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 1الصفحة 

 
  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

يتضمن المقرر التعريف بتقنيات وطرق اإلنشاء في المباني، والتعريف بدور العنصر اإلنشائي فيي ممليية تصيميم الءضياءات 
ة واألسييس اإلنشييائية لعناصيير البنيياءل كييفلب التعريييف ب نلميية اإلنشيياء الميتلءيية ميييل المبيياني ال ون ريتييية و نلميية الداخلييي

الهياكل ذات السطوح واألش ال المركبة ) نلمة اليييام، والقبيا ، والهياكيل المعدنيية، والهياكيل القشيريةا، ونليام اإلنشياء 
صيييل المعمارييية ألجييماء المبنييي اإلنشييائية كاألسييس، والسييقو  ال ييدرا  المسييبا الصيينم، كمييا يتضييمن المقييرر دراسيية التءا
 والقواطع واألرضيات ومناصر الحركة العموديةل

 

 جامعة بغداد/ كلية الفنون الجميلة المؤسسة التعليمية .1

 قسم التصميم/ فرع الداخلي القسم الجامعي / المركز  .2

 التراكيب المعمارية اسم البرنامج األكاديمي  .3

 فنون جميلة في التصميم الداخلي بكالوريوس الشهادة النهائية  اسم .4

 سنوي النظام الدراسي   .5

 الوحداتنظام  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 بق  وملحق  المحلية البنائية للمواد بنائية نماذج على يحتوي مختبر توفير.1

 مقواد مق  الجقدران انشقا  انيقةامك تقوفر البنائيقة للوحقدات خارجيقة مسقاحة

 مختلفة بنائية

 وطبققات البنائيقة للوحقدات والبنقا  القرب  انقواع توضح رسومات . انتاج2

 هقه  فقي انشقاه  يمكق  ومقا وتسققيفها الجداريقة والفتحقات والتغليف االنها 

 المباشر. العلمي التطبي  يوفر مما المادة مفردات لتغطية المساحة

 مق  االيضقا  وسقائ  لعقر  عقر  جهقا  مق  رأكثق أو حاسقبة . توفير3

 .المباني انشا  كيفية ع  وأفالم صور

 18/2/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9



 

  
 2الصفحة 

 
  

 عمارة المباني وعناصرها ودورها في عملية تصميم إكساب الطالب اإلحساس بالتراكيب اإلنشائية ل

 الفضا ات الداخلية وتعديلها.

 .اإللمام بطرق وأنظمة وتقنيات اإلنشا  المختلفة للمباني 

 . إكساب الطالب المعرفة الال مة لتصميم التفاصي  امعمارية بما يراعي عناصر وتقنيات اإلنشا 

 ي ذات األنظمة المفتوحة والخطية وأنظمة السطو  التعريف بأنظمة اإلنشا  المختلفة مث  المبان

 واألشكال القشرية ونظام اإلنشا  المسب  الصن .

 
 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائ  التعليم والتعلم والتقييم  .10

   االهداف المعرفية-أ

 اكتساب الطالب المعرفة الال مة باألنظمة اإلنشائية المختلفة للمباني. 1أ

المعرفققة الال مققة ألسققي وتقنيققات اإلنشققا  فققي المبققاني لتو يفهققا فققي عمليققة التصققميم  اكتسققاب الطالققب 2أ

 الداخلي.

اكتسققاب الطالققب المعرفققة الال مققة لتصققميم التفاصققي  المعماريققة ألجققزا  وعناصققر المبنققى اإلنشققائية  3أ

 كالقواط  والجدران وعناصر الحركة الرأسية.

 الخاصة بالبرنامج االهداف المهاراتية–ب 

اكتساب الطالب المهارات األولية في قرا ة وفهم النظام اإلنشقائي للمبنقى الققائم والققدرة علقى تعقدي   1ب

 التصميم الداخلي للفضا ات بما يتالئم م  ذلك.

 اكتساب الطالب اإلحساس بأهمية النظام اإلنشائي ودور  في عملية التصميم الداخلي للمبنى. 2ب        

 تصميم التفاصي  المعمارية بما يتناسب م  النظام اإلنشائي للمبنى. اكتساب الطالب مهارة 3ب

 طرائ  التعليم والتعلم      

تعلققم القواعققد اإلنشققائية للمبققاني علققى وفقق  إلقققا  المعلومققات النظريققةا تنفيققه المعلومققات التنظيريققة بصققورة 

تعلققيم يب الُمسققتحدثة فققي التطبيقيققة ضققم  نطققاق التصققميم اليققدوي والحاسققوبي ضققم  الصققفا واتبققاع األسققال

ة ا والققرب  مقق  الشققبكة الدوليقق(DATA SHOWيققة واسققتخدام وسققائ  عققر   بإسققتخدام السققبورة الهك

 المتواجدة في الميدان العملي. مثلةأحدث األللمعلومات إلستعرا  

 طرائ  التقييم      

 .تقييم خالل الفصول لألعمال والتماري  التي تعطى للطالب 

 ة يوميققة للتحققق  مقق  اسققتيعاب الطالققب واكتسققاب  للمهققارات المطلوبققة فققي تصققميم اختبققارات قصققير

 التفاصي  المعممارية.

 .اختبار نصفي  لتقويم استيعاب الطالب واكتساب  للمهارات المطلوبة 

 .اختبار نهائي  لتقويم استيعاب الطالب وتطور معارف  ومهارات  خالل السنة الدراسية 

 قيميةاالهداف الوجدانية وال-ج

تنميققة احسققاس الطالققب بالمسققؤولية أثنققا  التصققميم للفضققا ات الداخليققة للمشققروع وضققرورة احتققرام  1ج 

 النظام اإلنشائي للمبنى وما يفرض  م  قيود تصميمية.

 تقليص الهوة الحاصلة بي  الميدان األكاديمي وميدان سوق العم .  2ج

   ة واالدارة االستثمارية لمهنة التصميم الداخلي. تنمية الحي اإلقتصادي لدى الطالب م  حساب الكلف 3ج

 طرائ  التعليم والتعلم     



 

  
 3الصفحة 

 
  

اقامة مشروع معماري قيد اإلنشقا  ودراسقات متطلباتق  مق  خقالل بحقل الطالقب عق  المصقادر الخاصقة بإنشقا  

اصققفات الققدخول لسققوق العمقق  الميققداني لمعرفققة الموالمشققروع المسققؤول عنقق  قيققد الدراسققةا ودفقق  الطالققب الققى 

   وحساب الكلفة لكافة العمليات التي تجري اثنا  التصميم والتنفيه معا.

 طرائ  التقييم    

 لتققويم ققدرات الطالقب فقي تطبيق  المعقارف التقي تلقاهقا   اختبار عملي طوي  األمد( تمري  تطبيقي

 خالل المقرر.

   انجقا  المشقروع التنفيقهيمراجعة المدخالت المعلوماتية التي قام الطالقب فقي البحقل عنهقا لغقر 

 .على شك  تقارير تفصيلية تطلب من  اثنا  العم 

  مناقشة الطالب حول النتاج النهائي الهي تمخض عنق  المشقروع وتقيقيم أسقاليب عرضق  للمعالجقات

 التي قام بها أثنا  العملية التصميمية.
 

 .الشخصي(ة بقابلية التو يف والتطور األخرى المتعلق  المهارات التأهيلية المنقولةو المهارات العامة-د 

 اكتساب الطالب مهارة القدرة على التواص  م  المهندس اإلنشائي بشك  عملي. 1د

 تنمية الحي االداري واالستثماري لمشاري  التصميم الداخلي. 2د

لمية اطالع الطالب لبروتوكوالت العم  الدولية والمحلية ومعرفة القيود الجزائية والمواصفات العا 3د

 لمهنة االنشا  المعماري المرتب  بالمشاري  الداخلية.

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 اسم المقرر أو المساق الترميز المستوى / السنة

الساعات 

والوحدات 

 المعتمدة

 التراكيب المعمارية D4 131 السنة الرابعة
 نظري 30

 عملي 120

  

ات مجمقققققوع السقققققاع /البكقققققالوريوس

المعتمقققققدة خقققققالل السقققققنة الدراسقققققية 

سقققققاعات  5سقققققاعة( بمعقققققدل  150 

 أسبوعيا(

 

 
  

 

 
   

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 4الصفحة 

 
  

 التخطي  للتطور الشخصي .13

  .تو يف وسائ  جديدة تخدم ما اكتسب  الطالب م  معلومات تعين  في حيات  المهنية 

 ي تحييققد المعلومققات لجانبقق  مرونققة المققنهج لجعلقق  قققابال للتغييققر وهققها يتوقققف علققى قققدرة التدريسققي فقق

 ومساعدت  على التطوير.

 .تو يف المهارات المال مة للعملية التعليمية والتقانات الضرورية للحصول على المعلومة الال مة 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو    وضمعيار القبول  .14

 ا اعتمققادا بصققورة أسقاس علققى معققدل القبقول المركققزي القهي تعققد  الققو ارة حسقب الشققروط التققي تضقعه

 الطالب بالتواف  م  رغبت .

 .الطاقة االستيعابية للقسم 

 . اجرا  اختبار تطبيقي  تنافسي( للمتقدمي 

 .اجرا  مقابلة م  الطالب للكشف ع  أهليت  الفكرية 

 أهم مصادر المعلومات ع  البرنامج .15

 .المصادر العلمية بأنواعها موثقة ورقيا أو رقميا 

 رات الدراسية السابقة.المقر 

 . المقاربة بي  المتطلبات التعليمية والمتطلبات المهنية لسوق العم  

 



 

  
 5الصفحة 

 
  

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج

 أساسي اسم المقرر مقرررمز ال السنة / المستوى

 أم اختياري
 المهارات العامة والمنقولة مهارات التفكير المهارات الخاصة بالموضوع المعرفة والفهم

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 5ب 4ب 3ب 2ب 1ب 6أ 5أ 4أ 3أ 2أ 1أ

  * * *  * * *   * * *    * * * سأسا الرتاكيب املعمارية D4 131 المرحلة الرابعة

                      
                       

                      

                       

                      

                       

                      



 

  
 6الصفحة 

 
  

 1وصف تصميم المنطق الرقمي 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة المؤسسة التعليمية .1

 قسم التصميم/ فرع الداخلي القسم الجامعي / المركز .2

 D4 131لمعمارية/ االتراكيب  اسم / رمز المقرر .3

 محاضرات صفية/ الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفص  / السنة .5

 ساعة 150 الساعات الدراسية  الكلي( عدد .6

 2018/ 2/ 18 تاريخ إعداد هها الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

  إكساب الطالب اإلحساس بالتراكيب اإلنشائية لعمارة المباني وعناصرها ودورها في عملية تصميم

 الفضا ات الداخلية وتعديلها.

 .اإللمام بطرق وأنظمة وتقنيات اإلنشا  المختلفة للمباني 

 كساب الطالب المعرفة الال مة لتصميم التفاصي  امعمارية بما يراعي عناصر وتقنيات اإلنشا .إ 

   التعريف بأنظمة اإلنشا  المختلفة مث  المباني ذات األنظمة المفتوحة والخطية وأنظمة السطو

 واألشكال القشرية ونظام اإلنشا  المسب  الصن .

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

يتضم  المقرر التعريف بتقنيات وطرق اإلنشا  في المبانيا والتعريف بدور العنصر اإلنشائي في عملية 

مختلفة مث  تصميم الفضا ات الداخلية واألسي اإلنشائية لعناصر البنا . كهلك التعريف بأنظمة اإلنشا  ال

المباني الكونكريتية وأنظمة الهياك  ذات السطو  واألشكال المركبة  أنظمة الخياما والقبابا والهياك  

المعدنيةا والهياك  القشرية(ا ونظام اإلنشا  المسب  الصنبا كما يتضم  المقرر دراسة التفاصي  المعمارية 

 لقواط  واألرضيات وعناصر الحركة العمودية.ألجزا  المبنى اإلنشائية كاألسيا والسقوف الجدران وا



 

  
 7الصفحة 

 
  

 م والتقييموطرائ  التعليم والتعل لمقررمخرجات ا .9

   االهداف المعرفية-أ

 اكتساب الطالب المعرفة الال مة باألنظمة اإلنشائية المختلفة للمباني. 1أ

اكتسققاب الطالققب المعرفققة الال مققة ألسققي وتقنيققات اإلنشققا  فققي المبققاني لتو يفهققا فققي عمليققة التصققميم  2أ

 الداخلي.

اريققة ألجققزا  وعناصققر المبنققى اإلنشققائية اكتسققاب الطالققب المعرفققة الال مققة لتصققميم التفاصققي  المعم 3أ

 كالقواط  والجدران وعناصر الحركة الرأسية.

 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

اكتساب الطالب المهارات األولية في قرا ة وفهم النظام اإلنشقائي للمبنقى الققائم والققدرة علقى تعقدي   1ب

   ذلك.التصميم الداخلي للفضا ات بما يتالئم م

 اكتساب الطالب اإلحساس بأهمية النظام اإلنشائي ودور  في عملية التصميم الداخلي للمبنى. 2ب        

 اكتساب الطالب مهارة تصميم التفاصي  المعمارية بما يتناسب م  النظام اإلنشائي للمبنى. 3ب

 

 طرائ  التعليم والتعلم      

  إلقا  المعلومات النظريةا تنفيه المعلومات التنظيرية بصورة تعلم القواعد اإلنشائية للمباني على وف

تطبيقية ضم  نطاق التصميم اليدوي والحاسوبي ضم  الصفا واتباع األساليب الُمستحدثة في التعليم 

(ا والرب  م  الشبكة الدولية DATA SHOWبإستخدام السبورة الهكية واستخدام وسائ  عر   

 مثلة المتواجدة في الميدان العملي.للمعلومات إلستعرا  أحدث األ

 طرائ  التقييم      

 .تقييم خالل الفصول لألعمال والتماري  التي تعطى للطالب 

  اختبارات قصيرة يومية للتحق  م  استيعاب الطالب واكتساب  للمهارات المطلوبة في تصميم

 التفاصي  المعممارية.

 للمهارات المطلوبة.اختبار نصفي  لتقويم استيعاب الطالب واكتساب   

 .اختبار نهائي  لتقويم استيعاب الطالب وتطور معارف  ومهارات  خالل السنة الدراسية 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

تنميققة احسققاس الطالققب بالمسققؤولية أثنققا  التصققميم للفضققا ات الداخليققة للمشققروع وضققرورة احتققرام  1ج

 ود تصميمية.النظام اإلنشائي للمبنى وما يفرض  م  قي

 تقليص الهوة الحاصلة بي  الميدان األكاديمي وميدان سوق العم .  2ج

 تنمية الحي اإلقتصادي لدى الطالب م  حساب الكلفة واالدارة االستثمارية لمهنة التصميم الداخلي.   3ج

 طرائ  التعليم والتعلم     

بحل الطالب ع  المصادر الخاصة بإنشا   اقامة مشروع معماري قيد اإلنشا  ودراسات متطلبات  م  خالل

المشروع المسؤول عن  قيد الدراسةا ودف  الطالب الى الدخول لسوق العم  الميداني لمعرفة المواصفات 

 وحساب الكلفة لكافة العمليات التي تجري اثنا  التصميم والتنفيه معا.

 طرائ  التقييم    
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 ققويم ققدرات الطالقب فقي تطبيق  المعقارف التقي تلقاهقا تمري  تطبيقي  اختبار عملي طوي  األمد( لت

 خالل المقرر.

  مراجعة المدخالت المعلوماتية التي قام الطالقب فقي البحقل عنهقا لغقر  انجقا  المشقروع التنفيقهي

 على شك  تقارير تفصيلية تطلب من  اثنا  العم .

 ليب عرضق  للمعالجقات مناقشة الطالب حول النتاج النهائي الهي تمخض عنق  المشقروع وتقيقيم أسقا

 التي قام بها أثنا  العملية التصميمية.

  (المنقولة   المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التو يف والتطور الشخصيالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 اكتساب الطالب مهارة القدرة على التواص  م  المهندس اإلنشائي بشك  عملي. 1د

 الستثماري لمشاري  التصميم الداخلي.تنمية الحي االداري وا 2د

اطالع الطالب لبروتوكوالت العم  الدولية والمحلية ومعرفة القيود الجزائية والمواصفات العالمية  3د

 لمهنة االنشا  المعماري المرتب  بالمشاري  الداخلية.
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 بنية المقرر .10
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 مخرجات التعلم المطلوبة
 اسقققققققققم الوحقققققققققدة / المسقققققققققاق أو

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 5 
التعققرف علققى قواعققد اإلنشققا  

 المعماري للمصمم الداخلي
 بالطابوق البنا  أعمال

القا  معلومات 

 نظرية

امتحققان يققومي 

 شققققققققققققققققفهي/ 

 تحريري(

2 5 
التعققرف علققى قواعققد اإلنشققا  

 المعماري للمصمم الداخلي
 أنواع الطابوق

القا  معلومات 

 نظرية

ومي امتحققان يقق

 شققققققققققققققققفهي/ 

 تحريري(

3 5 
التعققرف علققى قواعققد اإلنشققا  

 المعماري للمصمم الداخلي
 أنواع الجدران الطابوقية

القا  معلومات 

نظرية/ تطبي  

 عملي

مناقشققة الطلبققة 

+ تمققققققققققققققري  

 صفي

4 5 
التعققرف علققى قواعققد اإلنشققا  

 المعماري للمصمم الداخلي
 تطبي  عملي الرب  األلماني للطابوق

تمققققققققققققققققققققري  

 صقققققققققققققققفي+ 

 يتي(ب

5 5 
التعققرف علققى قواعققد اإلنشققا  

 المعماري للمصمم الداخلي
 تطبي  عملي الرب  االنكليزي للطابوق

تمققققققققققققققققققققري  

 صقققققققققققققققفي+ 

 بيتي(

6 5 
التعققرف علققى قواعققد اإلنشققا  

 المعماري للمصمم الداخلي
 اعمال البنا  بالحجارة

القا  معلومات 

نظرية/ تطبي  

 عملي

مناقشققة الطلبققة 

+ تمققققققققققققققري  

 صفي

7 5 
ف علققى قواعققد اإلنشققا  التعققر

 المعماري للمصمم الداخلي
 انواع الجدران الحجرية

القا  معلومات 

نظرية/ تطبي  

 عملي

مناقشققة الطلبققة 

+ تمققققققققققققققري  

 صفي

8 5 
التعققرف علققى قواعققد اإلنشققا  

 المعماري للمصمم الداخلي
 نظري/ عملي (1امتحان فص  األول  

الورقققققققققققققققققققققة 

االمتحانيقققققققققققة 

 تحريقققققري + 

 تطبيقي(

9 5 
ف علققى قواعققد اإلنشققا  التعققر

 المعماري للمصمم الداخلي
 اعمال البنا  بالوحدات الخرسانية

القا  معلومات 

نظرية/ تطبي  

 عملي

مناقشققة الطلبققة 

+ تمققققققققققققققري  

 صفي

10 5 
التعققرف علققى قواعققد اإلنشققا  

 المعماري للمصمم الداخلي

اعمققال البنققا  بوحققدات الخرسققانة 

 الخفيفة الثرمستون

القا  معلومات 

تطبي   نظرية/

 عملي

مناقشققة الطلبققة 

+ تمققققققققققققققري  

 صفي

مناقشققة الطلبققة القا  معلومات  اعمال تسقيف الفتحاتالتعققرف علققى قواعققد اإلنشققا   5 11
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نظرية/ تطبي   المعماري للمصمم الداخلي

 عملي

+ تمققققققققققققققري  

 صفي

12 5 
التعققرف علققى قواعققد اإلنشققا  

 المعماري للمصمم الداخلي
 تسقيف الفتحات بواسطة العقود

قا  معلومات ال

نظرية/ تطبي  

 عملي

امتحققان يققومي 

+  تمققققققققققققري  

 صفي

13 5 
التعققرف علققى قواعققد اإلنشققا  

 المعماري للمصمم الداخلي

انققواع العقققود  مسققتويا هاللققيا 

 دائري(
 تطبي  عملي

تمققققققققققققققققققققري  

 صقققققققققققققققفي+ 

 بيتي(

14 5 
التعققرف علققى قواعققد اإلنشققا  

 المعماري للمصمم الداخلي

انققواع العقققود  مققدببا بيضققويا 

 مدبب اسالمي(
 تطبي  عملي

تمققققققققققققققققققققري  

 صقققققققققققققققفي+ 

 بيتي(

15 5 
التعققرف علققى قواعققد اإلنشققا  

 المعماري للمصمم الداخلي
 نظري/ عملي (2امتحان فص  األول  

الورقققققققققققققققققققققة 

االمتحانيقققققققققققة 

 تحريقققققري + 

 تطبيقي(

16 5 
التعققرف علققى قواعققد اإلنشققا  

 المعماري للمصمم الداخلي
 اعمال السقوف واألرضيات

 القا  معلومات

نظرية/ تطبي  

 عملي

امتحققان يققومي 

+  تمققققققققققققري  

 صفي

17 5 
التعققرف علققى قواعققد اإلنشققا  

 المعماري للمصمم الداخلي
 التسقيف بطريقة العقادة

القا  معلومات 

نظرية/ تطبي  

 عملي

امتحققان يققومي 

+  تمققققققققققققري  

 صفي

18 5 
التعققرف علققى قواعققد اإلنشققا  

 المعماري للمصمم الداخلي

مقوقعي التسقيف بطريقة الصقب ال

 للخرسانة

القا  معلومات 

نظرية/ تطبي  

 عملي

امتحققان يققومي 

+  تمققققققققققققري  

 صفي

19 5 
التعققرف علققى قواعققد اإلنشققا  

 المعماري للمصمم الداخلي

التسقققققققيف بواسققققققطة الوحققققققدات 

الخرسقققققانية والقققققوا  الخرسقققققانة 

 الخفيفة

القا  معلومات 

نظرية/ تطبي  

 عملي

امتحققان يققومي 

+  تمققققققققققققري  

 صفي

20 5 
ى قواعققد اإلنشققا  التعققرف علقق

 المعماري للمصمم الداخلي
 التسقيف باستخدام القبا 

القا  معلومات 

نظرية/ تطبي  

 عملي

امتحققان يققومي 

+  تمققققققققققققري  

 صفي

21 5 
التعققرف علققى قواعققد اإلنشققا  

 المعماري للمصمم الداخلي
 التسقيف بالقباب  انواع القباب(

القا  معلومات 

نظرية/ تطبي  

 عملي

امتحققان يققومي 

ري  +  تمقققققققققققق

 صفي

22 5 
التعققرف علققى قواعققد اإلنشققا  

 المعماري للمصمم الداخلي
 نظري/ عملي (1امتحان فص  الثاني  

الورقققققققققققققققققققققة 

االمتحانيقققققققققققة 

 تحريقققققري + 

 تطبيقي(



 

  
 11الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1

      

 المهندس / المعمارية وتفاصيلها الحاملة الجدران المباني تركيب

 سلمان جواد أنيي

 المراج  الرئيسية  المصادر( -2

 /المعمارية اصيلهاوتف لألبنية المكملة العناصر المباني تركيب

 كا م جواد أنيي المهندس

 الدواف يوسف / البنائية والمواد المباني

 ليفون أرتي  و ساكو  هير / المباني انشا 

23 5 
التعققرف علققى قواعققد اإلنشققا  

 المعماري للمصمم الداخلي
 مقدمة في مواد االنها  

القا  معلومات 

نظرية/ تطبي  

 عملي

امتحققان يققومي 

تمققققققققققققري   + 

 صفي

24 5 
التعققرف علققى قواعققد اإلنشققا  

 المعماري للمصمم الداخلي
 مواد انها  األرضيات

القا  معلومات 

نظرية/ تطبي  

 عملي

امتحققان يققومي 

+  تمققققققققققققري  

 صفي

25 5 
التعققرف علققى قواعققد اإلنشققا  

 المعماري للمصمم الداخلي
 مواد انها  السقوف

القا  معلومات 

نظرية/ تطبي  

 عملي

ومي امتحققان يقق

+  تمققققققققققققري  

 صفي

26 5 
التعققرف علققى قواعققد اإلنشققا  

 المعماري للمصمم الداخلي
 مواد انها  الجدران والقواط 

القا  معلومات 

نظرية/ تطبي  

 عملي

امتحققان يققومي 

+  تمققققققققققققري  

 صفي

27 5 
التعققرف علققى قواعققد اإلنشققا  

 المعماري للمصمم الداخلي
  يارة ميدانية

القا  معلومات 

 نظرية

ي امتحققان يققوم

+  تمققققققققققققري  

 صفي

28 5 
التعققرف علققى قواعققد اإلنشققا  

 المعماري للمصمم الداخلي
 تطبي  عملي عم  مشروع متكام 

تمققققققققققققققققققققري  

 صقققققققققققققققفي+ 

 بيتي(

29 5 
التعققرف علققى قواعققد اإلنشققا  

 المعماري للمصمم الداخلي
 تقارير الطلبة  سمنارات(

مناقشقققققققققققققققات 

 نظرية
 مناقشة الطلبة

30 5 
التعققرف علققى قواعققد اإلنشققا  

 معماري للمصمم الداخليال
 نظري/ عملي (2امتحان فص  الثاني  

الورقققققققققققققققققققققة 

االمتحانيقققققققققققة 

 تحريقققققري + 

 تطبيقي(
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الكتب والمراج  التي يوصى بها  -ا 

  المجالت العلمية ا ....(

Journal of Construction and Building Material 

Journal of Building Construction and Planning 

Research 

ا مواق  المراج  االلكترونية  -ب

 االنترنتا.....

www.civilax.com 

WWW.theconstructor.org 

WWW.asce.org 

 

 

 

  خطة تطوير المقرر الدراسي -12

 المشاري  الداخلية للعمارة المعاصرة. في مر العصور على البنا  تكنولوجيا دور توضح بندوات القيام. 1

 وأسقاليب المعماريقة والتفاصقي  البنائيقة المقواد علقى كثقب ع  للتعرف الجامعة حدود ضم  بنا  موق   يارة. 2

 .التنفيه

 .اك الطلبة بدورات المكتب االستشاري في الكلية وفي مقر التخطي  الحضري واالقليمي في الجامعةإشر. 3
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