








 
العالي  التعليم   وزارة   

التكنولوجيا   و   للهندسة   العالي  أكتوبر   معهد   
أكتوبر   من  السادس   مدينة  

الجودة   ضمان   وحدة   

 

 تقرير مسابقة التعلم الذاتي برنامج الهندسة المعمارية  

تم إقامة مسابقة على مستوى برنامج الهندسة المعمارية     22/5/2022الموافق  يوم االحدأنه فى 

 همترشيح  تم،2022الختيار أفضل عرض تقديمى من إعداد طالب أو فريق من الطالب لفصل الخريف 

أفضل طالب تقوم بتنفيذ استراتيجيات التعلم  لترشيح البرنامجمستوى العلى  اتالمقرر اساتذةقبل من 

 .الذاتى على مستوى المقررات 

اسااااااااكتقا م  اللكتمج  يكليد ل        3وقد تم تحكيم المسااااااااكيل  ريقااااااااكجل  الق م  قدل م    اللساااااااام ل د  
 .الدانكمج  
 

 ل ن  اليحكيم
  تي  ال  ن  مسكعد قسم الهندس  الم مك ل  اسيكذ   /أحمد امكم 1
 عضو مد س يلسم ال مك ا   / لدني عدد ال زلز 2
 عضو مد س يلسم ال مك ا   / سما هنداوي  3
 عضو مد س يلسم ال مك ا    /سما هنداوي  4
 

م  خالل عدا ع  زمالتهم وتم عاض أيحكثهم وعاوضاااااهم  ج طكلب ممث  م   وقد  حضاااااا عد  
 ملا ات   اسي  وه  .

 صوتيكت و اضكءا  - .1

 ملدم   ي تك لخ الحضك ات   .2

 اليصميمكت اليفجقي  .3

 تك لخ و نظالكت اليخطيط  .4
وقد تم اليكالم يحضو  السجد االسيكذ . مقك لع يحثي  قكم الطالب ي اضهك   5ا ضل   تكالمحجث تم . 

سمكء الط ب  الفكتزل   ي أكقف حضو  الطالب و  ما ق و ال  م  لم هد و  تي  اللسم الدكيو  عمجد ا
  . المسكيل 

  تي  اللسم ال  مي
 احمد امكم   /ا.م.  
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 تقرير عن مسابقة التعلم الذاتي بقسم الهندسة المعمارية  

يوجد  عض الجهود الذاتي  من اسااااااتذس ال سااااام  عمل  مساااااا        19/2/2021  االربعاءتم في يوم 
تم عمل  مساا    التتيار ففلال موا و   حيث    ,للدعم المادي و المعنوي للطالب للتحفيزعلي التعلم الذاتي

  حثي من إعداد طالب في مادة تصميم معماري ، وقد تم تنفيذ المسا    فى وف ًا للتالي:
 تم ت شيح ففلل طالب ت وم بتنفيذ است اتيجيات التعلم الذاتى من استاذس الم  ر .-

اسااااااااتذة من ال ادمين بتدر ة المادة ب داسااااااا  ردية   5وقد تم تحكيم المساااااااا    بتواااااااكيل ف    من 
 يد المعهد و تم تك  م الطالب الفادز ن  وهادات تك  م و مبالغ مالي  .مجلة ال سم وعم

 :و كانت المكافئات كالتالي  موار ع  حثي    5وقد تم مكافاءة افلل  
  جنيه للم كز االول وشهادس ت دي  2000مبلغ مالي قدرس -
 جنيه للم كز الثاني وشهادس ت دي  1000مبلغ مالي قدرس  -
 جنيه للم كز الثالث وشهادس ت دي  500مبلغ مالي قدرس  -
 و الخامة  جنيه وشهادس ت دي  للم كز ال ا ع 200مبلغ مالي قدرس -

 م ف  اسماء الطلب  الفادز ن في المسا  ه  
 . وقد تم التك  م  حلور السيد االستاذ الدكتور عميد المعهد و ردية ال سم 

 
 
 
 
 
 

 استاذ الم  ر                                                          ردية ال سم العلمي
 ا.د احمد عابدين                                                                         

 احمد امام   /ا.م.د 
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 تقرير عن التعلم الذاتي بمقرر التصميم الداخلي   

 

( وفي سياق المحتوي الخاص بها , يقوم الطالب  457في اطار مقرر التصميم الداخلي )كود عمر           

بعمل مشروع بحثي باسلوب التعلم الذاتي عن انماط الديكور المختلفة المستخدمة في الفراغات الداخلية و  

واد المستخدمة ومدي طرق تنفيذها و االلوان المستخدمة لكل نمط و الخامات الشائعة و كيفية اختيار الم

و طرق اساليب التصميم االبتكاري لتصميم االثاث , و كيفية استخدام االضاءة الطبيعية او الصناعية فيها  

استلهام شكل التصميم من الطبيعة أو االشكال الهندسية و االشكال الحرة , و طرق التحليل للوصول الي 

تبعا   المختلفة  االثاث  لوحدات  ابتكاري  الدراسة  تصميم  من خالل   , منها  الوظيفي  الغرض  و  لنوعيتها 

 التصميمية و التقنية و النفسية النواعها المختلفة , و كيفية اختيار التصميم تبعا لوظيفة كل فراغ . 

 

يتم عمل امثلة لكل طراز و التعليق علي كل مثال مما يعتبر تعلم ذاتي و تصميم مشاريع كاملة          

تصميمية باكثر من شكل . كما يتم استخدام البرامج اساليب المحاكاه  و صياغة االفكار ال ببرامج الكمبيوتر ب

المتخصصة في التصميم  و التحليل و عمل النماذج االولية و الرسومات التنفيذية و حسابات التكلفة و 

التخيلية الدراسات الفنية المتخصصة , و خالل نفس المقرر يعرض الطالب بعض االفكار االبداعية و  

باالعتماد علي  الطالب بصنع عدة مجسمات كمثال  يقوم  التدوير و  اعادة  اثاث داخلي من خالل  لصنع 

 انفسهم كاالتي :

 مطلوب عمل مجسمات اثاث داخلي باستخدام مواد معاد تدويرها مع ترك حرية اختيار خامة المشروع -

 

 

 

 

 

 

 استاذ المقرر                                                                                               

 د. محمد الفالفلي 
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 دعاء احمد/ .ممحمد الفالفلي و م  /يافطه)اعاده تدوير( باشراف دعمل نجفه و  

التصميم الداخلي  مقررضمن    

 نماذج الممارسات التطبيقيه للتعلم الذاتي بمادة التصميم الداخلي 
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 نماذج الممارسات التطبيقيه الساليب التعلم الذاتي  
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