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التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف البرناهح األكادَوٍ
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب

تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 .1انًؤصضح انرؼهًٛٛح

خايؼح انفشاخ االٔصظ انرمُٛح

 .2انمضى انؼهً / ٙانًشكز

انًؼٓذ انرمَُ-ٙدف /لضى انرصًٛى ٔانرز ٍٛٚانًؼًاس٘

 .3اصى انثشَايح األكاد ًٙٚأ
انًُٓٙ
 .4اصى انشٓادج انُٓائٛح

اصش ذصًٛى

 .5انُظاو انذساص: ٙ
صُٕ٘ /يمشساخ /أخشٖ
 .6تشَايح االػرًاد انًؼرًذ
 .7انًؤثشاخ انخاسخٛح األخشٖ
 .8ذاسٚخ إػذاد انٕصف

دتهٕو ذمُ ٙذصًٛى
صُٕ٘
ABET
ُْانك ػاللح ٔثٛمح نضٕق انؼًم ٔانًكاذة انُٓذصٛح تانرصايٛى انًؼًاسٚح
ٔانذاخهٛح انر ٙذضرمثم خشٚدُٛا ار ٚرى االخز تشا٘ صٕق انؼًم تانًُاْح
انذساصٛح
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 .9أْذاف انثشَايح األكادًٙٚ
ٓٚذف انمضى انٗ اػذاد يالكاخ ذمُٛح يؤْهح ف ٙانؼًم ف ٙيداالخ ذُفٛز انرصايٛى انخاصح تانرزُٛٚاخ انًؼًاسٚح
نهًُشأخ انًذَٛح يٍ انذاخم ٔانخاسج ٔحضة ٔظٛفرٓا ٔانًضاًْح ف ٙاػذاد انًشذضًاخ انخاصح تٓا

الصفحت 1

 .11يخشخاخ انثشَايح انًطهٕتح ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى
أ -االْذاف انًؼشفٛح
أٚ -1ضاْى ف ٙلشاءج ذصايٛى انرزُٛٚاخ انًؼًاسٚح
أ -2يؼشفح كٛفٛح انرؼايم يغ يٕاد انرصايٛى انًؼًاسٚح انًخرهفح
أ -3يؼشفح اخرٛاس يٕاد انرُفٛز ٔفك يٕاصفاخ يحذدج يضثما
أ-4
أ-5
أ-6
ب – األْذاف انًٓاساذٛح انخاصح تانثشَايح
ب – 1انمذسج ػهٗ اػذاد انًخططاخ انًؼًاسٚح
ب  – 2انمذسج ػهٗ اخشاج انرصايٛى انًؼًاسٚح
انمذسج ػهٗ اػذاد خذأل انكًٛاخ انخاصح تأػًال انرصايٛى انذاخهٛح ٔانخاسخٛح
ب-3
طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
انًحاضشج  ،انٕسشح  ،انًخرثش  ،انرذسٚة انًُٓد، ٙ

طشائك انرمٛٛى
االخرثاساخ انشفٓٛح  ،االخرثاساخ انرحشٚشٚح  ،االيرحاَاخ انفصهٛح  ،االيرحاَاخ انُٓائٛح  ،انرمٛٛى انٕٛيٙ

ج -األْذاف انٕخذاَٛح ٔانمًٛٛح .
ج -1انمذسج ػهٗ اخشاج انرصايٛى انذاخهٛح ٔانخاسخٛح
ج-2انمذسج ػهٗ ذمذٚى انكًٛاخ انًطهٕتح نهرصًٛى
ج-3انمذسج ػهٗ انؼًم ػهٗ انًُارج انًؼًاسٚح انًخرهفح
ج-4
طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
انًحاضشج  ،انٕسشح  ،انًخرثش  ،انرذسٚة انًُٓد ، ٙانزٚاساخ انؼهًٛح ٔانًٛذاَٛح  ،االَرشَٛد  ،انًكرثح

طشائك انرمٛٛى
االخرثاساخ انشفٓٛح  ،االخرثاساخ انرحشٚشٚح  ،االيرحاَاخ انفصهٛح  ،االيرحاَاخ انُٓائٛح  ،انرمٛٛى انٕٛيٙ

الصفحت 2

د -انًٓاساخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح (انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخص.)ٙ
د-1انمذسج ػهٗ اصرخذاو انحاصثاخ
د-2انمذسج ػهٗ ذخطٛظ ٔذهٕ ٍٚانًشاسٚغ
د-3انرؼشف ػهٗ حمٕق االَضاٌ ٔانذًٚمشاطٛح ف ٙانؼشاق ٔانؼانى
د-4انرؼشف ػهٗ ذاسٚخ انؼًاسج ف ٙانؼشاق ٔانؼانى
طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
يحاضشج ٔ ،سشح  ،انًخرثش  ،انرذسٚة انًُٓدٙ

طشائك انرمٛٛى
االخرثاساخ انشفٓٛح ،االخرثاساخ انرحشٚشٚح ،االيرحاَاخ انفصهٛح  ،االيرحاَاخ انُٓائٛح  ،انرمٛٛى انٕٛيٙ

 .11تُٛح انثشَايح
انًشحهح انذساصٛح

سيز انًمشس أٔ انًضاق

انضاػاخ انًؼرًذج

اصى انًمشس أٔ انًضاق

َظش٘

االٔل

انرصًٛى انًؼًاس٘

31

انثاَٙ

انرصًٛى انًؼًاس٘

33

الصفحت 3

ػًهٙ

.12انرخطٛظ نهرطٕس انشخصٙ

عمل مشاريع التخرج(اظهار واخراج تصاميم فنادق ،مستشفيات ،مراكز ثقافية ،مراكز احباثفضاء وتفاصيلها )
االتصال بالسوق (ختطيط عمراين  ،مكاتب هندسية  ،دواىر هندسية وغريها

.13يؼٛاس انمثٕل (ٔضغ األَظًح انًرؼهمح تاالنرحاق تانكهٛح أٔ انًؼٓذ)
معدل () فرع علمي

.14أْى يصادس انًؼهٕياخ ػٍ انثشَايح
مفردات املناهج
خربة كادر القسم

الصفحت 4

هخطط ههاراث الونهح
َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُن
هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح
السنت  /الوستىي

رهز الوقرر

اسن الوقرر

األهذاف الوعرفُت

أساسٍ
أم اختُارٌ

االول

التصوُن
الوعوارٌ

أساسٍ

أ1
*

أ2
*

أ3
*

الثانٍ

التصوُن
الوعوارٌ

أساسٍ

*

*

*

الصفحت 5

األهذاف الوهاراتُت
الخاصت بالبرناهح

أ4

األهذاف الىخذانُت
والقُوُت

الوهاراث العاهت والتأهُلُت
الونقىلت( الوهاراث األخري
الوتعلقت بقابلُت التىظُف
والتطىر الشخصٍ)

ب 1ب 2ب 3ب 4ج 1ج 2ج 3ج 4د1
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

د4

د2
*

د3
*

*

*

*

*

الصفحت 6

نوىرج وصف الوقرر

وصف الوقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .1انًؤصضح انرؼهًٛٛح
 .2انمضى انؼهً / ٙانًشكز

خايؼح انفشاخ االٔصظ انرمُٛح
انًؼٓذ انرمُ _ٙانُدف /انرصًٛى ٔانرزٛٚى انًؼًاس٘

 .3اصى  /سيز انًمشس

اصش ذصًٛى

 .4أشكال انحضٕس انًراحح

لاػح دساصٛح ٔ+سشح

 .5انفصم  /انضُح

انضُح االٔنٗ  /صُٕ٘

 .6ػذد انضاػاخ انذساصٛح (انكه)ٙ

 4اصثٕػٛا

 .7ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف
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 .8أْذاف انًمشس
تنمية قدرات الطالب االدائية وتطوير امكانياته الفنية والوجدانية وتدريبه على استعمال االدوات وتوظيف اخلامات ضمن اسس
علمية فنية متطورة من خالل الدراسة التحليلية للعناصر الفنية ،هندسية كانت ام طبيعية
وتوظيفها يف عمليات التكوين الفين باالعتماد على املبادى العلمية املعتمدة يف هذا اجملال
توظيف عناصر التصميم وربطها بشكل فين يف اعمال التصميم والتزيني املعماري

الصفحت 7

.11

يخشخاخ انًمشس ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى

أ -األْذاف انًؼشفٛح
أ-1انمذسج ػهٗ ذٕظٛف ػُاصش انرصًٛى ٔستطٓا تشكم فُٙ
أ-2اصرخذاو االصانٛة انؼهًٛح ف ٙانركٕٔ ٍٚاالتركاس
أ -3ذٕظٛف ػُاصش انرصًٛى ٔستطٓا تشكم فُ ٙف ٙاػًال انرصًٛى
أ- 4
أ- 5
أ- 6
ب  -األْذاف انًٓاساذٛح انخاصح تانًمشس.
ب– 1ذًُٛح لذساخ انطانة االدائٛح ٔذطٕٚش ايكاَٛاذّ انفُٛح ٔانٕخذاَٛح
ب – 2انمذسج ػهٗ ذٕظٛف انؼُاصش ف ٙػًهٛاخ انركٕ ٍٚانفُٙ
ب – 3انمذسج ػهٗ ذٕظٛف انخاياخ ضًٍ اصش ػهًٛح ٔفُٛح يرطٕسج
ب- 4
طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
لاػح دساصٛح ٔ ،سشح  ،يشصى

طشائك انرمٛٛى
االخرثاساخ انرحشٚشٚح  ،انرمٛٛى انٕٛي ، ٙااليرحاَاخ انفصهٛح  ،االيرحاَاخ انُٓائٛح

ج -األْذاف انٕخذاَٛح ٔانمًٛٛح
ج-1انمذسج ػهٗ ذٕظٛف يثادٖ انرصًٛى ٔذحهٛهٓا
ج-2انمذسج ػهٗ ذحمٛك اافكشج انرصًًٛٛح تاصرخذاو اكثش يٍ يثذأ
ج-3
ج-4
طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
لاػح دساصٛح  ،االَرشَد  ،انًكرثح
طشائك انرمٛٛى
االخرثاساخ انرحشٚشٚح  ،انرمٛٛى انٕٛي ، ٙااليرحاَاخ انفصهٛح  ،االيرحاَاخ انُٓائٛح

الصفحت 8

د  -انًٓاساخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ( انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخص.) ٙ
د- 1
د- 2
د- 3
د- 4
.11
األصثٕع

تُٛح انًمشس
انضاػاخ

يخشخاخ انرؼهى انًطهٕتح

االٔل -انشاتغ

16

انخاَش -انؼاشش

21

انحاد٘ ػشش –
انضادس ػشش

21

انضاتغ ػشش –
انثأَ ٙػششٌٔ
انثانث ٔانؼششٌٔ
_انضادس
ٔانؼششٌٔ
انضاتغ ٔانؼششٌٔ-
انثالثٌٕ

24

يمذيح ف ٙانرصًٛى ٔانرؼشف ػهٗ
ػُاصش ٔيثادٖ انرصًٛى
انرؼشف ػهٗ انركشاس ٔاالَضداو
ٔانرذسج ٔانرضاد ٔتٛاٌ صًاذٓا
انرؼشف ػهٗ انضٛادج ٔانٕحذج
ٔانرُاظش ٔاالذداِ ٔانحشكح ٔتٛاٌ
صًاذٓا
انرؼشف ػهٗ ايكاَٛاخ انهٌٕ
ٔانًهًش ف ٙانؼًم انفُٙ
انرؼشف ػهٗ اًْٛح انمًٛح
انضٕئٛح ف ٙانؼًم انفُٙ

16

انرؼشف ػهٗ انؼاللاخ تٍٛ
االشكال انًدضًح
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16

اصش انرصًٛى

صٕس ذٕضٛحٛح+
صثٕسج  +انًشصى
صٕس ذٕضٛحٛح +
صثٕسج ٔ +سشح
صٕس ذٕضٛحٛح +
صثٕسج ٔ +سشح

اصش انرصًٛى

صٕس ذٕضٛحٛح +
يشصى
صٕس ذٕضٛحٛح
+يشصى

اصش ذصًٛى

صثٕسج +صٕس
ذٕضٛحٛح +يشصى

اصش انرصًٛى
اصش انرصًٛى

اصش انرصًٛى

انثُٛح انرحرٛح

1ـ انكرة انًمشسج انًطهٕتح

كتاب املفرر ،املكتبة

2ـ انًشاخغ انشئٛضٛح (انًصادس)
اـ انكرة ٔانًشاخغ انرٕٚ ٙصٗ تٓا
( انًدالخ انؼهًٛح  ,انرماسٚش ) ....,
ب ـ انًشاخغ االنكرشَٔٛح ,يٕالغ االَرشَٛد
....
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اصى انٕحذج  /أٔ
انًٕضٕع

خطح ذطٕٚش انًمشس انذساصٙ

الصفحت 9

طشٚمح انرؼهٛى

طشٚمح
انرمٛٛى
ٕٚيٙ

ٕٚيٙ

ٕٚيٙ

الصفحت 11

