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 190111:رمز المادة  (1-2) ش منظور الوصفيال:المادة 

 المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة  االول مستوى المادة :

 (10-8.10ح ث خ )موعد المحاضرة:

 (11.15-8.15ن  ر    )                    

 3الساعات المعتمدة :

                                       

 

الرتبة  االسم

 األكاديمية

الساعات  رقم المكتب 

 المكتبية

 البريد اإللكتروني

 Islamicdesign7@gmail.com   مدرس م/شهريار الطائي

 

 Course Desciptionوصف المادة :

ة تعريف الطالب بالمفهوم الثالثي األبعاد للفراغات الداخلية والخارجية وذلك عن طريق دراستتناول هذه المادة 

قواعد المنظور وتطبيقها في المشاريع والمساقط الهندسية المعطاة للطالب و دراسة الظل والنور واالنعكاس 

 للعناصر الهندسية

 Objectivesأهداف المادة :

 تعرف الطالب على قواعد المنظور ذو النقطة وكيفية استخدامها في الفراغات الداخلية -1

 و النقطتين وكيفية استخدامها في الفراغات الداخلية تعرف الطالب على قواعد المنظور ذ-2

 استخدام الطالب لقواعد الظل والنور واالنعكاس وتطبيقها على العناصر الهندسية -3

 كيفية استخدام اإلخراج واإلظهار للمناظير الداخلية والخارجية -4

 Course/module componentsمكونات المادة :

 العنوان ، الناشر  الكتب والمؤلفون ، سنة النشر، 

  فيديو ، النت  ،الصور (المواد المساندة )أشرطة 

 حيث ينطبق( دليل البحث( 

 )دليل الواجبات الدراسية ودليل المختبر )حيث ينطبق 

 

 

 

 مخطط تدريس المادة 

 معلومات خاصة بمدرس المادة 



 Teaching Methodطريقة التدريس:

 ة المحاضرات الرئيسي 

 التمارين التطبيقية 

  Learning outcomesمخرجات المادة :

 مفهوم ثالثي األبعاد عن طريق تطبيق قواعد المنظور فهم الطالب ل 

 المهارات المكتسبة من الممارسة العملية 

 ) مهارات التواصل ) الشخصية واالكاديمية 

 

 Evaluationالتقييم : 

  المشاريع المعطاة 

  اختبارات 

  واجبات دراسية 

 امتحان نهائي 

 ماتتوزيع العال                                         

 العالمة                أدوات التقييم                    

 20                   االمتحان األول

 20                   االمتحان الثاني

 40                   االمتحان النهائي

 20                   مشاريع المنفذة والواجبات الدراسية ال

 100                   المجموع

 

 

 

 Expected Workloadالوقت المتوقع لدراسة المادة :

 معدل ما يحتاج إليه الطالب من الدراسة واإلعداد للمادة يساوي ساعة  لكل محاضرة من فئة الخمسين دقيقة 

 Attendanceسياسة الدوام :

ذا غاب الطالب أكثر من %( من مجموع الساعات المقررة للمادة .وإ15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من )

%( من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكلية ، يحرم من التقدم 15)

لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلك المادة )صفرا( ، أما إذا كان الغياب بسب المرض أو لعذر قهري يقبله 

 سحبا من تلك المادة وتطبق عليه أحكام االنسحابعميد الكلية التي تطرح المادة ،يعتبر من

 

 

 

 

 

 



 توزيع مواضيع المادة على أسابيع الفصل الدراسي 

المواضيع األساسية والمساندة  األسبوع          

 التي ستغطى

الواجبات الدراسية والتقارير 

 وأوقات تسليمها

 بالمادة وشرح الخطة  التعرف ( 1)             

 دمةمق           

 

إعطاء القاعدة األولى للمنظور  (  2)            

 الداخلي ذو نقطة 

 

  تطبيق على فراغ معين معماريا  (  3)            

تطبيق على فراغ معين بالتأثيث  (  4)            

 الداخلي 

 

  معينتطبيق على فراغ  (  5)            

 لاالمتحان األو       (  6)            

 

 

إعطاء القاعدة الثانية للمنظور  (  7)            

 الداخلي ذو النقطتين لزاوية معينة 

 

  تطبيق على فراغ معين معماريا (  8)            

تطبيق على فراغ معين بالتأثيث  (  9)            

 الداخلي

 

  التطبيق على فراغ معين ( 10)            

 االمتحان الثاني         (11)             

 

 

إعطاء القاعدة الثالثة في الظل  ( 12)            

 والنور واالنعكاس 

 

  تطبيق على واجهة معمارية معينة ( 13)            

  تطبيق على قطعة أثاث داخلية  (14)             

  تطبيق على قطعة أثاث داخلية  (15)             

 االمتحان النهائي        (16)             

 

 

 

 

            

 

                 

 


