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  جامعة فيالدلفيا
  

  الھندسة :الكلية
  المعمارية الھندسة قسم: القسم

  2011/2012من العام الجامعي األول : لــالفص
  
  

  خطة تدريس المادة
Course Syllabus  

  660150: رمز المادة  1تصميم معماري : المادة
  :المرافقة المتطلبات السابقة أو  :مستوى المادة

 Su 9-13, Tu 9-12 :موعد المحاضرة
  302: القاعة

  4: الساعات المعتمدة

  
  

  عضو ھيئة التدريس
  البريد اإللكتروني  الساعات المكتبية  رقم المكتب وموقعه  الرتبة األكاديمية  االسم

  سامي الخوري. م
Sami Khoury MSc 

    61 - 312  مدرس

  
  

  :وصف المادة
  .واشكالھا األساسيةمبادئ التصميم  فيمقدمة 

  
  

  :المادةأھداف 
. باإلضافة إلى الممارسة العملية في التوثيق، الحصر، التحليل، والتصميم بعناصر ومبادئ وأدوات التصميمتعريف الطالب 

  .المعماري
  
 

  : مكونات المادة
  

  : ةالكتب المقّرر
وسيتم إبالغ الطالب لقراءة . ھذا الموضوعلكتب والمنشورات على الال قيود ) ، والناشر ، سنة النشر) ق(العنوان ، المؤلف (الكتب 

  .خطة تدريس المادةفي نھاية  مبينةال مجموعة من الكتب
  

  :المواد المساندة
، باإلضافة إلى  والحدائقمدن المحلية واألجنبية والمجمعات العمرانية ال ةالطالب تطوير ثقافتھم المعمارية من خالل زياريجب على 

  الخ ...وقراءة المجالت المعمارية على شبكة االنترنت مواقعالاالطالع على 
  

 :ودليل المختبرالدراسية الواجبات دليل 
  .المشروع رسوماتو )تفسير وشرح( التحليل ،المسودات حتوي علىي )دفتر رسم( من الطالب إعداد كتابمطلوب 

  
 : أساليب تدريس المادة

  ).عروقصيرة ومش تحليلية بحاثأ(العملي  لتطبيقاو) محاضرات، مناقشات( الجزء النظري:  ينتتكون الدورة من جزأين متكامل
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  Learning outcomesنتائج التعلم 
  
  : Knowledge and understandingوالفھم  العلمية المعرفة. 1

  .بناء القدرات في مبادئ ووسائل التصميم واإلبداع
  
  : Cognitive skills العقليةمھارات ال. 2

  .قادرين على التعامل مع متطلبات التصميم المعماريجعل الطالب 
  
  ):Communication skillsمع المصادر واألشخاص (مھارات االتصال والتواصل األكاديمي  .3

لھندسة اذات الصلة ب) الكتب والمجالت والمواقع على شبكة اإلنترنت، الخ( القدرة على التواصل، وقراءة، واستخدام الموارد
  .وتفسير وشرح التصاميمالمعمارية، 

  
  : المكتسبة من الممارسة العمليةت امھارال .4

(Practical and/or professional skills (transferable skills))   
  .للتصميم باستخدام الطرق المناسبة التدريب على خلق أفكار

  
  

  : أدوات التقييم
  

 المشاريع من قبل لجنة تحكيم والمدرسين يتم تقييم .اسكتشات، وصف، تحليل وتصميم المشروع المعماري 
 امتحانات فصلية ونھائية: 

  
  

  توزيع العالمات على أدوات التقييم
  الدرجة  أدوات التقييم

  20  عرض فكرة المشروع+  أبحاث تحليلية قصيرة :االمتحان األول
  20  عرض الحل المعتمد للمشروع :االمتحان الثاني
  60  )المناقشة( العرض النھائي :االمتحان النھائي

  100  المجموع
  
  

  األمانة العلمية والتوثيق
  

 .Plagiarismاالبتعاد عن السطو األكاديمي و الفكرية ألصحابھاإسناد الحقوق 
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  : توزيع المادة على الفصل الدراسي
  

  المادة األساسية والمساندة  األسبوع
  المطلوب تغطيتھا

  الوظائف والتقارير ومواعيد تقديمھا

  عرض خطة الدراسة  األول 
  تاسيسية اتمحاضر

  

  المعماريةحلول في التصاميم محاضرات عن   الثاني 
  )لمشاريع معمارية سكتشات مع وصف(تحليل 

  

  محاضرات عن حلول في التصاميم المعمارية  الثالث 
  )سكتشات مع وصف لمشاريع معمارية(تحليل 

  

    بداية المشروع  الرابع 

      الخامس 

  السادس 
  االمتحان األول 

    عرض فكرة المشروع وترجمتھا المعمارية

      السابع 

      الثامن 

      التاسع

      العاشر

  الحادي عشر 
  االمتحان الثاني

    عرض الحل المعتمد للمشروع

      الثاني عشر

      الثالث عشر

      الرابع عشر

      الخامس عشر

  السادس عشر 
  االمتحان النھائي

    مناقشة مشاريع الطلبةالعرض النھائي و

  
  .مقابل كل ساعة تدريسما ال يقل عن ساعتين : حجم العمل الملقى على عاتق الطالب

  
  

  : سياسة الحضور والغياب
من الساعات المقررة للمادة بدون عذر مرضي أو قھري يقبله عميد الكلية إذ يترتب اعتبار % 15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

وتكون عالمته في المادة صفراً في حالة الطالب منسحباً من المادة في حالة قبول العميد للعذر، بينما يمنع من التقدم لالمتحان النھائي 
  .ميد للعذر المرضي أو القھريعدم قبول الع

  
  

  : )الكتب( المراجع العلمية للمادة
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