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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 توصيف مقرر دراسى
 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 1 - 6 – 044 –ف د 

الفصل /  لثالثةا : مستوىالفرقة / ال كميات و مواصفات :أسم المقرر 

 ولاالالدراسي 

 

 الشعبة : العمارة الداخلية

 

  1    الوحدات الدراسية                  نظرى              عملى  عدد

 

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

  الطالب ملما بجميع الشروط و المواصفات التي تكفل له ممارسة ان يكون

 .المهنة دون الوقوع في األخطاء التي قد تعترضه أثناء سير العمل 

  اد مقايسة بإجادة فن القياس يكون الطالب في نهاية المقرر قادرا على اعدأن

 والحصر من الرسومات الموضوعة وكيفية تحديد كميتها.

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 

 

 

 يكون للطالب القدرة على أن :

 أنواع العطاءات و المناقصات و كيفية ترسيتها. التعرف على 1-أ

ظم العالقة بين األطراف المعنية بالعملية ود و الشروط العامة التي تنيدرك القي 2-أ

 المصمم الداخلي (. –المقاول  –التصميمية ) المالك 

 المتغيرات التي قد تطرأ و تؤثر علي المقايسة التثمينية باالرتفاع و االنخفاض . يحدد 3-أ

المهارات  -ب

 الذهنية :

 

 

 

 يكون للطالب القدرة على أن :

 .فصيلي لكل بند من بنود األعمال كال علي حدامجال صياغة الوصف الت يستكشف 1-ب

 حصر كميات البنود. يحسب 2-ب

المهارات المهنية  -ج

 الخاصة بالمقرر :

 

 

 يكون للطالب القدرة على أن :

مقايسة باجادة فن القياس و الحصر من الرسومات الموضوعة و كيفية تحديد  يعد 1-ج

 كمياتها.

 المهارات العامة : -د

 

 

 ب القدرة على أن :يكون للطال

 البحث من خالل المراجع العلمية أو شبكة المعلومات االلكترونية. يستخدم 1-د
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عقد حلقات نقاشية نقدية لتدريب الطالب علي رصد السلبيات و االيجابيات يستجيب ل 2-د

  في تنفيذ مجموعة منتقاه من الفراغات الداخلية.

 محتوى المقرر  -0

 

 

 

 الموضوع األسبوع

 تعريف الطالب بالمادة و الهدف من دراستها. 1سبوع األ

 دراسة المراحل التحضيرية لعملية التنفيذ. 2األسبوع 

 اعداد مستندات العقود. 3األسبوع 

 أنواع المناقصات و طرق ترسية العطاء. 4األسبوع 

القيود و الشروط العامة التي تنظم العالقة بين األطراف المعنية  5األسبوع 

 لية التصميمية.بالعم

تابع القيود و الشروط العامة التي تنظم العالقة بين األطراف المعنية  6األسبوع 

 بالعملية التصميمية.

 امتحان منتصف الفصل الدراسي األول. 7األسبوع 

 توصيف بند أعمال المباني ) الطوب + المون المستخدمة(. 8األسبوع 

 توصيف بند أعمال البياض و كيفية حصره. 9األسبوع 

مشروع يومي للتدريب علي حصر أعمال البياض ألحد المساقط  11األسبوع 

 األفقية.

 توصيف بند أعمال الدهانات و كيفية حصره.  11األسبوع 

مشروع يومي للتدريب علي حصر أعمال الدهانات ألحد المساقط  12األسبوع 

 األفقية.

 .بند أعمال القيشاني السيراميك و كيفية حصره توصيف 13األسبوع 

 توصيف بند أعمال الكرانيش و السوكلو و كيفية حصرهما. 14األسبوع 

مشروع يومي للتدريب علي حصر كافة البنود التي تم دراستها ألحد  15األسبوع 

 المساقط األفقية.
 

أساليب التعليم  -5

 والتعلم 

 

 نظرية محاضرات  1- 5

 .ت نقاشية نقديةحلقا  5-2

 المشروع . -5-3

أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 أبحاث جماعية. 6-1

 .و الحوارمناقشة ال 6-2

 تقويم الطالب  -7
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األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

     . اختبار منتصف الفصل الدراسي األول 1-أ-7
 . تقييم مشروع يومي لحصر أعمال البياض 2-أ-7
 . تقييم مشروع يومي لحصر أعمال الدهانات 3-أ-7
 تقييم المشروع النهائي . 4-أ-7

 التوقيت -ب

 

 

 . سابعالاألسبوع  1-ب -7التقييم 

 . العاشراألسبوع  2 -ب -7التقييم

 .عشر الثانياألسبوع  3 -ب -7التقييم 

 األسبوع الخامس عشر. 0 -ب -7التقييم 

 توزيع الدرجات -ج

 

 

M.T25ف الفصل الدراسي امتحان منتص % 

  % 75متوسط أعمال السنة 

 درجة 04 %144أعمال السنة  مجموع

 درجة 64للفصل الدراسي األول االمتحان النهائي 

 144الدرجة من  - %144المجموع الكلي 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 

 مذكرات -أ

 

 ال يوجد

 كتب ملزمة  -ب

 

 ال يوجد

 كتب مقترحة  -ج

 

 

 -سلسلة الهندسة المدنية  –حساب الكميات و المواصفات  –, أحمد حسين أبو عودة 

2440 

WE Davis –The specification for building – or for engineering 

work - 2006 

دورات علمية أو  -د

 نشرات ...الخ 

 

 

 نجوان شحاتهأ.د/ القسم العلمى :  رئيس مجلس                           شحاته نجواند/ .أستاذ المادة :أ

 

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

 

 2412-2418تاريخ اعتماده من مجلس القسم :                  2412-2418 تاريخ تحرير المقرر :
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