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Land Scape عدد الوحدات المجموع عملي نظري 

 6 5 4 1 انكليزية لغة التدريس للمادة

 

 أهداف المادة : 
الحدائقي وتكامله  التعريف بالمبادئ االساسية في تصميم الفضاءات الخارجية او ما يمكن تسميته بالمشهد: الهدف العام 

 مع المبنى من 
خالل دراسة الحدائق عبر العصور التاريخية مع التركيز على الجوانب الزمانية والمكانية المتعلقة بفكر تصميم      

 الحدائق واخراجها. 

داد تــــــيتعرف الطالب على المتطلبات المعالجة الطبيعة واالنشائية المكملة للمشهد الحدائقي باع: الهدف الخاص 

 التصاميم التفصيلية 
 الحدى الفضاءات الخارجية مع تقديم تقرير في احد المواضيع ذات العالقة.                     

 

 المفردات النظرية

 تفاصيل المفردات األسبوع

 شرح طبيعة الدرس واركانه / المصادر / التقارير / والمبادئ االساسية في التصميم. االول

 خدام الماء في المشهد الحدائقي )المسطحات ،النافورات(است الثاني

 االشجار في المشهد الحدائقي. الثالث

 النباتات في المشهد الحدائقي الرابع

 النباتات والصخور الخامس

 االنارة في المشهد الحدائقي السادس

 المكونات االنشائية في المشهد الحدائقي السابع

 العصور القديمة –الحدائق التاريخية  الثامن

 حدائق النهضة االيطالية التاسع

 حدائق النهضة الفرنسية العاشر

 الحدائق البابلية والصينية الحادي عشر

 الحدائق االسالمية الثاني عشر

 تكملة الحدائق االسالمية الثالث عشر

 سينمارات / التقاريرالمنتهية الرابع عشر

 تكملة سينمارات الخامس عشر

 تكملة سينمارات عشر السادس

 المشروع التصميمي / بناء الفكرة والتعامل معها السابع عشر

 مرحلة الدراسات / تقديم اولي الثامن عشر

 الدراسات / تقديم نهائي التاسع عشر

 تقديم الفكرة التصميمية االولية العشرون

 تطوير الفكرة االولية الحادي والعشرون

 1st prelimي تقديم اول الثاني والعشرون

 نقد وتطوير االفكار الثالث والعشرون

 2nd prelimتقديم ثاني  الرابع والعشرون

 نقد وتطوير االفكار الخامس والعشرون

 تقديم اولي للمشروع السادس والعشرون



 تطوير ونقد فردي السابع والعشرون

 Pre Finalتقديم ما قبل نهائي  الثامن والعشرون

 Finalتقديم نهائي  التاسع والعشرون

 تقييم المشروع الثالثون

 
 

 المفردات العملية

 تفاصيل المفردات األسبوع

 لتعرف على طبيعة الدرس واركانها االول

 تطبيق في استخدام الماء في المشهد الحدائقي الثاني

 تطبيق في استخدام االشجار الثالث

 تطبيق في استخدام النباتات الرابع

 تطبيق في استخدام النباتات والصخور الخامس

 تطبيق في استخدام االنارة في المشهد الحدائقي السادس

 ي استخدام المكونات االنشائية للمشهد الحدائقيتطبيق ف السابع

 تطبيق على حدائق العصور القديمة الثامن

 تطبيق في حدائق النهضة االيطالية التاسع

 تطبيق في حدائق النهضة الفرنسية العاشر

 تطبيق في حدائق اليابانية والصينية الحادي عشر

 تطبيق في الحدائق االسالمية الثاني عشر

 تكملة الحدائق االسالمية عشرالثالث 

 سيمنارات / التقارير المنتهية الرابع عشر

 تكملة سيمنارات الخامس عشر

 تكملة سيمنارات السادس عشر

 المشروع التصميمي / بناء الفكرة والتعامل معها. السابع عشر

 مرحلة الدراسات / تقديم اولي الثامن عشر

 الدراسات / تقديم نهائي التاسع عشر

 تقديم الفكرة التصميمية االولية العشرون

 تطوير الفكرة االولية الحادي والعشرون

 1st prelimتقديم اولي  الثاني والعشرون

 تقرير وتطوير االفكار الثالث والعشرون

 تقديم ثاني الرابع والعشرون

 نقد وتطوير االفكار الخامس والعشرون

 تقديم اولي للمشروع السادس والعشرون

 تطوير ونقد فردي السابع والعشرون

 Prefinalتقديم ما قبل النهائي  الثامن والعشرون

 Finalتقديم نهائي  التاسع والعشرون

 تقييم المشروع الثالثون

 
 


