدامات الخامات المختلفة وطرق  يصنف 2-ب

 تصنيعها وتنفيذها وتوظيفها بالتصميم الداخلي .
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هنية المهارات الم -ج

 الخاصة بالمقرر :

 

 

 يصبح الطالب قادرا على أن :

 خبرات عملية في التصميم . يستنتج 1-ج

التخطيط والتنظيم واالدارة , والمعني هنا هو تخطيط العالقة بين يطبق مبادئ  2-ج 

لخيارات الالحقة الخيارات المبكرة للمصمم والخيارات الالحقة المبكرة  للمصمم وا

 لمهندس التنفيذ 

المراجعة وضبط الجودة وهي مرحلة التأكد من توافر الصفات القياسية يربط بين  3-ج 

 أو المرغوبة في كل عملية .

التصنيع والتنفيذ وهي المرحلة التنفيذية لكافة األفكار واالختيارات  يحلل مرحلة 4-ج  

به ويهتم مسئولو التنفيذ بصياغة التصميم بأسلوب عصري حديث وما يتطل –السابقة 

وتخطيطها بمساعدة  –ذلك من مراجعة كاملة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ المتتابعة 

 الحاسب اإللي بما يعرف بإدارة المشروعات بمساندة الحاسب وبرامجه المتخصصة .

 المهارات العامة : -د

 

 

 يصبح الطالب قادرا على أن :

لميدانية او من خالل شبكة البحث العلمي المنظم وذلك من خالل الزيارات ا يمارس 1-د

 المعلومات االلكترونية او المراجع العلمية المختلفة .

عمل حلقات بحثية من خالل مجموعات من الطالب للعمل ضمن مجموعات يقدر على  2-د

 وتبادل المعلومات للوصول لبحث علمي متكامل .

 بحاث الفردية .مناقشة األبحاث المقدمة من المجموعات وكذلك األيتواصل من خالل  3-د

 محتوى المقرر  -4

 

 

 

 الموضوع األسبوع

للتعرف علي إدارة المشروعات في العمارة الداخلية  محاضرة  1األسبوع 

 والتكاليف .

 محاضرة عن االدارة العلمية الحديثة ومسار العملية االدارية 2األسبوع 

 وتكوين مجموعات بحثية .

وتطبيق مبادى ادارة  البحثية المجموعاتاختيار متابعة  3األسبوع 

تحديد و الرقابة(  –التوجيه  –التنظيم  –المشروعات ) التخطيط 

 مجموعات الطالب للمرحلة األولي

حسب اختيار كل  وتحديد األنشطة محاضرة عن حساب التكاليف 4األسبوع 

 مجموعة.

 لزيارات الميدانيةاعداد األبحاث طبقا لمتابعة  0األسبوع 

متابعة كيفية تحديد مبادى االدارة المتكاملة للمشروعات وما  6,7األسبوع 

تحديد رائد لكل مجموعة تشتمله من ادارات هامة من خالل البحث ,

بحثية وذلك لمتابعة كيفية تحديد مبادى االدارة العامة من خالل 

 البحث.
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 .اختبار شفهى لمناقشة الطالب فيما تم دراسته 8األسبوع 

محاضرة عن ادارة العمليات االنتاجية واألبعاد ونموذج  9األسبوع 

متابعة المجموعات البحثية الستراتيجية العمليات داخل المنشأة ,

 المرحلة الثانية من البحث والمتابعة

ربط العناصر المتكاملة للمشروعات وكيفية ادارة العمل التطبيقي  15األسبوع 

 من خالل مراحل الزيارة الميدانية.

التحكيم المبدئي لألبحاث والدراسات المبدئية إلدارة المشروعات  11بوع األس

 وكيفية خلق القيمة المضافة للعمليات االنتاجية. والتكاليف

 التحكيم النهائي لألبحاث والمناقشة النهائية للعرض 12األسبوع 

كيفية تطبيق الخطوات العلمية في المصانع وتحديد المالمح  13األسبوع 

تقييم انطباع الطالب ية في تطور ادارة االنتاج والعمليات ,الرئيس

 .عن الزيارة الميدانية 

 عرض تقديمي لالبحاث المقدمة من الطالب 14األسبوع

 متابعة التقييم 10االسبوع 

 في مضمون المنهج العلمى. امتحان نهاية الفصل الدراسي األول 16األسبوع 

 
أساليب التعليم  -0

 والتعلم 

 

 

 

حل وخطط امحاضرات ألستاذ المادة عن الدراسات الرئيسية الدارة المشروعات ومر 0-1

وكيفية متابعة ادارة اى مشروع في مجال االنتاج ما بين التصنيع والتنفيذ والتصميم 

 .التخصص

األنشطة في مجال  تكوين مجموعات بحثية والقيام بزيارات ميدانية لمصانع مختلفة 0-2

 . التخصص

 .بعد القيام بالزيارةقشة األبحاث المبدئية والدراسات التمهيدية للمشروع منا 0-3

الزيارات الميدانية للمصانع وما تتضمنه من جمع معلومات كاملة علي االنتاج  0-4

 . في مجال التخصص والعمليات واالستراتيجيات ومفهوم العمليات

 األخراج النهائي للمشروعات . 0-0

أساليب التعليم  -6

لتعلم للطالب ذوى وا

 القدرات المحدودة

 

 

 تقويم الطالب  -7

 

 مناقشة مبدئية للدراسات التمهيدية . 1-7األساليب  -أ

mailto:qaufinearts@yahoo.com
mailto:qaufinearts@yahoo.com


 

   

 

 

 

 0886671558-3185113فاكس  (875) 3156305تليفون   -االسكندرية   –جليم   -شارع عبد السالم عارف  801

qaufinearts@yahoo.com:. E – mail 

4 

 المستخدمة 

 

 

 لألبحاث ونتيجة الزيارات الميدانية . االولية لتقييم المرحلة ختبار شفهيإ 7-2

الخراج النهائي مناقشة األبحاث بشكل نهائي من خالل المناقشة الشفهية والعرض وا 7-3

 للبحث لكل مجموعة بحثية .

 امتحان تجريبي إلمتحان منتصف العام الدراسي . 7-4

 التوقيت -ب

 

 

 األسبوع السادس 1-7التقييم 

 األسبوع التاسع 2-7التقييم 

 األسبوع الثاني عشر 3-7التقييم 

 األسبوع األخير 4-7التقييم 

 توزيع الدرجات -ج

 

 

   M.Tصل الدراسي منتصف الف متحان شفهيا% 20

 متوسط أعمال السنة 70% 

 45الدرجة من  - %155 أعمال السنةالمجموع 

 65امتحان نهاية الفصل الدراسي األول    الدرجة من 

 155الدرجة من  - %155المجموع الكلي 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 مذكرات -أ

 

 .زيارات ميدانية /  محاضرات نظرية

 .عمل تقارير بالزيارات –) لمجموعة من المصانع( ات ميدانية زيار -ورش عمل .2

 .ألحد المصانع  دراسة حالة .3

 جماعية . –.        أبحاث فردية  4

 . من الناحية التطبيقية لكل مجموعة بحثية Presentationعروض تقديمية  .0

  كتب ملزمة  -ب

 كتب مقترحة  -ج

 

 

دورات علمية  -د

 أو نشرات ...الخ 

 

 

 

 .نجوان شحاتها.د/ رئيس مجلس القسم العلمى : قائم بأعمال            :أ.د/ عبد الحميد عبد المالك  أستاذ المادة

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

 2519-2518 اعتماده من مجلس القسم :تاريخ    2519-2518 تاريخ تحرير المقرر :
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