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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 توصيف مقرر دراسى

 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 0-3-022-ف د

 

 األولى: المستوىالفرقة /  (2) إنشاءات معماريه :أسم المقرر 

 الثانىالفصل الدراسي 

 

 التخصص

 

نظرى            6: عدد الوحدات الدراسية  4    عملى

 

 0 

 

 هدف المقرر -0

 

 

 

 ةعامة عن االنشاءات المعماريه والغرض من الماد ةتقديم للطالب فكر 

 بالنسبه له كمصمم داخلى .

  التعرف على كيفية انشاء المبانى حسب نظام البناء المختار ومعرفة

 االجزاء المختلفه للمبنى .

  على مثل انشائى لغرفة منفصله التعرف على انواع البناء وتطبيق لك

 . وكيفية بيان النظام االنشائى ونظام البناء المختار

  أنواع األبوب و الشبابيك.التعرف على 

 من الخامات المختلفه للتشطيب .الحوائط و األسقف  تشطيبات االرضيات و 

 .أسس انشاء السلم   

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 

 

 

 .مواد التشطيب لمحددات المبنى الداخلي يحدد أهمأن   1-أ-3

 .تشطيبات األرضيات انواع ويحدد أن يتعرف  0-أ-3

 الحوائط.  -انواع تشطيبات األسقف  يدرك و يحدد أن   3-أ-3

 .أسس انشاء السلم الداخلي يدرك و يحللأن   4-أ-3

المهارات  -ب

 الذهنية :

 

 

 

شبابيك( من ناحية االعتاب بأنواعها -حات )ابوابالفت و يقارن بين أن يدرس 1-ب-3

 .كذلك العقود وكيفية انشائها 

قطاع شامل من  فى في الفصل األول  تجميع كل ماسبقيالحظ و يصنف أن  0-ب-3

 .ساس حتى ستارة السطح مع ربطه بالمسقط االفقى والراسى األ

المهارات المهنية  -ج

 الخاصة بالمقرر :

 

نواع أل اصيل االنشائية و يعرف طرق الرسم االإنشائيتفال حللو يأن يدرس  1-ج-3

 . تشطيبات األرضيات
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النواع الكسوات والتشطيبات للحوائط أن يدرس و يحلل التفاصيل االنشائية   0-ج-3 

 الرخام( -التجاليد –) البياض  الداخلية

  سقف .انواع تشطيبات األأن يدرس و يحلل التفاصيل االنشائية لتفاصيل و  3-ج-3

 تقديم الرسومات اإلنشائية.أن يصمم   4-ج-3

عن عمل ابحاث ميدانيه أن يربط و يحلل التشطيبات و المختلفة من خالل  5-ج-3

 . التشطيبات الداخلية

  

 محتوى المقرر  -4

 

 

 

 الموضوع األسبوع

 مراجعة ما تم في الفصل الدراسي األول.  1األسبوع 

 داخلى )االرضيه شرح العناصر الرئيسيه ألى حيز- 

 السقف(-الحوائط

  شرح تفصيلى ألنواع االرضيات الغير خشبيه 

 )البالط بجميع انواعه + الرخام + الترانزو + السيراميك (

 شرح تفصيلى النواع االرضيات الخشبيه  0األسبوع 

 -الباركيه اللصق )الدوكش( –الباركيه المسمار  –)االلواح المفرزه 

H.D.F) 

 مرين تطبيقي بالكلية.ت 3األسبوع 

مع شرح خطوات  شرح تفصيلى النواع البياض للحوائط واالسقف 4األسبوع 

كسوات الحوائط التنفيذ ومعرفة االعمال الالزمه قبل العمل بالبياض 

الداخليه بالرخام او السيراميك او الطوب الصورناجا والبياض 

 الموزايكو .

 التجاليد الخشبيه للحوائط 5األسبوع 

 و تسليم األبحاث. تمرين تطبيقي بالكلية 6ألسبوع ا

 االلواح الخشبيه -الترابيع الخشبيه -االسقف المستعاره )الشبك المحدد 7األسبوع

 صف الفصل الدراسى منتامتحان  8األسبوع 

 انواع االبواب والشبابيك الخشبيه والغير خشبيه  9األسبوع 

انواع االبواب من ناحية  + السيكوريت ( P.V.C)الومنيوم + 

)الباب الضلفه الواحده + متعدد الضلفات + المنزلق +  -الحركه 

عرض محاضرة باالستعانة بأحد المتخصصين  - المروحه + الدوار (

  -في هذا المجال من المجتمع المدني

 .تمرين بالكلية 12األسبوع 

 دراسة نظريات الساللم   11األسبوع 

  لم واشكالهاالسال أسس انشاءدراسة . 

محاضرة باالستعانة بأحد المتخصصين في هذا المجال من المجتمع  -

 -المدني

 .تمرين بالكلية مجمع لكل ما تم دراسته 10األسبوع 
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 تمرين بالكلية مجمع لكل ما تم دراسته  13األسبوع 

 االمتحان الشفهي -تسليم المشروع 14األسبوع 

   15األسبوع 
 أساليب التعليم -5

 والتعلم 

 محاضرات نظريه .  5-1

 ورش عمل جماعيه . تعلم االقران و التعلم الذاتى عن طريق  5-0

 Power Point Presentationعروض تقديميه   5-3

 فردية أبحاث 5-4

 

أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 

 المناقشة و الحوار  6-1

 تعلم االقران 6-0

 الطالب تقويم  -7

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

 المشروع 1-أ-7

 أبحاث 0-أ-7

 يامتحان شفو  3-أ-7

 

  التوقيت -ب

   % 80نسب الحضور واالنتظام :  ......................................    توزيع الدرجات -ج

   .............................. :80إمتحان منتصف الفصل الدراسى %   

 80سنة: ................................................   نسبة أعمال ال %   

    ...................................: )60االمتحان النهائى ) الشفوي %    

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

  مذكرات -أ

  كتب ملزمة  -ب

 طيباتو التش خاصه باالنشاء المعمارى والتكسياتالكتب ال كتب مقترحة  -ج

 8551-تكنولوجيا البناء -إنشاء مباني –د. محمد عبد هللا  -

  8561-االنشاء و العمارة  –د. مهندس محمد حماد  -

 8516 –تشييد المباني  –د.مهندس فاروق عباس حيدرر  -

CONSTRUCTING ARCHITECTURE MATERIALS PROCESSES 

 -STRUCTURES 

http://www.sze.hu/~eptansz/Deplazes_Constructing_Architecture.pdf 

دورات علمية أو  -د

 نشرات ...الخ 

 

 

  نجوان شحاتةرئيس مجلس القسم العلمى : أ.د/                       محفوظ مروه خالد د/ م.أستاذ المادة :أ.

 

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