اعالن هام
لطالب الفرقة االعدادية
المقيدين في مقرر اسس التصميم و الرسم المعماري
طبقا للتوصيات الصادرة من قبل كل من المجلس األكاديمي
و رئيس قسم الهندسة المعمارية و رئيس القسم االعدادي

و الخاص بأستثناء الطالب المسيحيين من تسليم متطلبات اعمال السنة
خالل يوم االحد  2019 / 4 / 21نظرا لوجود عيد لديهم بهذا اليوم

مرفق تعديل البرنامج الزمني للمقرر
و المحدد به كافة التعديالت الخاصة بتسليم متطلبات اعمال السنة
رقم
االسبوع
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التاريخ

المحاضرة  +السكشن

 3 / 31شرح ( بالمراسم ) :
 اخطاء تنفيذ التدريب السابع ( الرصاص  +التحبير ) طريقة رسم االيزومتريتنفيذ بالمرسم ( ..التدريب الثامن ) :

الواجب المنزلي

مالحظات

استكمال التدريب الثامن بالمنزل ( تحبير )

*التنفيذ على فرخ كانسون 100 × 70
( المشروع يتم به تسليم الطالب المسقط االفقي و يقوم
الطالب باعادة رسم المسقط االفقي  ،وتصميم الواجهه و
رسم القطاع و االيزومتري له )
التسليم بمقياس رسم 50 : 1
( طبقا للمحدد في برنامج المشروع )
*يتم التسليم للمساقط على نصف فرخ (ورق شفاف)
* عدد المشاركين في البحث
من  6: 4طالب من نفس المرسم
*عدد صفحات البحث من  20 : 15صفحة () A4
ملحوظة  ..ضرورة ان يتم كتابة اسماء المراجع
المستخدمه في البحث
** على الطالب احضار متر قياس معهم ليتم استخدامة
داخل المراسم عند رفع مقاسات المرسم

استكمال تعديل المساقط االفقية
 +تصميم الواجهه الرئيسية

يتم التسليم في بداية توقيت السكشن
يتم تنفيذ المساقط االفقية بمقياس رسم 50 : 1
يتم التسليم على نصف فرخ كانسون

( رسم مشروع متكامل مسقط افقي  +مسقط عام  +واجهه  +قطاع  +ايزومتري)

10

4/7

10

4/14

11

4/21

محاضرة  ( :بقاعة المحاضرات  /و)11
( من الساعه )2.00 : 1.00
شرح اهم اخطاء الطالب في امتحان منتصف الفصل الدراسي
التعريف بالمشروع ( تصميم شالية سكني )
شرح كيفية اعداد الدراسات االولية للمشروع
تنفيذ بالمرسم ( التدريب التاسع /عملي ):
( من الساعه )3.30 : 2.00
تدريب على رفع المرسم و طريقة رسمه ( مسقط – قطاع)
الساعه  .. 1.00تسليم البحث الجماعي ( بالمراسم )
مناقشة البحث الجماعي بالمراسم من الساعه 1.30 : 1.00
االمتحان الدوري الثاني ( من الساعة ) 3.00 : 1.30
من الساعه  ( 3.45 : 3.00بالمراسم  /تصحيح مع الطالب
المساقط االفقية األولية للمشروع بدون وجود تقييم للدرجات )

تنفيذ بالمراسم :
من الساعه 1.30 : 1تصحيح مع اعضاء هيئة التدريس و
الهيئة المعاونه بالمراسم المساقط االفقية  +الواجهه الرئيسية
من الساعه  .. 3 : 1.30تعديل الطالب اخطاء المساقط االفقية
و الواجهه
من الساعه  3.30 : 3.00تقييم مسائي ( مساقط  +واجهة)

 4/ 23يوم الثالثاء الساعة  12.30بغرفة استاذة المقرر
يتم تسليم نهائي للمشروع ( مسقط افقي  +واجهه )
لكافة طالب الفرقة االعدادية ( مسلمين  +مسيحيين )
12
13
14

4/28
5/5

الدراسات االولية للمشروع
بحث جماعي عن معايير تصميم المباني
السكنية
تسليم المسقط االفقي الرئيسي للمشروع

يوم االربعاء الموافق  2019 / 4 / 10سيتم اعادة
عقد امتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني  ،كذلك
االمتحان الدوري االول لكافة الطالب ممن لديهم
اعذار مقبولة من قبل ادارة المعهد

المرحلة النهائية لتسليم المشروع

سيتم عقد االمتحان الساعه  12.30في مرسم / 307أ
بالقسم  ،علما انه سيتم تطبيق كافة قواعد تنظيم عقد
االمتحانات الخاصة بالتوقيت علية
ييتم تنفيذ المساقط االفقية بمقياس رسم 50 : 1
بالنسبة للطالب المتغيبين يوم االحد الموافق - 4-21
 ، 2019بسبب عذر مقبول من قبل ادارة المعهد ،
يتم تسليم المتاخرات الخاصة بهذا اليوم  ،يوم الثالثاء
 – 4 / 23الساعه  12.30بغرفة استاذة المقرر
ملحوظة ..
* مواعيد التسليم سواء للمشروع او للمتاخرات تكون
من الساعه(  ) 1.00 : 12.30فقط  ،و يعتبر بعدها
الطالب متغيب عن التسليم وال يحق له اعادة تسليم
المتطلب

اجازة
مراجعة تقييم محتوى الملف الطالبي ( بالمراسم )
 +مراجعة نهائية على محتوى المقرر
 +مراجعة درجات اعمال السنه
امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني

استاذ المقرر
د /دعاء وفيق عمر الدليل
تحريرا في 2019 / 3 / 23

