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 EARC Working Drawings) 5384(  رسومات تنفيذية :خطة مساق
 

 :Course Description توصيف المساق
بالتفصيل كيفية إعداد الرسومات  يتناول المساق هذا حسب الئحة توصيف المساقات المعتمدة في قسم الهندسة المعمارية فإن
لمهارات اإلنشائية و تفاصيلها، ويبني على االمعمارية و التنفيذية التفصيلية لمشروع هندسي متكامل، وكيفية قراءة وفهم الرسومات 

 .مع التركيز على إعداد التفاصيل المختلفةالتي تم اكتسابها في مساقات التشييد المعماري 
 

  and Outputs Course Goals: ومخرجاته أهداف المساق

 عند إنهاء الطالبة هذا المساق فإنها ستكون قادرة على:
تصميم التفاصيل المعمارية بكفاءة من حيث اختيار المواد وخصائصها وطرق تركيبها لتكمل التصميم المعماري للمبنى وتقوم   -1

 بدورها على أكمل وجه.
ي فضمن المعنى والتعريف الشامل للعمارة كما ستعرضه المدّرسة concept of details فهم متطلبات التفاصيل المعمارية  -2

 .الجزء النظري
 ألي تفصيلة في أي جزء من المبنى. Technical Sketchingالرسم اليدوي الكامل  -3
ماري بصورة كاملة ومقروءة وأنيقة بمراعاة أسس الرسم المعماري من رسومات إعداد المخططات التنفيذية للمشروع المع -4

 وما تتضمن من خطوط ونصوص وأبعاد وجداول ورموز بمراعاة مقياسها وطرق رسمها وكتابتها. Annotationsوشروحات 
 الربط بين المخططات التنفيذية والمواصفات وجداول الكميات ضمن مفهوم وثائق العطاء. -5
غة العربية أو المهمة للمهندس المعماري سواءًا بالل Technical vocabularyتحصيل كمية من المصطلحات التقنية   -6

 االنجليزية.
  

  Course Contents محتوى المساق:
للحصول على المخرجات السابقة تم تصميم المساق من جزأين أساسيين: الجزء األول يختص باستخدام التفاصيل المعمارية 
الخاصة كاستكمال لمرحلة التصميم ويتم تطبيقه من قبل الطالبة على مشروع من تصميمها وبصورة يدوية. أما الجزء الثاني فيختص 

يل العامة ويتم تطبيقه من قبل الطالبات على مشروع من تصميمهن ضمن مجموعات وباستخدام بانتاج المخططات التنفيذية والتفاص
CADأسبوعًا إضافة إلى ساعة أكاديمية  15موزعة على ساعتين مرسمين في األسبوع مدة كل منهما من  يتكون المساق . وقت

 اق.المسح الجزء النظري من المساق. صّمم هذا الجزء ليحقق أهداف جزئي صصة لطر مخ
 

 Methodology Course أسلوب تدريس المساق:

يتنوع أسلوب تدريس المساق بين الجزء النظري والعملي. ويتميز األسلوب في كال الجزأين على تشجيع الطلبة على البحث 
وعلى اكتساب الجرأة والمنطق في تصميم التفاصيل المعمارية، ويقوم على من المراجع المذكورة أدناه، والحصول على المعلومة 

ثارة التساؤالت لدى الطالبات وتحفيزهن على رسم التفاصيل وتوضيحها يدويًا وباستخدام   .CADالنقاش وطرح األسئلة وا 

 غزة -الجامعة اإلسالمية 
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 التقييم تراكمي ويتوزع كالتالي:   Evaluation:التقييم

 %5 الحضور وااللتزام 
 %15 االمتحان النصفي 

Quizzes 5 وتقارير% 
أو  تسليم تقرير %6 % انجاز المرسم"مناقشات"12 ( %30المشروع األول )

 نشاط آخر 
 %تقييم اللوحات12

 % 10 % تسليم نهائي10 انجاز المرسم"مناقشات" %20  )%45(المشروع الثاني 
  digitalملف 

 Detail% دفتر5
Library 

 
  :Instructions تعليمات

 يجب االلتزام بكل متطلبات التقييم، في حال اإلخالل بمتطلب من أجزاء المشاريع لن يتم قبول كل المشروع وتعتبر عالمته صفر. -
ال من المحاضرات والمراسم بدون عذر،% 25يجب أال تزيد نسبة الغياب عن   -  من المساق. طالب مفصواًل أكاديمياً يعتبر الس وا 
 .ات والمراسم العمليةأثناء المحاضر  واألدب العام بالهدوء واالستماعيجب االلتزام   -
 .لمرسمم يتم خصمه من عالمة تقييم ا، فالتأخر في التسليمتطلبات كل مرسمااللتزام بمواعيد التسليم و  يجب -
ال سيتم خصم ذلك من عالمات الحضور وااللتزام. في الموعد والمراسم يجب أن يتم الحضور للمحاضرة -  وا 

  :Referencesالمراجع أهّم 
 المرجع من المرجع الهدف

 .Architectural Graphics, Francis D.K أساسيات الرسم وأنواع الرسومات خاصة ثالثية األبعاد

Ching, Sixth Edition, JOHN WILEY & 

SONS, INC.  الكترونية )سيتم تزويد الطلبة بنسخة
  من الكتاب(

 
 مرجع شامل -

Concept of Details -     
 معلومات عن التفاصيل المتنوعة -

Neufert Architect's Data, Ernst Neufert, 

Peter Neufert, Wiley-Blackwell.  
)سيتم تزويد الطلبة بنسخة الكترونية أو مطبوعة من 
 الكتاب(

 
 Working Drawing Handbook, Kieth Styles مرجع خاص بالرسم التنفيذي. -

and Andrew Bitchard, Fourth Edition, 2004 
مرجع خاص بمفهوم الرسومات التنفيذية وتفاصيل  -

 إعدادها
Architectural Working Drawings, Ralph W. 

Liebing, 1999 

 Building Construction Illustrated, Francis مرجع مبسط لفهم طرق اإلنشاء وتنفيذها. -

D.K. Ching, fourth Edition, 2008  

 غير ذلك من المراجع والتي سيتم تزويد الطلبة بأسمائها لتسهيل عمليات البحث.إلى 
 

 :( تمنياتي بمساق ممتع
 تحياتي: نسمة السقا 


