جامعة فيالدلفيا
كلية اآلداب والفنون
قسم التصميم الداخلي
الفصل الدراسي الثاني  /السنة الدراسية 2015/2014
مخطط تدريس المـادة
الـمــــادة :منهج التصميم ونظرياته

رمز المادة190431 :

مستوى المادة :الرابع

المتطلبات السابقة أو /والمرافقة :بال

موعد المحاضرة:نر ()12 -11:10

الساعات المعتمدة3:

معلومات خاصة بمدرس المــادة
االسم

ساره مسالمه

الرتبة

رقم المكتب

األكاديمية

ومكانه

مدرس

الساعات المكتبية

البريد اإللكتروني

حثم ()11-10

كلية تكنولوجيا

()01-12

المعلومات 339

smasalmeh@philadelphia.edu.jo

وصف المادةCourse Desciption :
تنطل ق ه ق ا ماد ق أس س ق دققا دت علققة أللدزققة ظعققت مانلتز ق و ماتالز زققة مادل ققت
ت جه ته مافكتزة مافلسفزة في حا ل مات قدز مادكقكلة اعز قة مانسق ا ماتقي زنطق م مات قدز
ما مخلي ضدنه ،ف تتن ل جه و نلت مادككلة الفكت مات دزدي اه ا ماحا ل فقي ماألتعق تمو
مادققرةت فققي نت جهقق ك اج نققي ماسققل كي ماجتدقق ألي ماللدققي  ،سققز كت ألقق دا ماحتكقق و
مات دزدزة مادختلفة ماتي لهتو عل ماة ت ما ن ألزة تتك أللى مادا تنة عزا مادنهجزق و
ماتالز زقة ماح زةقة ع سققل ي تحلزلقي ناق م ع اضق فة لاقى تمسققة مادقنهح ما ققحزع فقي مالدلزققة
مات دزدزة طتزاة ماتفكزت مات دزدي مادع ع.
أهداف المادةObjectives :
تهدف المادة إلى:
-1أسباب اإلختالفات في تعريف النظرية .
-2تلتف ماط اي أللى ماحتك و مات دزدزة.
-3تلتف أللى دف هز مات دز ما مخلي مظس سزة مال مدل مادرةت في عن ه.
ل ع ته .
-4لألتع تمو مات دز ما مخلي أن مع دست ز و دك كله
 -5ماتلتف أللى ماطت مادنهجزة الت دز مادختلفة ماتي زجي أللى ماد د أا زك ا ُدلِدق عهق اكقي زعق ع
زعتكت ت دز ج ز ت فت ماتمحة مظد ا الدستخ أم ك ا.
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مكونات المادةCourse/ module components:
 ماكتي (مادراف ا ،سنة مانكت ،مالن ما ،مان كت).
 ماد م مادس ن (أكتطة فز ز  ،مظكتطة ما
الصور ،ونماذج لمشاريع.
 ازل ما تمسة (حزث زنطع ).
 ازل ما مجع و ما تمسزة ازل مادختعت (حزث زنطع ).

تزة ....ماخ).

طرقة التدريسTeaching Method:
 احملرضااتا التئيسية ويتم فيهرضا عتض للمرضادة عن طتيق (. )Microsoft PowerPoint
 التمرضارين التطبيقية والبحوث اليت يكلف بإعدادهرضا الطلبة.
مخرجات التعلمLearning outcomes:

مادلتفة ماللدزة مافه
فه ماط اي ادنهجزة مات دز الفتمغ و ما مخلزقة اتحازق ماا زق و مات قدزدزة مادتجق ا تحازق
ماتمحة مظد ا مات م ا مانفسي الدستخ .
ماده تمو مالالزة (ماا ت أللى ماتفكزت ماتحلزل)
 ده تمو مات م ل (ماكخ زة مظك زدزة)
 ماده تمو مادكتسعة دا مادد تسة مالدلزة
التقييمEvaluation:
 تا تزت ق زت  /أ ألت ض  /أ دك تزع عحةزة ق زت
 مختع تمو ق زت
 مجع و تمسزة
 مالدتح ا مانه ي

توزيع العالمات
أدوات التقييم

العالمة

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

20
20
40

2

20
100

التوثيق واألمانة األكاديمية:
 أسلوب التوثيق (مع أمثلة توضيحية)
ت ةز ماكت ي( مس مادراف ،سنة مانكت ،ألن ما ماكت ي ،ماطعلة ،د زنة مان كت ،مان كت).
دةققل (شيييرزادش شيييرين احسييان( :)1999الحركييات المعمارييية الحديثييةش ط1ش المؤسسيية العربييية للدراسييات
والنشرش بيروت) .

 حقوق الطبع والملكية.
 تجنب االنتحال.
توزيع مواضيع المادة على أسابيع الفصل الدراسي
األسبوع
)(1
()2
)(3
)(4
)(5
)(6
مادتح ا مظ ل
)(7
)(8
)(9
)(10
)(11
مادتح ا ماة ني
)(12
)(13
)(14
)(15
)(16

المواضيع األساسية والمساندة التي
ستغطى
كتح ماخطة
ماتلتزف ع اد
دا دة
دفه مانلتزة  ،د هي طعزلته د هي
ل فه أن مأله دن فله .
مالد ت ماح زةة مافا ماج ز حتكة
مافن ا ماحتف
ماحتك و ماح زةة حتكة ما زستل
د تسة ماد ض ألزة ماج ز د تسة
ماع ه س
ماد تسة ماعن زة
ماد تسة ماتلعزتزة ماد تسة مادستاعلزة
د تسة لحز ء ألد ت مالكتزن و
دفه مات دز ما مخلي دست ز و
دك تزع مات دز ما مخلي دك ن ته
مافض ء ما مخلي أن مأله مالالق و
مافض زة
مألتز تمو مات دز ما مخلي
مادنهح مات دزدي الدع ني ماسكنزة
مادنهح مات دزدي الدع ني ماتللزدزة
مادنهح مات دزدي الدع ني ماتج تزة
مادنهح مات دزدي الدع ني ما حزة
الدع ني ماخ ة
مادتح ا مانه ي

الوقت المتوقع لدراسة المادةExpected workload :
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الواجبات الدراسية
والتقاريروأوقات
تسليمها

دل ل د زحت ج لازه ماط اقي دقا ما تمسقة ماألق م الدق
قزاة.

زسق م سق ألتزا اكقل دح ضقت دقا ف قة ماخدسقزا

سياسة الدوامAttendance policy:
ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من ( )%15من مجموع الساعات المقررة للمادة .وإذا غاب الطاليب أكثير مين

( )%15ميين مجمييوع السيياعات المقييررة للمييادة دون عييذر مرضييي أو قهيير يقبلييه عميييد الكليييةش يحييرم ميين التقييدم
لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلك المادة (صفراً)ش أما إذا كان الغياب بسبب المرض أو لعذر قهر يقبليه عمييد
الكلية التي تطرح المادة ش يعتبر منسحبا ً من تلك المادة وتطبق علية أحكام االنسحاب.

المراجـعModule references:
* المراجع العربية:
 -1تنبكجييش عميياد محميد عييدنان( :)1990مفييرادات العميارة واإلنشيياا وضيوابط العمييارة المعاصييرةشط1ش دار
دمشق للطباعة والنشرش دمشق.
 -2تنبكجيييي شعمييياد محميييد عيييدنان( :)1985أبنيييية سيييكنية خاصييية  :أبنيييية كبيييار السييينش أبنيييية المعييياقينش
المخيماتش دار دمشق للطباعة و النشرش دمشق.
 -3تنبكجييي شعميياد محمييد عييدنان( :)1984تصييميم قطيياعي الخدميية و الهييدوا لسبنييية السييكنية  :مقتضيييات
تص ميم الفراغات الهائة ش مقتضيات تصميم قطاع الخدمية ش المقيياس االنسياني و عالقتيه بالفراغيات الوظيفيية
الثالثش دار دمشق للطباعة و النشرش دمشق.
 -4عويضةش محمد محمود( :)1984تطور الفكر المعمار في القرن العشرينش دار النهضة العربيةش بيروت.
 -5شيرزادش شيرين احسان( :)1999الحركات المعمارية الحديثةش ط1ش المؤسسة العربية للدراسات والنشيرش
بيروت.
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