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 جامعة فيالدلفيا

اآلداب والفنونكلية   

التصميم الداخليقسم   

2018/2019/ السنة الدراسية األول الفصل الدراسي  
 

 

 مخطط تدريس المـادة

 

 190433:رمز المادة إنارة وصوت الـمــــادة:

 بال: المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة مستوى المادة: الرابع

 3الساعات المعتمدة: 12:00-11:10 حثم :موعد المحاضرة

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية

 رقم المكتب

كانه مو  

الساعات 

 المكتبية
 البريد اإللكتروني

 IT-339 مدرس فادية البصول
11-10حثم   

15-14نر  
o.edu.j@philadelphiafalbsoul  

 

 :المادةوصف 

الطبيعية واالصطناعية في المباني ودراسة مبادئ الصوتيات والعزل الصووتي  اإلنارةالتعرف على          

 األسوالي والصوت وطرائق توظيف  اإلنارةالقياس في مجال  أجهزةوالتطبيقات العملية عن طريق استخدام 

   المختلفة. األنشطةيفها مع والصوت وتوظيفها لخدمة الموقع وتك لإلنارةالمتنوعة 
 

 :المادةأهداف 

ب لشفففنل الصففف ي   ففف   عيفففا صالصففف  تياي لتمني فففف مففف  تص ي  ففف الببي اإلضففف   خصففف    بتعريفففل الب لففف   -1
 .الداخل التصميم 

صالصففصتي ض ضففم  ال نففر  الر يمففيا للمشفف ري   لإلضفف   تصففميميا  أ نفف رتبففصير صدمفف   مفف   لفف الب تمنففي  -2
 .منملا ل   ال  دميا ب يث تنص 

 .الداخل  ال ض  البلبا     ل المش نل الصصتيا     إمن  ي ضتبصير  -3
تدادت مي  م  راض البلبا    تصميم  -4  للمش ري . اإلض   مخبب ض  صا 
 

 

 

 طرق التدريس:

 محاضرات، مجموعات نقاش، مجموعات تدريس، حل مسائل، مناظرات، وغيرها
 

 م:التعل  نتاجات 

 الفهمالمعرفة العلمية و 

mailto:falbsoul@philadelphia.edu.jo
mailto:falbsoul@philadelphia.edu.jo
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فهم الطالب ألهمية اإلضاءة بنوعيها الطبيعية والصناعية ومصادرها القديمةة والدديةةة وفيةيةة يوهيةهةا فة       

 إلى التعامل مع المشافل الصويية ف  القاعات. ة، باإلضافالديز    الداخل 

 )المهارات العقلية )القدرة على التفكير والتحليل 

 يمية(مهارات التواصل )الشخصية واألكاد 

 العملية المكتسبة من الممارسة  المهارات 
 

 أدوات التقييم:

 يقارير قصيرة و/ أو عروض و/ أو مشاريع بدةية قصيرة 

 اختبارات قصيرة 

 واجبات دراسية 

  االمتدان النهائ 

 

 

 

 

 

 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي

التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/ 

 المشاريع
20 

 100 المجموع

 

 

 

 

 التوثيق واألمانة األكاديمية:

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

 حقوق الطبع والملكية 

 تجنب االنتحال 
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 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 

 
 

 الدراسيةالواجبات 

وأوقات  والتقارير 

 تسليمها

األساسية والمساندة  المواضيع

 التي ستغطى
 األسبوع

 المقدمة والتعريف بالمادة 

 
(1) 

تقرير)دراسة كتاب يتعلق 

 باإلنارة والصوت(

، اإلنارة والعمارةاإلنارةأساسيات   

 الضوء وطبيعته

 

(2) 

 مجال الرؤية 

 التدكم ف  الضوء

 

(3) 

واص الضوءخ   

 
(4) 

الطبيعية ف  المبان  اإلنارة   

الطبيعية ف  المنطقة العربية اإلنارة  

 

(5) 

بحث خاص بمتطلبات 

في الفراغات  اإلنارة

 الداخلية المختلفة

الصناعية اإلنارةمصادر   

 أنواع مصابيح اإلنارة
(6) 

 االمتحان األول

 البحث الميداني

دراسة توزيع ونمط اإلنارة 

ائمفي مشروع ق  

 الضوء واللون

الصناعية اإلنارةأنواع   

اإلنارةمبادئ   

(7) 

اإلنارة في  يطبيقات   

 المشروع العمل 

 يصميم إنارة خاصة بةراغ معين

(8) 

اإلنارةتصميم    (9) 

 وسائل اإلنارة 

 مبادئ اإلنارة
(10) 

 يوزيع اإلنارة 

 مشاريع خاصة
(11) 

 االمتحان الثاني

والةضاء الداخل الصوت  تقديم البحث األول  

أساسيات الصوت   

 

(12) 

 حلول يصميمية لمشافل الصوت 

 
(13) 

 معايير التصميم الصوي  

 
(14) 

 معالجات صويية 

 يطبيقات وأمةلة
(15) 

نموذج امتحان 

 )اختياري(

 (16) مراجعة للمادة 

 االمتحان النهائي
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 الوقت المتوقع لدراسة المادة 

  

الطالب من الدراسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين لكل مداضرة من فئةة الممسةين دقيقةة  هليمعدل ما يدتاج إ

                 . 

 

 )المواظبه( سياسة الدوام

إذا غةا  الطالةب أفةةر مةن ومن مجموع الساعات المقةررة للمةادة.  %(15)ال يسمح للطالب بالتغيب أفةر من 

عميد الكلية، يدرم من  دون عذر مرض  أو قهري يقبلهمادة من مجموع الساعات المقررة لل %(15)

ا فةان الغيةا  بسةبب المةرض او أمةا إذ)صةراً(،  التقدم لالمتدان النهائ  ويعتبر نتيجته ف  يلك المادة

لعذر قهري يقبله عميد الكلية الت  يطةر  المةادة ، يعتبةر منسةدباً مةن يلةك المةادة ويطبةح عليةة أحكةام 

 . االنسدا 

  

 

 عـالمراج

 الكتب

 .1986هندسة اإلضاءة، اسر علي زكي، دار الرات  الجامعية، -
أسووووس اإلنووووارة المعماريووووة، ماموووود عبوووود الفتووووا  عبيوووود، جامعووووة الملوووو  سووووعود ، النشوووور العلمووووي  -

 .1998والمطابع،

  1987 .عمان، األردن هاني عبيد،  اإلنارة االصطناعية : تخطيط وتصميم نظم - 

 .1993 دار المعرفة،  طه، صباي الكهربائية و فن التمديدات الداخلية الاديثة اإلنارة لمع -
 
 .1996، األردنيةمطبعة الجامعة  \الهندسة الصوتية في العمارة، رزق نمر شعبان اماد،م -
  1994مور، دار الرات  الجامعية،تصميم قاعات االستماع، ج ا -

 
 

- Interior Lighting.  

 المجالت العلمية

 المواقع االلكترونية

http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1016.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21TL%7E%211%7E%21%D9%86%D8%B8%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%3A+%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7+%D9%88%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85+%2F
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1016.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21TL%7E%211%7E%21%D9%86%D8%B8%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%3A+%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7+%D9%88%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85+%2F
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1016.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21AL%7E%211%7E%21%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%8C+%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1016.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21TL%7E%211%7E%21%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9+%D9%88+%D9%81%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9+%2F
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1016.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21TL%7E%211%7E%21%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9+%D9%88+%D9%81%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9+%2F
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1016.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21TL%7E%211%7E%21%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9+%D9%88+%D9%81%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9+%2F
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1016.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21TL%7E%211%7E%21%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9+%D9%88+%D9%81%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9+%2F

