جامعة فيالدلفيا
كلية اآلداب والفنون
قسم التصميم الداخلي
الفصل الدراسي الثاني /السنة الدراسية 2014/2013
مخطط تدريس المـادة
الـمــــادة :إنشاء المباني وصيانتها

رمز المادة190322:

مستوى المادة :الرابع

المتطلبات السابقة أو /والمرافقة :بال

موعد المحاضرة :ح.ث.خ 3:00-1:10

الساعات المعتمدة3:

معلومات خاصة بمدرس المــادة
االسم
رنا علي أبوأصبع

الرتبة

رقم المكتب

الساعات

األكاديمية

ومكانه

المكتبية

مدرس

IT-338

البريد اإللكتروني
Ranaabuosba@yahoo.com

وصف المادة:
تتناال هذهاالمذدة االاعذالاااديذدة خاالل ذدة ت ا ذ دة طاااداذدة تخ ا ذنا ذالمااليذدة خاالل اذ ت لرا ذدة نلرا ذ
دإللملئ ذدة ت ذكتصا هلذ اب لاهالذ م كخلتهالاذام الهذدةطابالاذ دة ا هاذ اسا ذماال وذ ت لرا ذام الهذ
هندس ذمدل ذم ت ذمث ذدة اااذ دةجسااذ دةاادمدذ دةجدادناذ دةنادنلذ دألبادب….اذ غ هلذما ذدة نلرا ذ
دإللملئ ذذداذدة الق ذبلةتص ذدةددخ  .ذ
أهداف المادة:
تهدفذدة لاعذاةى :ذ
 .1م ن ذدةطلةبذدة مازذدإللملئ ذدة ت اذ دة صط حلاذدإللملئ  .ذ
 .2ت كا ذدةطلةاابذما ذدة ا ذم ااىذاسااةذم ا ذرااح ح ذنا ذتصا ذدة دغاالاذدةددخ ا ذبنااليذم ااىذدةثادبا ذ
دإللملئ ذ.
 .3م ن ذدةطلةبذبلةنظ ذدألسلس ذدةت ذياامذم هلذدة خنى.
 .4ت ك ذدةطلةبذم ذم ذر لل ذة خنىذبنليذم ىذلايذدة خنىذ دةنظ ذدإللملئ ذدة تخ ذن ه .ذ
مكونات المادة:
* الكتب (العنوان ،المؤلفون ،الناشر ،سنة النشر)
 المواد المساندة (أشرطة فيديو ،األشرطة الصوتية ....الخ)
ذذذذذذذذذذدةصاااذ ل لذجذة ملايو .ذ
 دليل الدراسة (حيث ينطبق)
 دليل الواجبات الدراسية ودليل المختبر (حيث ينطبق)
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طرق التدريس:
حماضرات ،جمموعات نقاش ،جمموعات تدريس ،حل مسائل ،مناظرات ،وغريها
ذ

نتاجات التعلم:
 المعرفة العلمية والفهم
 المهارات العقلية (القدرة على التفكير والتحليل)
 مهارات التواصل (الشخصية واألكاديمية)
 المهارات المكتسبة من الممارسة العملية
أدوات التقييم:
 تقارير قصيرة و /أو عروض و /أو مشاريع بحثية قصيرة
 اختبارات قصيرة
 واجبات دراسية
 االمتحان النهائي

توزيع العالمات
أدوات التقييم

العالمة

االمتحان األول
االمتحان الثاني
االمتحان النهائي
التقارير /المشاريع البحثية /االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/
المشاريع
المجموع

20
20
40

التوثيق واألمانة األكاديمية:
 أسلوب التوثيق (مع أمثلة توضيحية)
 حقوق الطبع والملكية
 تجنب االنتحال
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
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20
100

توزيع مواضيع المادة على أسابيع الفصل الدراسي

األسبوع

المواضيع األساسية والمساندة
التي ستغطى

)(1

ماقوذدة خنىذ دة طاداذدة تخ ذن ذ
المليذدة خلل

)(2

الظ ذدألسلساذجدادنذدألسلس

)(3
)(4

بال لاذااض ذخ سلل
الظ ذدألاض
دأللاديذ دة تط خلا
الظ ذدةجدادن
دأللاديذ دة تط خلا
الظ ذدةسطح
االمتحان األول
الاديذدألسطح
دألبادبذ دةنادنل
دألبادبذاذالادمهلاذ اشكلةهلذ
متط خلتهل
دةنادنل
الادمهلاذ اشكلةهلذ متط خلتهل
دةسالة ذ دألاادج
اشكلهاذمتط خلااذالادي
دةداب ينلا
االمتحان الثاني
اشكلهاذمتط خلااذالادي
دة صلمد
م لهذدةتمط خلاذ
دةاصلاعاذلظ ذدةاصلاع
قصلاعذدألساف
ام لهذدةتمط خلاذااةادحذدةجصاذ
ت لر ذاةادحذدةجص
ت ك بذاةادحذدةجص
بال ذدةس دم ك
تجه داذ ت لر
دألاض لاذدة مخ ذت ك بذ
دألاض لا
ماداذدألاض لاذدة ل
االمتحان النهائي

)(5
)(6
)(7
)(8

)(9
)(10

)(11

)(12

)(13

)(14
)(15
)(16
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الواجبات الدراسية
والتقارير وأوقات
تسليمها

المشروع العملي

الوقت المتوقع لدراسة المادة
ما يحتاج إليه الطالب من الدراسة واإلعداد للمادة يساوي ساعتين لكل محاضرة من فئة الخمسين دقيقة .
سياسة الدوام (المواظبة)
ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من ( )%15من مجموع الساعات المقررة للمادة .وإذا غاب الطالب أكثر منن
( )%15من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهنري يقبلنه عميند الكلينة ،يحنر
من التقد لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلك المادة (صفراً) ،أما إذا كان الغياب بسبب المرض
او لعذر قهري يقبله عميد الكلية التي تطرح المادة  ،يعتبر منسحبا ً من تلك المادة وتطبق علية أحكا
االنسحاب.

المراجـع
الكتب
 .1الواضع في إنشاء المباني ،ترجمة :سليم صبحي ،منشورات الجامعة األردنية2004 ،
 .2إنشاء المباني (األعمال الهيكلية) ،روحي لطفي الشريف1984 ،
 .3إنشاء المباني ( أعمال التشطيب ) ،روحي لطفي الشريف 1984
 .4مواد البناء وطرق اإلنشاء في المباني ،توفيق احمد عبد الجواد

4

