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 أهداف المادة :
ينفذ الطالب مشروع التخرج ليكون المرحلة األخيرة التي ينهي بها مرحلته الدراســـية )البكالوريوس(  الهدف العام :

 والتي تعد
 عد التخرج.من أهم متطلبات التوظيف ب                   
تنمية قدراته وقابليته الفكرية والعملية باستخدام مختلف الطرق والتقنية الحديثـــــة النجاز  الهدف الخاص:

 المشاريـــــع متعددة 
 التصميم ذات رسومات متكاملة لمبنى واحد سواء كان سكني أو خدمي .                   

 اتتفاصيل المفرد األسبوع

 
 األول والثاني والثالث

 

 

واألخطاء التصميمية حـــول المشكلة ي يدور ذوع البحث والــيتم اختيار موض
ون المشكلة ــــل. وان تكــــللفضاءات الداخلية على اختالف الوظيفة والشك

ة وحول موضوعات التخصص لوضع الحلول والمعالجات ــــاشـــواقعية مع
 االزمة لها.

 امس والسادسالرابع والخ
قاة نبجمع وتحليل المعلومات المست االبداءاختيار الفضاء ذو الخلل التصميمي ،و

واع الخلل ــم مخطط لها إلظهار أنـــــع رســـع الفضاءات الداخلية ، مـمن واق
 والضعف التصميمي ، وباستخدام أقالم التحبير .

قاة من واقع حال الفضاءات نوء المعلومات المستـتحليل العينة المنتخبة على ض السابع والثامن والتاسع
 الداخلية ، والكشف عن الخلل التصميمي وفق نمط فعالية الفضاءات الداخلية.

 العاشر 
 والحادي عشر 
 والثاني عشر

ت التصميم الداخلي ــــة التي تناولـــدراسة ألهم االتجاهات والتيارات الفكري
واء عن طريق ــبهة بالمشكلة سالع على فضاءات مشاـللفضاءات، واإلط

المجالت والقنوات المرئية أو عن طريق االنترنيت، لمعرفة آلية التعامل في 
 إيجاد واستخالص الحلول المناسبة .

 الثالث عشر 
 والرابع عشر

 والخامس عشر 

ات التصميمية، واختيار األفضل من ناحية معالجة الخلل ــــة المقترحـــــدراس
 با وظيفيا وجماليا.التصميمي ومناس

 السادس عشر
 والسابع عشر  

 ن عشرــوالثام
 متابعة البحث العلمي وإجراء التعديالت علية

 التاسع عشر 
 والعشرون

 والواحد والعشرون 

 
ل ـــيم المقترح األفضــية النهائية للتصمـــــم مختلف المخططات الهندســــرس

 من الناحية التصميمية.
 

 الثاني والعشرون
 والثالث والعشرون 

 والرابع والعشرون
 تقديم البحث بالصورة النهائية بعد إجراء التعديالت عليه

 الخامس والعشرون 
 والسادس والعشرون

 والسابع والعشرون 
 المباشرة بعمل أنموذج مصغر )ماكيت( للمقترح التصميمي.

 الثامن والعشرون 
 والتاسع والعشرون 

 والثالثون

ة بعرض المشكلة مع تقديم الحلول ـــــات األزمـــالرسومتقديم المخططات و
 والمقترحات وبادق التفاصيل للمشروع كما ويتم تقديم أنموذج مصغر )ماكيت(.

 


