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  جامعة فيالدلفيا
  

  الھندسة :الكلية
  المعمارية الھندسة قسم: القسم

  2011/2012من العام الجامعي األول : لــالفص
  
  

  خطة تدريس المادة
Course Syllabus  

  660334: رمز المادة  تصميمات تنفيذية: المادة
  660224 :المرافقة المتطلبات السابقة أو  :مستوى المادة

 Su 13-16, Tu 13-15 :موعد المحاضرة
  Mo 8.15-11.15, W 8.15-10.15: موعد المحاضرة

  302: القاعة

  3: الساعات المعتمدة

  
  

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

  سامي الخوري. م
Sami Khoury MSc 

     31261-  مدرس

  
  :وصف المادة

  .والتفصيلية تنفيذيةالمخططات اعداد ال
  

  :أھداف المادة
  .مخططال.اسلوب رسموالمتطلبات التقنية  والتفصيلية، تنفيذيةالاعداد المخططات  القدرة على

 
  : مكونات المادة

  
  : الكتاب المقّرر

  .الموضوعھذا لكتب والمنشورات على الال قيود ) ، والناشر ، سنة النشر) ق(العنوان ، المؤلف (الكتب 
  

  :المواد المساندة
ابعة تمو قراءة المجالت المعمارية ، باإلضافة إلىالمجمعات العمرانية ةالطالب تطوير ثقافتھم المعمارية من خالل زياريجب على 

  .ثةيدحال ءانبال دوام
  

  :أساليب تدريس المادة
  .)وتفصيلية تنفيذية مخططات رسم: عرومش(العملي  لتطبيقاو ،محاضرات، مناقشات

  
  Learning outcomesنتائج التعلم 

  .امتالك قدرات للبناء والتخطيط التفصيلي
  

  : أدوات التقييم
 يتم تقييم المشاريع من قبل لجنة تحكيم والمدرسين .)وتفصيلية تنفيذية مخططات رسم: عرومشال( مشروع معماري 
 امتحانات فصلية ونھائية: 
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  توزيع العالمات على أدوات التقييم
  الدرجة  أدوات التقييم

  20  العرض األول :االمتحان األول
  20  العرض الثاني :االمتحان الثاني
  60  )المناقشة( التقديم والعرض النھائي :االمتحان النھائي

  100  المجموع
  
  

  األمانة العلمية والتوثيق
  .Plagiarismإسناد الحقوق الفكرية ألصحابھا واالبتعاد عن السطو األكاديمي 

  
  

  : توزيع المادة على الفصل الدراسي
  

  المادة األساسية والمساندة  األسبوع
  تغطيتھاالمطلوب 

  الوظائف والتقارير ومواعيد تقديمھا

  محاضرات تاسيسية  األول
  بداية المشروع

  

    التصحيح والمتابعة  الثاني

    التصحيح والمتابعة  الثالث

    التصحيح والمتابعة  الرابع

    التصحيح والمتابعة  الخامس

  السادس
  االمتحان األول

    العرض األول

    التصحيح والمتابعة  السابع

    التصحيح والمتابعة  الثامن

    التصحيح والمتابعة  التاسع

    التصحيح والمتابعة  العاشر

  الحادي عشر
  االمتحان الثاني

    العرض الثاني

    التصحيح والمتابعة  الثاني عشر

    التصحيح والمتابعة  الثالث عشر

    التصحيح والمتابعة  الرابع عشر

    التصحيح والمتابعة  الخامس عشر

  عشرالسادس 
  االمتحان النھائي

    التقديم والعرض النھائي

  
  

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

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

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


