جامعة فيالدلفيا

كلية اآلداب والفنون
قسم التصميم الداخلي.
الفصل الدراسي.األول  /السنة الدراسية 2015-2014
مخطط تدريس المـادة
عنوان المــادة :دراسات في التصميم الداخلي رقم المــادة190460:
مستوى المادة  :الرابع

المتطلب السابق و /أو المرافق190441:

وقت المحاضرة :نر ( )9:45-8:15

عدد الساعات المعتمدة 3 :ساعات

معلومات خاصة بمدرس المــادة
االسم
د .جودت بباوي

الرتبة األكاديمية
أستاذ مشارك

رقم المكتب

الساعات

ومكانه

المكتبية
حثم ( )11-10

322

نر ()11-9:45

البريد اإللكتروني
jawdatbabawy@yahoo.com

وصف المادة:
المحتوي العلمي لهذة المادة يشمل على اعداد دراسة بحثية وتحليلية مفصللة علم مشل ول الت ل ذ اللذي
ي تاره الطالب بعد موافقة استاذ المادة ،وتتضمم تجميع كافة المعلومات والبيانلات الزمملة علم متطلبلات
المشل ول  ،مللع دراسللة امثلللة مشللابهة مللم ااردر والللدو اا ل

 ،وتقللديمها بتق يلـ مطبـللـول مجل لـد (

بنس تيم ) حيث يحتوي على كافة ال سومات الهندسية والصور التوضيحية والتفصيليات.

أهداف المادة:
تهدف تع يف الطالب بكيفية اعداد دراسة علمية ومنهجية مفصللة لمشل ول الت ل ذ اللذي ي تلاره الطاللب بالتنسلي
مع استاذ المادة .وتكور هذه الدراسة هي ااساس المعتمد في اعداد مش ول الت

مكونات المادة:
 الكتب (العنوان ،المؤلفون ،الناشر ،سنة النشر)
راجع القائمة المرفقة
1

ذ في الفصل الزح .

 المواد المساندة (أشرطة فيديو ،األشرطة الصوتية ....الخ)

 دليل الدراسة (حيث ينطبق)
تعليمات خاصة بالبحث المطلوب
 دليل الواجبات الدراسية ودليل المختبر (حيث ينطبق)
طرق التدريس :محاضرات نظرية ومناقشة مع امثلة عديدة عن دراسات سابقة
حماضرات ،جمموعات نقاش ،جمموعات تدريس ،حل مسائل ،مناظرات ،وغريها
نتاجات التعلم:
 المعرفة العلمية والفهم


فهم كيفية اعداد البحث علمي ومنهجي وتحليلي بمستوى جامعي.



تحليل ونقد حاالت دراسية مختارة.

 المهارات العقلية (القدرة على التفكير والتحليل)


ادراك اهمية البحث العلمي في ايجاد الحلو المنطقية لمشاكل تصميمية.



ادراك اهمية اعداد ب نامج تصميم دا لي لبناية موجودة ومقامة.

 مهارات التواصل (الشخصية واألكاديمية)


التواصل مع حاات دراسية محددة للمش ول الم تار.



اللقاء مع ااش اص المعنييم بالمش ول الذي تم ا تياره.

 المهارات المكتسبة من الممارسة العملية
مهارات مكتبسة مم تجميع المعلومات الزممة والحصو عليها مم مصادر م تلفة حديثة متطورة

أدوات التقييم:
 تقارير قصيرة و /أو عروض و /أو مشاريع بحثية قصيرة


مد امكانية الطالب في البحث والمناقشة



واجبات



تقديم شفوي لزبحاث

 اختبارات قصيرة
 واجبات دراسية
متابعة البحث

 االمتحان النهائي
التقديم ال ابع للبحث
2

ججج

توزيع العالمات
أدوات التقييم

العالمة

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

20
20
40
20
100

التوثيق واألمانة األكاديمية:
 أسلوب التوثيق (مع أمثلة توضيحية)
 حقوق الطبع والملكية
 تجنب االنتحال
توزيع مواضيع المادة على أسابيع الفصل الدراسي

األسبوع
)(1
)(2

المواضيع األساسية
والمساندة التي ستغطى
 تعريف عام بالمادة اعداد البحث المطلوب كيفية اعداد البحث الهدف من البحث -خطواط اعداد البحث

)(3
)(4

 اختيار مشروع التخرج مناقشة تحليلية لمشروعالتخرج
 -تجميع المعلومات

)(5

 شرح وتحليل ودراسة العناصرالهامة في البحث

3

الواجبات الدراسية
والتقارير وأوقات تسليمها

)(6
االمتحان األول
)(7
)(8

التقديم االول
مراجعة البحوث
شرح وتحليل بعض العناصر
الهامة ( المتعثرة)
مراجعة البحوث

التقديم الثاني

)(9

مراجعة البحوث
ارشاد ومتابعة

)(10

التقديم الثالث

)(11
االمتحان الثاني
)(12

مراجعة البحوث
ارشاد ومتابعة
مراجعة البحوث

)(13
)(14
()15

مراجعة المشروع
التقديم النهائي

الوقت المتوقع لدراسة المادة
معدل ما يحتاج إليه الطالب من الدراسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين لكل محاضرة من فئة الخمسين دقيقة
.
سياسة الدوام (المواظبه)
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 المنرض
او لعذر قهري يقبله عميد الكلية التي تطرح المادة  ،يعتبر منسحبا ً من تلك المادة وتطبق علية أحكا
االنسحاب.

المراجـع



تقاري مشاريع الت

-

الكتب المتوف ة عم البحث ومنهجياته في مكتبة الجامعة:

ذ المتوف ة في مكتبة الجامعة

 .1اللغة العربية:


أحمد شلبي :كيف تكتب بحثا ً او رسالة  ،مكتبة النهضة  ،القاه ة .1992،



ظف ااسزم ار :دليل الباحث إلى اعداد ال سائل الجامعية ،عمار.1996،



ريملللللور كيفلللللي :دليلللللل الباحلللللث فلللللي العللللللوم ااجتماعيلللللة ،بيللللل وت  ،المكتبلللللة
العص ية.1997:



ربحي مصطفى عليار :مناهج واساليب البحث العلمي  ،دار الصفاء ،عمار .2000



كامللل محمللد الم :بللي :اسللاليب البحللث العلمللي فللي العلللوم اانسللانية وااجتماعيللة،
عمار .2002
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: اللغة االنجليزية.2


Judith Bell- How to complete your research successfully, New Delhi,
1993.



V. Khanzade – Research, Methodology: Techniques and trends, New
Delhi,1995.



N. Thanlingon- Research Methodology ,2003.



Earl Babbie – The Practice of Social Research, 2004.



Earl Babbie – The Basics of Social Research, 2005.



R. Kumar – Research Methodology : step- by – step guide for
beginners,2005.



A. Caziano- Research Methodology : a process of inquiry,2007.



L. Stebbins – Student's Guide to Research in the Digital Age,2006.
Websites  المواقع اإللكترونية

( WWW):


Wikipedia



Socialresearchmethods.net



Crisresearchguide.org



Researchnavigator.com/articles/research

:اختيار مشروع التخرج
ار مش ل ول الت ل ذ الللذي ي تللاره الطالللب هللو اهللم مش ل ول تصللميمي دا لللي يتناوللله للز تج بتلله
 فعلى الطالب ار ي تار هذا المش ول بعناية ويبذ اقصلى جهلوده للتوصلل إللى افضلل، ل ذلك.ااكاديمية
.نتائج بحثية وتصميمية ممكنة
:وفيما يلي بعض المالحظات الهامة
. يجب ار يكور المش ول حقيقي وموجود في ااردر.1
)( يستثنى مم ذلك الطلبة الع ب حيث يسمح لهم ا تيار مشاريع في بلدهم
5

 .2ار ا تقللل مسللاحة المش ل ول البنائيللة عللم  3000مت ل م بللع وار ا تزيللد علللى  10,000مت ل
م بع.
 .3ار يحتوي على مكونات وظيفية متنوعة.
 .4ار يكللور بحاجللة فعليللة إلللى اعللادة وتطللوي وتصللميم دا لللي .وبمعنللى ي ل  ،ار البنايللة قديمللة
وتعاني مم مشاكل عديدة.
 .5امثلة:
( فنللاد  4و  5نجللوم  ،مجمعللات سللياحية ،مبللاني اداريللة كبي ل ة ،مبللاني تجاريللة ( مللوات)،
مكتبات عامة ،متاحف  ،ابنية ومارات ،سفارات ،اب اذ سكنية ،م اكلز صلحية ،ومستشلفيات،
مباني تعليمية :كليات جامعيلة ،ملدارس ،وم اكلز بحلوث ،مبلاني وقاعلات رياضلية ،معلار
تجارية كبي ة.
برنامج الدراسة :
 .1يهدف إلى دراسة معلوماتية لما يتطلب المش ول مم معلومات ومتطلبات اممة واساسية
للمكونات والعناص .
 .2البحث عم معلومات تفيد وتساهم في وضع الم ططات التفصيلية للمش ول.
 .3التع ل ف علللى التجللانن والتناسللب ووحللدة الموضللول ( الوحللدة العضللوية ) فللي الشللكل
والتصميم الط ام المناسب المطلوب او الم تار.
 .4المحافظة على الهوية القومية ( للمكار الذي ينشأ فيه المش ول )
 .5ال امات المست دمة وعزقتها بالبيئة .
 .6م اعاة عوامل الهندسة البش ية في نظام اامم واألمار.
 .7است دام التكنولوجيا المتقدمة في ااجهزة والمعدات وااضاءة المناسبة
 .8م اعاة القضاء على مشكلة التلوث البص ي والتلوث السمعي
 .9التقنيلللات المتقدملللة لبللل امج الحاسلللوب فلللي مجلللا التصلللميم اللللدا لي بالمشللل ول وعملللل
التفصيليات الزممة.
 .10عمل المجسمات الزممة واعداد اللوحات الهندسية والفنية بتجميل المش ول
 .11دراسة تحليلية لل صائص الفيزيائية وامكانية التقنية الحديثة وتطبيقها
 .12االتللزام بدراسللة متطلبللات المش ل ول ووضللع القواعللد وااسللن وال امللات والوقللم مللع
دراسة الناحية ااقتصادية
المتطلبات النهائية لتقديم البحث:


يطبع البحث بالحاسوب على ور ( )A4وب ط ع بي عادي حجلم ( )16وا يسلمح
بانوال ال ط المز

فة مثل الكوفي أو ااندلسي.



يقدم البحث بنس تيم  ،احدهما لزستاذ المش ف واا



يقللدم البحللث مجلللداً جيللداً بللاللور ااسللود ش ل

للمكتبة.

أر تطبللع علللى ال:للزف ال للارجي

المعلومات التالية:
 .1اسم الجامعة فيزدلفيا – كلية اآلداب والفنور
وقسم التصميم الدا لي ( ح ف حجم  ، ) 16في ااعلى
 .2عنوار المش ول ( ح ف كبي حجم  ، ) 24 – 22في الوسط
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 .3اسم الطالب وتاريخ الفصل الدراسي.
 .4اسم ااستاذ المش ف.
محتويات التقرير:
مم المتوقع ار يت واح بيم  100 – 80صفحة بيم نصوص مكتوبة وصور وم ططات ملونة
أو سوداء.
 .1ال:زف ال ارجي ( أو صفحة بعد الجلد ال ارجي )
 .2محتويات التق ي .
 .3مقدمة عم التق ي والمش ول الم تار.
 .4دراسة عم المش ول الم تار وحالته ال اهنة.
 .5دراسة حاات مماثلة ملم ااردر والعلالم الع بلي والعلالم ( ملم  5 – 3حلاات عللى ااقلل ملع
م ططات وصور).
 .6ااستنتاجات والب نامج المقت ح لمش ول الت

ذ.

 .7الم اجع – كتب ومجزت ومقابزت ومواقع انت نم ( على ااقل صفحتيم مع كاملل التفاصليل
لكـل م جع) مهم جدا.

مالحظة هامة :
سوف لن يقيم اي بحث مجلدد نهدائي ل لدم يحتدو علدة كافدة التفاصديل اعدالا وخاصدة المراجدع
المستعملة.
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