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 خطة مادة

 

 

 العمارة والتصميم الكلية 

 التصميم الداخلي التخصص

 الثاني الفصل الدراسي

 9102/9191 العام الجامعي

 

 

 4التصميم الداخلي السياحي /مادة: اسم ال

 0011111المادة: رقم 

 

 

 

 

حتفباع ههبا ليايبا  يهبا وااه المادة، ويجبب الففباع  لتعطى نسخة واحدة من خطة المادة لكل طالب مسجل في هذ

 استخدامها في المستقبل.
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 معلوما  المدرس .0

 د. شهريار  بدالقادر مفمود   :  المدرس اسم .0

 B – 344- 2  :  المكتبرقم . 9

 0796484813 :  الهاتفرقم . 1

 smahmood@meu.edu.jo  : . البريد االكتروني4

 1 : . السا ا  المكتبية5

 

 لمادةمكان ومو د ا .9

 06.11 – 01.11  ن ر   : . أيام المفاضرة ووقتها0

 E 009    :  . مكان القا ة9

 . مختبر المادة )إن وجد(:1

 المصادر والمراجع .1

 : الكتاب المقرر. 0

  ناصر اانشاء والتصميم المعماري .0

Metric Handbook Planning and Design Data 

 : مراجع أخرى. 9

Architecture Color Rending’s 

Planning And Designing Your Home Landscape (Gardening) 

 المادة:وصف  . 4

 :وصف المقررال .0

، (1من خالل مشروع ) تهدراسوالتقديم التفصيلي للمشروع الذي تم اختيارة مسبقا خالل تتناول هذه المادة 
الداخلي، وتطبيق كافة معايير الهندسة ويعتمد اسلوب التنفيذ  لى المنهج العلمي والتفليلي لعناصر التصميم 

البشرية هدقة متناهية ومهارة  الية، وتتضمن المادة تنفيذ المسقط اافقي العام للمشروع لتوزيع ااثاث، وايضا 

صور ثالثية ااهعاد لبعض  واارضيا ، ودراسة القطا ا  المختلفة في المشروع، وتقديم واانارة ااسقف

التوعيف الجيد  هاافكار والتعديال  المعمارية الالزمة واعهارها هاهداع، واعهار مخططا ال ورصد ااماكن

للمساحا  من الناحية التعبيرية والجمالية، واستخدام الخاما  المناسبة، مع دراسة سيكولوجية وفسيولوجية 

 للمشروع.

 األهداف: .9

 هعد اجتياز هذه المادة يتوقع من الطالب أن يتمكن من :

  اامثل لجميع وعائف المشروع المختار من حيث الشكل الوعيفة، هاستخدام التكنلوجيا المتقدمة.التطبيق 

 مشبببروع متكامبببل العناصبببر مبببن خبببالل الدراسبببة التبببى قبببام ههبببا الطالبببب للعوامبببل السبببيكولوجية  تقبببديم

 والفسيولوجية للمشروع.

 :للمادة نتاجا  التعلم .5
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  ،مبن خبالل ضببط الوقبل والفبوار النفسبي مبن خبالل ال يبارا  ااحساس هالمسؤولية في الفياة العمليبة

 الميدانية، لبناء الثقة هين المصمم الداخلي والعميل.

 واستخدام الخاما  المناسبة، مع التوعيف الجيد للمساحا  من الناحية التعبيرية والجمالية اعهار اهداع. 

 التفكير والتفليل(. المهارا  المكتسبة العلمية من الممارسة العملية ) القدرة  لى 

 مخرجا  التعلم للبرنامج:  . 6

 .اخراج مشروع متكامل العناصر من خالل دراسة مستوفية المعايير التى قام هها الطالب 
 رصد المخططا  هاافكار والتعديال  المعمارية الالزمة واعهارها هاهداع، واعهار 
  األهعاد. فهم الطالب لمفهوم المخططا  وااعهار الثنائي والثالثي 
 ) مهارا  التواصل ) الشخصية وااكاديمية 

 أساليب تدريس المادة . 7

 المدرس هفسب طبيعة المادة(  )يفددها   

 

 :% هالنسبة المئوية ووزنها أساليب التقويم .8

 

 الوصف الوزن تقييم #

  %91 ااختبارا    .0

  %41 اامتفان النهائي   .9

  %01 الواجبا    .1

  %01 المشاركة  .4

 %011 لمجموعا

 لتنفيذ المادة: ال مني الجدول . 2
 

 

 الموضوع األسبوع

المرجع في 

 الكتاب المقرر

 ( )الصففا 

 رقم النتاج التعليمي

 للمادة

 رقم المخرج للبرنامج 

التعريف هالمادة وكيفية اختيار  -0

 المشروع

   

و  التعريف هالفكرة التصميمة -9

وكيفية تطبيق  الموافقة  لى المخطط

  لى المشروع الفكرة

   

تفديد الطراز المعماري المتبع في  -1

، دراسة تقسيم المساحا  التصميم

 المطلوهة

 تطبيق معايير الهندسة البشرية

 تفقيق النواحي ااهدا ية والجمالية

دقة وسر ة التنفيذ واالت ام 

 هالموا يد للرسوم التنفيذية.

   

ي لتوزيع متاهعة الخط التصميم -4

والرموز  ااثاث والفركة

 المستخدمة في تنفيذها

   

الخط  متاهعةمتاهعة العمل همخطط  -5

والخاما   لالرضيا    التصميمي
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 المستخدمة في التصميم

متاهعة خط تنفيذ ااسقف المعلقة 

 ومواد اانارة.

    تفكيم المرحلة ااولى -6

    تفديد اماكن القطا ا  -1

 

طرق رسم القطا ا   تفديد -8

 والرموز المستخدمة في تنفيذها

   

متاهعة وارشاد، استخدام انواع  -2

 الخطوط في المشروع

كتاهة هيان الفطا ا  والمساقط 

 وخطوط القطع.

   

متاهعببببببببة وارشبببببببباد، اسببببببببقاطا   -01

 للظالل.

 االوان وتوعيفها في المسقط

 اافقي.

لوحة لجميع االوان المستخدمة 

 شروع.اسفل الم

   

    متاهعة رسم القطا ا  وتلوينها =00

    تفكيم المرحلة الثانية -09

 مل الواجهة والمناعير الملونة  -01

 هالعدد المطلوب

   

متاهعة المشروع اعهار الواجهة  -04

 والمناعير 

   

متاهعة المشروع اعهار الواجهة  -05

 والمناعير 

   

لكاملة تفكيم المرحلة النهائية ا -06

 للمشروع

   

 

 

 سياسا  المادة  .01

 تثبل حسب تعليما  منح الدرجة العلمية )البكالوريوس والماجستير( / دليل الطالب. -
 يجب توضيفها للطلبة في اللقاء األول.  -

 الفضور:  .0
( مـن مجمـوع السـا ا  المقـررة للمـادة دون  ـذر مـرضي %11إذا غـاب الطالـب أكثـر مـن )

ـه  ميـد الكليـة التـي تطـرح المـادة، فإنـه يفـرم مـن التقـدم لالمتفـان النهـايئ لتلـك أو قهـري يقبل

المـادة ويعـد راسـباً فيهـا، و ليـه إ ـادة دراسـتها إذا كانـل إجباريـة، وفي جميـع ااحـوال تدخـل 

غـراض انـذار نتيجـة ذلـك الرسـوب في حسـاب معـدل  المـا  الطالـب الفصلـي والتراكمـي ا

 .والفصـل مـن التخصـص
 

 التأخير:.9
تشــرط المواعبــة  ـلـى الفضــور لجميــع الطلبــة حســب الســا ا  المقــررة لــكل مــادة في 

 .ا يســمح للطالــب هالتاخير دون  ـذر يقبلـه مـدرس المادةو .الخطــة الدراســية
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 اامتفانا : .0
 دول المبين ا اله كل حسب المو د المقرر له . سيتم  قد اامتفانا  حسب الج .1
 الواجبا  والمشاريع: .1

يشترط  لى الطالب تقديم كل ما هو مكلف هه من واجبا  او مشاريع طلبل منه من قبل مدرس 

 المادة خالل الفترة التي حدد  له دون تاخير دون  ذر يقبله مدرس المادة.
 حضور اامتفانا  والتقيد هالموا يد: .6

التييـب  ـن اامتفانـا  النهائيـة فيشـرط في العـذر المـرضي أن يكـون صـادراً  ـن  في حـال

طبيـب الجامعـة، أو مـن قسـم الطـوارئ في مستشـفى معتمـد مـن الجامعـة، وأن تقـدم لعميـد 

  .الكليـة التـي تطـرح المـادة هعـد مصادقـة  يـادة الجامعـة فـور انتهـاء مـدة العـذر
 و قوهته:اليش  .7

إذا ثبـل نتيجـة التفقيـق أن الطالـب حـاول اليـش، أو اشتـرك، أو شرع فيـه أثنـاء تأديـة 

ً في -1ّ  :اامتفـان، أو ااختبـار في إحـدى المـواد تقـع  ليـه إحـدى العقوهـا  اآلتيـة  ده راسبا

  .تلك المادة

  .إلياء تسجيله في هقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل-2

 .فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد يلي الفصل الذي ضبط فيه-3
 


