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وصف المادة:
تتناول هذه المادة تدريب الطالب على برمييىات الحاسىوب المةتصىة بالتصىميم الىداخلي مثىل برنىام  AUTOCADثنىايي
األبعاد و ثالثي األبعاد مع التركيز عل األدوات واألوامر المةتلفة ومدى امكانية االستفادة منها في عمليات التصىميم الىداخلي
مع اجراء تمارين ثنايية وثالثية األبعاد تمثل التقنيات المةتلفة للبرنام .
أهداف المادة:
 اكساب الطالب بعض المهارات اليدوية التشكيلية للتصميمات قبل معاليتها التقنية باستةدام الحاسوب اكسىىاب الطىىالب القىىدرة على التصىىميم بتوبيىىف الحاسىىوب مىىن خىىالل درا كامىىل لمسىىار عمليىىة التصىىميم النتىىا تصىىميماتداخليه ترتكز عل ابعاد فنية وتصميم متكامل .
مكونات المادة:
 .1الكتب المقررة( :عنوان الكتاب ،المؤلف ،اليهة الناشرة ،سنة النشر)
أساليب تدريس المادة:
محاضرات ،مناقشات ،تطبيقات وفق مشاريع  ...الخ

نتاي التعلم Learning outcomes
 .1المعرفة والفهم Knowledge and understanding


فهم ابعاد التصميم واييابياته وسلبياته الفنية واالتصالية وذلك من خالل التصميمات المقدمة.



التعرف عل تقنيات تنفيذ التصميم في االنتا الكمي

 .2مهارات اإلدرا ومحاكاة األفكار

Cognitive skills

درا عملية التصميم من خالل الحاسب االلي وكيفية السعي الصباغ التصميمات فكرة مبتكرة النياح البعد االتصالي
 .3مهارات االتصال والتواصل األكاديمي (مع المصادر واألشةاص )Communication skills
اكساب الطالب القدرة عل البحث والوصول لى  Dataللتصىميم مىن اشىكال وعناصىر بعديىة ومعلومىات تفيىد فىي انيىاح
التصميم.
 4مهارات عملية خاصة بالتةصص والمهنة ذات العالقة
دوات التقييــــم:
 مشاريع
 تمارين قصيرة
 واجبات
 امتحانات فصلية ونهايية
توزيع العالمات عل أدوات التقييم
الدرجة

أدوات التقييم
االمتحان األول

20

االمتحان الثاني

20

االمتحان النهايي

 40عالمة

التقىىىىىىىارير و/أو األبحىىىىىىىاث  /الواجبىىىىىىىات /

20

المشاريع  /االمتحانات القصيرة
الميموع

100

توزيع المادة عل الفصل الدراسي
المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها

األسبــــــــوع

الوبايف والتقارير ومواعيد
تقديمها

 شرح مفهوم التصميم من خالل استعراض ميال التصميمالداخلي عامة والتصميم خاصة
األول

 توضيح اييابيات توبيف الحاسب االلي وبرنام االوتوكاد فيعملية التصميم وما بعدها من انتا للتصميمات

الثاني

شرح ادوات برنام التصميم االوتوكاد

الثالث

شرح اوامر برنام التصميم االوتوكاد

الرابع

شرح اوامر برنام التصميم االوتوكاد

الةامس

اجراء تطبيقات وتمارين للطلبة

السادس

قيام الطلبة بتنفيذ تمارين تصميمية تحت اشراف مدرس المادة

السابع

امتحان عملي تطبيقي يجرى خالل محاضرتين

الثامن

قيام تصاميم منفرده من كل طالب عالمية

التاسع

االعداد الفكار تصميمية متنوعة وتدوين مالحظات لةطة عملها
واستةدام التهشير بالكامل وعمل المقاطع والواجهات
مناقشة اعمال الطالب وتقييمها

العاشر
الحادي عشر

الثاني عشر

امتحان عملي تطبيقي يجرى خالل محاضرتين

االمتحان الثاني

دراسة حالة تصميمية لفيال للطابقين وايياد حلول لمشاكل قايمة
فيها

الثالث عشر

تصميم المبن ورفعه 3D

الرابع عشر

مناقشة التصاميم اليديدة وتعديالتها

الةامس عشر

االمتحان االول

 مراجعة المادة وكافة التصميمات مع اشرا الطالب في التطبيقلتاكيد مفهوم عملية التصميم بابعاده واكسابهم قدرات فكرية
وابداعية

السادس عشر

امتحان عملي تطبيقي

االمتحان النهايي

سياسة الحضور والغياب:
ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من  %15من الساعات المقررة للمادة بدون عذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكليىة ذ
يترتب اعتبار الطالب منسحباً من المادة في حالة قبىول العميىد للعىذر ،بينمىا يمنىع مىن التقىدم لالمتحىان النهىايي وتكىون
عالمته في المادة صفراً في حالة عدم قبول العميد للعذر المرضي أو القهري.
المراجع العلمية للمادة
 -1كتاب التعليم الرسم الهندسي ثنايي وثالثي االبعاد
 -2اساسيات االوتوكاد 2010
 -3االوتوكاد من االلف ال الياء

