
 

 

 

 

 

 

 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة

 د. سعد فوزي طعمه , م.م. نبيل محمد صالح  االسم 

  ,mDr.saadalnuaimi@gmail.coabil.alansary88@gmail.comn البريد االلكتروني 
 تصميم معماري اسم المادة 

نقل الطالب من مرحلة اعداد تصاميم ذات طبيعة تعريفية تجريدية الى مرحلة اكثر شمولية في تعريف  أهداف المادة
 ماهية العمارة 

الطالب من مرحلة اعداد تصاميم تمثل المرحلة الثانية في الدراسة المعمارية مرحلة انتقالية مهمة تنقل  التفاصيل األساسية للمادة 
شمولية في تعريف ماهية  أكثرذات طبيعة تعريفية تجريدية )المتمثلة في الصف األول( الى مرحلة 

ة و التكامل مع السياق (. مع التشييد على مفهوم الخصوصية المحليومتانه وجمالالعمارة كونها )منفعة 
 و المشهد الحضري.

 Neufert Architects' Data Third Edition الكتب المنهجية 

 architecture  form, space, and order المصادر الخارجية 

 تقديرات الفصل األول 
 تطور الطالب ختبار السريعاال المشروع الثاني  المشروع األول 

10% 20% 7.5% 5% 

 تقديرات الفصل الثاني
 تطور الطالب االختبار السريع المشروع الرابع المشروع الثالث

15% 30% 7.5% 5% 

 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة

 المالحظات المادة  التاريخ المحاضرة األسبوع

1 
1 04/10/2017 

 المشروع األول 
التي مشروع تمهيدي ، الهدف منه استرجاع المعلومات 

تعرض لها الطالب في المرحلة األولى و خلق حالة احماء 
ذهني لنقل الطالب من المرحلة التجريدية الى مرحلة تتسم 

 بالواقعية و الوظيفية.

 محاضرة تعريفية 

 تقديم دراسات  08/10/2017 2

2 
 تقديم نهائي دراسات 11/10/2017 3

 فكرة أولية + نقد جماعي  15/10/2017 4

3 
1تقديم اولي  18/10/2017 5

st 
 + نقد فردي

2تقديم ثاني  22/10/2017 6
nd

 + نقد فردي 

4 
 Pre-finalتقديم قبل النهائي  25/10/2017 7

 Finalتقديم نهائي  29/10/2017 8

5 
  1اختبار رقم  01/11/2017 9

10 05/11/2017  
 
 
 
 
 

 المشروع الثاني
مشروع تصميم دار سكن، الهدف منه التعرف على المبادئ 

 التصميمية لألبنية المتخصصة 
 
 
 

 

 تقديم دراسات 

6 
 نقد جماعي  08/11/2017 11

 نقد جماعي 12/11/2017 12

7 
 نقد جماعي 15/11/2017 13

 تقديم نهائي دراسات 19/11/2017 14

8 
 فكرة أولية + نقد جماعي  22/11/2017 15

1تقديم اولي  26/11/2017 16
st 

 + نقد فردي

9 
 نقد فردي  29/11/2017 17

 تقديم اولي + نقد فردي  2017/12/03 18

10 
 نقد فردي 2017/12/06 19

  نقد فردي 2017/12/10 20

11 
 نقد فردي  2017/12/13 21

  2اختبار رقم  2017/12/17 22

 جمهورية العراق
 
 
 

 والبحث العلمــــيوزارة التعليم العـــــــــــالي 
 
 
 

 والتقويم العلميجهاز االشراف 

 جامعة ديالى
 كلية الهندسة 

 قسم هندسة العمارة 
 ثانيةالالمرحلة 

 سعد فوزي طعمه، نبيل محمد صالحاسم المحاضر: 

 ، مدرس مساعدأستاذ مساعداللقب العلمي: 
 دكتوراه، ماجستيرالمؤهل العلمي: 

 مكان العمل: كلية الهندسة / جامعة ديالى 
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12 
 نقد فردي  2017/12/20 23

 تقديم ثاني + نقد فردي   2017/12/24 24

13 
  اختبار تحفيزي 2017/12/27 25

  المشروع الثاني 2017/12/31 26
مشروع تصميم دار سكن، الهدف منه التعرف على المبادئ 

 التصميمية لألبنية المتخصصة 

 Pre-finalتقديم ما قبل النهائي 

14 
 نقد فردي 2018/01/03 27

 تقديم ما قبل النهائي الثاني 2018/01/07 28

15 
 نقد فردي  2018/01/10 29

 Finalالتقديم النهائي  2018/01/14 30

 العطلة الربيعية  

16 
31 11/02/2018 

 المشروع الثالث
لمشكلة تصميمية صغيرة في موقع قريب او داخل  مشروع

الجامعة او خارجها، الهدف منه خلق احماء بعد فترة 
 االمتحانات و عطلة نصف السنة

 تقديم دراسات 

 تقديم نهائي دراسات 14/02/2018 32

17 
 فكرة أولية + نقد جماعي  18/02/2018 33

1تقديم اولي  21/02/2018 34
st 

 + نقد فردي

18 
2تقديم ثاني  25/02/2018 35

nd
 + نقد فردي 

 Pre-finalتقديم قبل النهائي  2018/02/28 36

19 
 Finalتقديم نهائي  2018/03/04 37

  3اختبار رقم  2018/03/07 38

20 
 المشروع الرابع  2018/03/11 39

مشروع تصميم مبنى ذا طابع خدمي عام )مثل نادي او 
 متحف او معرض(

 تقديم دراسات 

 نقد جماعي  2018/03/14 40

21 
 تقديم نهائي دراسات 2018/03/18 41

  عطلة عيد الربيع 2018/03/21 42

22 
43 2018/03/25 

 
 المشروع الرابع

 الهدف منه التعرف على المبادئ التصميمية ألبنية 
 متخصصة ذات طبيعة خدمية

 

 فكرة أولية + نقد جماعي 

1تقديم اولي  2018/03/28 45
st 

 + نقد فردي

23 
 نقد فردي  2018/04/01 46

 تقديم اولي + نقد فردي  2018/04/04 47

24 
 نقد فردي 2018/04/08 48

2تقديم ثاني  2018/04/11 49
nd

  

25 
 نقد فردي  2018/04/15 50

  4اختبار رقم  2018/04/18 51

26 
52 2018/04/22  

 
 الرابعالمشروع 

يشتمل على فضاءات بأحجام صغيرة ومتوسطة وأحيانا 
 كبيرة نسبيا 

 

 تقديم ثاني + نقد فردي

 نقد فردي 2018/04/25 53

27 
 Pre-finalتقديم ما قبل النهائي  2018/04/29 54

 نقد فردي 2018/05/02 55

28 
 نقد فردي 2018/05/06 56

 نقد فردي 2018/05/09 57

29 
 تقديم ما قبل النهائي الثاني 2018/05/13 58

 نقد فردي  2018/05/16 59

 Finalالتقديم النهائي  2018/05/20 60 30

 

 

 :العميدتوقيع  توقيع األستاذ:


