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 جامعة فيالدلفيا
اآلداب والفنونكلية   

التصميم الداخليقسم   
2013/2014/ السنة الدراسية الثاني الفصل الدراسي  

 

 

 مخطط تدريس المـادة

 

 190433:رمز المادة إنارة وصوت الـمــــادة:

 بال: المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة مستوى المادة: الرابع

 3الساعات المعتمدة: 10 -9:10ح.ث.خ  :موعد المحاضرة

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية

 رقم المكتب

كانه مو  

الساعات 

 المكتبية
 البريد اإللكتروني

 IT-338 مدرس رنا أبوأصبع
 

 
ranaabuosba@yahoo.com  

 

 :المادةوصف 
و طريقة استتددا  اضضتاءة والصتوت ، مادة المبادئ األساسية لإلضاءة والصوتيات وتطبيقاتها في التصميم الداخليتتناول هذه ال

في مجال التصميم الداخلي من حيث توضيح عالقته باضضاءة والصوت مع الفراغ والكتلتة وسستلوو وتقنيتات استتددامها ل امت  

  .مؤثر في ال م 
 

 :المادةأهداف 
 :ىإلتهدف المادة 

والصوتيات ضمن الفكرة الرئيستية للماتاريع الهندستية ب يتث  لإلضاءةتصميمية  سفكارتطوير قابلية الطلبة في تطوير ودمج  -1

 تكون جزءا منها.

 للمااريع. اضضاءةمدططات  وإعدادت سين مهارات الطلبة في تصميم  -2

 داخلية.الطلبة في ح  الماال  الصوتية في الفضاءات ال إمكانياتتطوير  -3

 مكونات المادة:
 الكتب )العنوان، المؤلفون، الناشر، سنة النشر(* 

 

 أشرطة فيديو، األشرطة الصوتية ....الخ(  المواد المساندة( 
 ، ونماذج لمااريع.الصور          

 حيث ينطبق() ةدليل الدراس 

  (دراسية ودليل المختبر )حيث ينطبقالواجبات الدليل 
 

 

 طرق التدريس:

 ، جمموعات نقاش، جمموعات تدريس، حل مسائل، مناظرات، وغريهاحماضرات
 

 م:التعل  نتاجات 

 المعرفة العلمية والفهم 

mailto:ranaabuosba@yahoo.com
mailto:ranaabuosba@yahoo.com
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فهم الطالب ألهمية اضضاءة بنوعيها الطبي ية والصناعية ومصادرها القديمتة وال ديةتة وليفيتة توهيفهتا فتي      

 في القاعات. إلى الت ام  مع الماال  الصوتية ة، باضضافال يز    الداخلي

 )المهارات العقلية )القدرة على التفكير والتحليل 

 )مهارات التواصل )الشخصية واألكاديمية 

 العملية المكتسبة من الممارسة  المهارات 
 

 أدوات التقييم:

 تقارير قصيرة و/ أو عروض و/ أو مشاريع بحثية قصيرة 

 اختبارات قصيرة 

 واجبات دراسية 

 االمتحان النهائي 

 
 
 
 
 
 

 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 

 وق الطبع والملكيةحق 

 تجنب االنتحال 
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 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 
 
 

 

 الدراسيةالواجبات 
وأوقات  والتقارير 

 تسليمها

األساسية والمساندة  المواضيع
 التي ستغطى

 األسبوع

 المقدمة والت ريف بالمادة 

 
(1) 

، اضنارة وال مارةاضنارةسساسيات    

ء وطبي تهالضو  

 

(2) 

 مجال الرؤية 

 الت كم في الضوء

 

(3) 

 خواص الضوء 

 
(4) 

 البحث الميداني

 في أنواع وحدات اإلنارة

الطبي ية في المباني اإلنارة  

الطبي ية في المنطقة ال ربية اإلنارة  

 

(5) 

الصناعية اإلنارةمصادر    

 سنواع مصابيح اضنارة
(6) 

 االمتحان األول

 الضوء واللون 

الصناعية اإلنارةسنواع   

اإلنارةمبادئ   

(7) 

اإلنارة في  تطبيقات تسليم البحث  

 الماروع ال ملي

 

(8) 

 (9) الماروع ال ملي 

 (10) المشروع العملي 

 (11) تسليم الماروع 

 االمتحان الثاني

 الصوت والفضاء الداخلي 

سساسيات الصوت   

 

(12) 

 حلول تصميمية لماال  الصوت 

 
(13) 

  ايير التصميم الصوتيم 

 
(14) 

 م الجات صوتية 

 تطبيقات وسمةلة
(15) 

نموذج امتحان 
 )اختياري(

 (16) مراج ة للمادة 

 االمتحان النهائي
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 الوقت المتوقع لدراسة المادة 
  

الطالب من الدراسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين لكل محاضرة من فئة الخمسين دقيقة  هليمعدل ما يحتاج إ
                 . 

 
 )المواظبه( سياسة الدوام

إذا غاب الطالب أكثر منن ومن مجموع الساعات المقررة للمادة.  %(15)ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

عميند الكلينة، يحنر   دون عذر مرضي أو قهنري يقبلنهمادة من مجموع الساعات المقررة لل %(15)

ا كان الغياب بسبب المرض أما إذ)صفراً(،  من التقد  لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلك المادة
او لعذر قهري يقبله عميد الكلية التي تطرح المادة ، يعتبر منسحباً من تلك المادة وتطبق علية أحكا  

 . االنسحاب
  
 

 عـالمراج
 الكتب

 .1986هندسة اإلضاءة، اسر علي زكي، دار الراتب الجامعية، -
أسسسسسن اإلنسسسسارة المعماريسسسسة، مامسسسسد عجسسسسد اللتسسسسا  عجيسسسسد، جامعسسسسة الملسسسس  سسسسسع د ، الن سسسسر العلمسسسسي  -

 .1998 المطاجع،

  1987 .عمان، األردن هاني عجيد،  اإلنارة االصطناعية : تخطيط  تصميم نظم - 

 .1993 دار المعرفة،  طه، صجاي الكهرجائية   فن التمديدات الداخلية الاديثة اإلنارة لمع -

 
 .1996، األردنيةمطجعة الجامعة  \الهندسة الص تية في العمارة، رزق نمر  عجان اماد،م -
  1994تصميم قاعات االستماع، ج ا م ر، دار الراتب الجامعية، -

 
 

- Interior Lighting, gary gordon  

 المجالت العلمية
ترونيةالمواقع االلك  

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

