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كمية الفنون الجميمة
قسم العمارة

تطوير برنامج قسم العمارة لمرحمة البكالوريوس
بعد موافقة مجمس القسم عمى المعايير االكاديمية لدراسة العمارة بكمية الفنون الجميمة  ,ومراجعة المقررات الدراسية
مع لجنة مراجعة االعتماد والجودة  ,أرجو من سيادتكم االطالع عمى المقترحات التالية لتطبيق الالئحة الداخمية

الخاصة بالقسم في ميعاد امتحان البكالوريوس ,وتعديل بعض المقررات لتحقيق التطوير بالقسم:
أوال:

تعديل الساعات الدراسية لمتمارين والمحاضرات بما يالءم التطبيق العممي لمبرنامج الدراسي :

بعد دراسة الالئحة الدراسية الحالية وجد عدم مالءمة توزيع الساعات الدراسية بين التمارين والمحاضرات في كل

السنوات الدراسية  ,وعميو فقد تقرر تعديل ىذه الساعات واعادة توزيعيا في الالئحة (كما ىو موضح في الالئحة

المرفقة ومميزة بالمون األحمر) بما يالءم البرنامج الدراسي ويعكس الصورة الصحيحو لتطبيق المعايير المرجعية
واالىداف المرجوة من البرنامج الدراسي.

ثانيا :تطوير المقررات الدراسية طبقا لممعايير االكاديمية المعتمدة:
ان المعايير االكاديمية لتطوير جودة التعميم والتعمم والتي تم اعتمادىا من مجمس القسم يجب أن يكون ليا مردود

وصدى عمى المناىج والمقررات الدراسية  .وعميو فان لجنة جودة التعميم والتعمم بقسم العمارة ترجو من سيادتكم

الموافقة عمى المقترحات التالية لضمان تحقيق تطوير جودة التعميم والتعمم بالقسم  .وخطة التطوير تعتمد عمى
المحاور التالية:
 التوسع في المحاور الحديثة في تدريس العمارة مثل مبادئ االستدامة واالدوات الحديثة في التصميم
المعماري واالتصال مثل الحاسب االلي وأسس البحث العممي واقتصاديات البناء .

 فصل التخصصات االساسية لمتعميم المعماري المندمجة  ,واعطاءىا الوزن الحقيقي الذي يميق بيا مثل
االسكان وتنسيق المواقع وادارة االعمال والمشروعات ونظريات التخطيط وتشريعات المباني والتخطيط.

 اعطاء مواد التصميمات التنفيذية واالنشاء المعماري ونظريات العمارة وتاريخ العمارة الوقت الكافي داخل
العام الدراسي الواحد حتى يستطيع عضو ىيئة التدريس االلمام بكافة المستجدات  ,واعطاء الفرصو

الكافية من الوقت لمطالب لتطبيق المعمومات مع الحفاظ عمى نفس عدد الساعات الموجوده بالمئحو دون

زياده.

 تعديل درجات مادة تاريخ عمارة لمفرقتين االولى والثالثة لتتساوى مع الفرقة الثانية (مائة درجو أعمال سنو
وخمسون لالمتحان).
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 يتم تعديل ساعات التدريس النظريو والعممية بكل المواد لكافة سنوات الدراسة لمرحمة البكالوريوس طبقا

لجدول الساعات المرفقة  ,بحيث ستكون (الفرقة االعداديو  99نظري و 19عممي)  ( ,الفرقة االولى 19

نظري و  10عممي)  ( ,الفرقة الثانية  99نظري و  11عممي)  ( ,والفرقة الثالثة  10نظري و 19
عممي )  ( ,والفرقة الرابعة  91نظري و  19عممي ) باجمالي  998لمخمس سنوات ( 99نظري و 905

عممي) ( %17نظري و  %59عممي).

 زيادة درجات مادة التصميم المعماري لتناسب عدد الساعات لتصل الى ( 500درجة )
 زيادة درجات مادة تصميمات تنفيذية لتناسب عدد الساعات لتصل الى ( 100درجة )

 مادة المنظور اليندسي لمفرقة الثانية تمغى ويتم االستفادة من ساعاتيا لممواد المعمارية والمساعدة.
سوف يتم ذلك من خالل البنود التالية:
)9

االكتفاء بتدريس مادة المغة االجنبية في السنة االعدادية فقط مثل كل كميات اليندسة المناظرة
لقسم العمارة بكمية الفنون الجميمة واستبدال مادة المغة االجنبية في السنتين االولى والثانية بمواد

تخصصية وحاسوبية والتي سوف تدرس أيضا بالمغة االنجميزية حتى نستطيع استيفاء المعايير

االكاديمية.
)1

في الفرقة اال عدادية يتم مد فترة الدراسة بمادة انشاء مباني الى ترمين بدال من ترم واحد بنفس

)9

في الفرقة االولى بعد االعدادية يتم استحداث مادة (مبادئ االستدامة والتصميم البيئي) بدال من

عدد الساعات وتعديل درجات الماده لتصبح (مائة أعمال سنة وخمسون امتحان) .

(لغة أجنبية  )1عمى أن تدرس بالمغة االنجميزية .وفييا يتعرف الطالب عمى مبادئ التصميم
المستدام النتاج تصميم صديق لمبيئة  ,وفييا يتعرف الطالب عمى كيفية انتاج موقع مستدام

) , (Sustainable Sitesوالكفاءة في استخدام المياه ) , (Water efficiencyواستخدام
الطاقة البديمة والحفاظ عمى الغالف الجوي ) , (Energy & Atmosphereومواد البناء والموارد

الطبيعية ) , (Material & Resourcesوجودة البيئة الداخمية (Indoor environmental
) , qualityواالبداع في التصميم ) , (Innovation in Designواالىمية البيئية لكل اقميم

).(Regional priority
)1

في الفرقة االولى بعد االعدادية يتم تغيير اسم اسم مادة الحساب ال عممي الى (حاسب الي
مساعد لمتصميم المعماري Computer Aided Architectural Design 1 ) 9

تدرس

بالمغة االنجميزية وفييا يدرس الطالب الحاسب االلي وبرامج الرسم اليندسي ثنائي وثالثي االبعاد

التي تخدم الميندس المعماري كما ىي االن مع زيادة عدد الساعات العممية وتوفير المعمل

)5

المناسب.

في الفرقة االولى بعد االعدادية يتم مد فترة الدراسة بمادة انشاء مباني الى ترمين بدال من ترم
2

)6
)7

واحد بنفس عدد الساعات وتعديل درجات الماده لتصبح (مائة أعمال سنة وخمسون امتحان).

في الفرقة االولى بعد االعدادية يتم مد فترة الدراسة بمادة نظريات عمارة الى ترمين بدال من ترم
واحد بنفس عدد الساعات وتكون درجات الماده ( 950درجو 900 ,أعمال سنو و  50امتحان).

في الفرقة الثانية يتم استحداث مادة (حاسب الي مساعد لمتصميم المعماري Computer ) 1
 Aided Architectural Design 2تدرس بالمغة االنجميزية

( بدال من لغة أجنبية"( "3

وفييا يتم

التعرف من خاللو عمى برامج ال ) (Building Information Modelوال (Parametric

) , Designوبرامج المحاكاة ) (Simulationالمساعدة في التصميم مع زيادة عدد الساعات
)8
)9

العممية وتوفير المعمل المناسب.

في الفرقة الثانيو يتم استحداث مادة ( )Technical report & scientific researchتدرس في
الترم الثاني وليا ساعتان اسبوعيا

في الفرقة الثانية يتم تغيير اسم مادة نظرية تخطيط وتشريعات مباني الى ( اشتراطات البناء
والتخطيط ) وليا مائة درجو (أربعون أعمال سنة وستون امتحان) وفييا يتم التعريف بتشريعات
المباني المختمفة والتي تخص حماية المباني من الحريق  ,وحدود االرتفاعات والردود والحجوم ,

وتشريعات الجراجات والحد االدنى من الخدمات كالحمامات في المباني  ,مع التطبيق عمى

التشريعات المحمية والدولية عمى حد سواء .باالضافة الى تدريب الطالب عمى رسم وتقديم لوحات

ترخيص المبنى من االدارات المعنية ولوحات استراتيجية اخالء المبنى في حاالت الكوارث ,

ولوحات التقييم التخطيطي لييئات التخطيط.
)90

في الفرقة الثانية يتم مد فترة الدراسة بمادة تصميمات تنفيذية الى ترمين بدال من ترم واحد وتعديل

)99

في الفرقة الثانية يتم مد فترة الدراسة بمادة تاريخ العمارة الى ترمين بدال من ترم واحد.

)91

اسميا الى (رسومات تنفيذية).

في الفرقة الثانية يتم دمج المحتوى العممي لمادة تاريخ حضارة الى مادة تاريخ الفن في الفرقو

االعدادية  ,وتفريغ عدد ساعات ىذه الماده بالفرقو الثانيو لممقررات المستحدثو.

)99

في الفرقة الثانيو يتم مد فترة الدراسة بمادة نظريات عمارة الى ترمين بدال من ترم واحد بنفس عدد

)91

تعديل مسمى مادة (أبحاث تربة وأساسات) لتكون (ميكانيكا تربة وأساسات).

)95

الساعات وتكون درجات الماده ( 950درجو 900 ,أعمال سنو و  50امتحان).

في الفرقة الثالثة يتم فصل مادة (تجييزات فنية وطاقة) الى مادتين يدرسان في الفرقة الثالثة كل

واحدة منيما ليا مائة درجو (أربعون أعمال سنة وستون امتحان) .مادة الطاقة يتم تعميم الطالب
دور المعماري في توفير استيالك الطاقة في المباني من خالل التصميم المتوافق مع البيئة

والموقع  ,وحسن اختيار نظم التكييف واالضاءة والتقنيات الفعالة النتاج مباني مستدامة صديقة

لمبيئة  ,باالضافة الى تعمم برامج محاكاة الطاقة في المباني .ومادة التجييزات الفنية يتم تعميم
3

الطالب دور المعماري في التنسيق بين مختمف التخصصات اإلنشائية والتجييزية لممبنى مثل

التخصصات الكيربية والميكانيكية واالتصاالت واالعمال الصحيو وغيرىا من مختمف
التخصصات ليستطيع إنتاج تصميم معماري متكامل يعكس إمكانيات العصر ويوفر لمستخدمي

المشروع كافة متطمباتيم التقنية.
)96

في الفرقو الثالثة يتم مد تدريس مادة "تجييزات فنيو" الى ترمين بدال من ترم واحد مع توزيع عدد

)97

في الفرقة الثالثة يتم استحداث مادة (اقتصاديات البناء وتصميم نمطي) تدرس في الترم الثاني

)98

الساعات عمى الترمين لتكون ساعو نظري واخرى عممي لكل فصل دراسي.
وليا ساعتان اسبوعيا.

في الفرقة الثالثو يتم مد فترة الدراسة بمادة تاريخ العمارة الى ترمين بدال من ترم واحد  ,وزيادة

أعمال السنو لتكون مائة درجو واالمتحان خمسون درجة باجمالي (مائة وخمسون درجو) لتتساوى

)99
)10

مع مادة تاريخ عمارة الفرقو الثانية.

في الفرقة الثالثة يتم مد فترة الدراسة بمادة نظريات عمارة الى ترمين بدال من ترم واحد بنفس عدد
الساعات وتكون درجات الماده ( 950درجو 900 ,أعمال سنو و  50امتحان).

في الفرقة الرابعة يتم احتساب درجات مادة (االسكان) عمى أن تكون مائة وخمسون درجة (مائة
أعمال سنة وخمسون امتحان)  ,تدرس بطول العام الدراسي.

)19

في الفرقة الرابعة يتم احتساب درجات مادة (تنسيق المواقع) عمى أن تكون مائة وخمسون درجة

)11

في الفرقو الرابعة يتم تعديل مسمى مادة (دراسات بيئية) لتكون (أدوات وتطبيقات االستدامو –

)19

في الفرقو الرابعة يتم تعديل مسمى مادة (تخطيط مدن) لتكون (تصميم عمراني)

(مائة أعمال سنة وخمسون امتحان)  ,تدرس بطول العام الدراسي.
)Sustainability Tools & Application

وفقنا اهلل عز وجل لكل خير وأعاننا عمى التطوير الشامل لمقسم
أعضاء المجنة:

مقدمو منسق الجودة بالقسم  /د.وائل أحمد شعبان

أ.د  /الغزالي كسيبة

أ.د /محمد طمعت الدالي

أ.د /محمد توفيق عبدالجواد

أ.د /أحمد عنان

أ.د /أمال عبده (رئيسة مجمس القسم)

د .وائل أحمد شعبان
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