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 خاللھا الطالب على التعبیر عن أنفسھم )  تدریبا عملیا یتمكن من1تقدم مادة تصمیم المعماري (

 في المجاالت  وتوجیھات من قبل المشرفونبصریا وقادرون على إظھار إبداعاتھم. وتعطى تعلیمات

التاریخ المعماري، ومخططات البناء والمكونات أمثلة من عناصر التصمیم، وتوضیح التالیة: 

لطالب وتحلیل الموقع. مما یفتح آفاق ل الوظیفیةنشاطاتالھیكلیة والبصریة، وعملیات التصمیم، وال

، ویعزز مفاھیم وأفكار تعلمنا في الریاضیات، والفن، والعلوم ةفي تنظیم واالستفادة من أفكار جدید

االجتماعیة. وتسترشد الطالب من خالل سلسلة من المشاریع باستخدام مھارات الرسم التقنیة 

المعرفة التي من شأنھا مساعدتھم القدر الكافي من مع  المادة  الطالب ھذهنھيوالمیكانیكیة. سوف ي

 . في المواد الالحقة التصمیم المعماريعلىلتدریب  في لعلى المضي قدما

 

 ھدف المساق:

 ) الى انشاء قاعدة تصمیمیة صحیحة لدى الطلبة وذلك من خالل: 1تھدف مادة تصمیم (

 تطویر وتوسیع اإلدراك الجمالي.. 1

 عناصر التصمیمتعریف . وضع أساس أكادیمي في 2

 . وضع منظور تاریخي من بیئات الھندسة المعماریة واالجتماعیة3

 والمفاھیم التي ال غنى عنھا في التصمیمالفنیة تقنیات التمكن من فھم ال. 4

 . تطویر المعرفة من التطورات التاریخیة والثقافیة وتأثیرھا على العمارة الحدیثة5

 شكل التاریخ ویلعب دورا في الثقافة ذاتھاي ویوثق. فھم أن التصمیم المعماري یعكس و6

 مبدعةال. تطویر وتوسیع نطاق المعرفة الفنون البصریة والمھارات للتعبیر عن األفكار المعماریة 7

 الرسم، والمھارات الفنیة للتعبیر والتواصل األفكار ب االدراك. اكتساب المعرفة الفنیة،8

  الحلول للمشاكل المعماریة مھارات ایجاد. تعلم9

 األحكام الجمالیةسس تمكن الطالب من إصدار . وضع أس10

 التدریب على مھارات اظھار األفكار التصمیمة بشكل مقروء من قبل المتلقي. 11



 منھجیة  العمل في المساق:

 

یعتمد اسلوب الدراسة لھذه المادة على عمل مشاریع معماریة شبیھة بالمشاریع الواقعیة وذلك لربط 

الطالب بالواقع. وسوف یكون لدنیا  مشروعین یعطى على مدار الفصل الدراسي ضمن جدول زمني 

 محدد.  

 قبل البدء بأي مشروع یمر الطالب بالمراحل التالیة:
 

وجمع معلومات عن مشاریع مشابھة   )case studies( البحث عن حاالت دراسیة   .1
محلیة وأقلیمیة وعالمیة, وذلك الن العمل المعماري ھو عمل تراكمي متعدد المجاالت, 

 یعتمد على الخبرات السابقة وعلى التطور الحضاري والثقافي واالجتماعي......الخ
)، اما بشكل فردي أو بمرافقة أعضاء site visitزیارة الموقع المخصص للمشروع (   .2

 الھیئة التدریسیة.
 ) case studies  analysisتحلیل الحاالت الدراسیة ( .3
 ). site analysisتحلیل الموقع ( .4
 guide) بشكل خطوات عمل مكتوبة (conclusionsعمل استنتاجات للتحلیل السابق ( .5

lines) وبشكل رسومات ( bubble diagrams and zoning( 
 )conceptsالبدء بوضع أفكار تصمیمیة مبدأیة عن المشروع  ( .6
 )models  massترجمة االفكار الى مجسمات كتلیة تجریدیة  (   .7
 plans andتطویر االفكار الى رسومات معماریة : مساقط أفقیة ومقاطع عمودیة (   .8

sections   )  وواجھات معماریة ,( elevations.( 
 ).detailed modelsعمل مجسمات معماریة تفصیلیة  (  .9

 تجمیع مفردات المشروع المختلفة بشكل كامل. .10
 )presentationعمل أظھار معماري مناسب للمشروع بشكلھ  النھائي ( .11
 مناقشة المشروع وتقییمھ . .12

 
كل مرحلة من المراحل السابقة سوف یتم االعالن عنھا والتعریف بھا حسب جدول زمني یعطى 

 للطالب وبمساعدة أعضاء الھیئة التدریسیة.
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