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 خطة مادة

 

 

 العمارة والتصميم الكلية 

 التصميم الداخلي التخصص

 الثاني الفصل الدراسي

 9102/9191 العام الجامعي

 

 

 0/وببالحاس التصميممادة: اسم ال

1123111المادة: رقم   

 

 

 

 

 

حتفاا  بااا ه المادة، ويجب الحفاا  لليااا وااتعطى نسخة واحدة من خطة المادة لكل طالب مسجل في هذ

 لغايات استخداماا في المستقبل.

 

 

 

              معلومات المدرس .1

 د. شهريار عبدالقادر محمود :  المدرس اسم .0

 B-344-2 :  المكتبرقم . 9

 1124696903:  الااتفرقم . 3
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 smahmood@meu.edu.jo: . البريد االكتروني6

 9: . السالات المكتبية5

 

 مكان وموعد المادة .1

  17.22-14.22 ث  –ح : . أيام المحاضرة ووقتاا 0

 

 AB047 :  . مكان القالة9

 . مختبر المادة )إن وجد(:3

 

 المصادر والمراجع .3

 : الكتاب المقرر. 0

 9101اساسيات ااوتوكاد   : مراجع أخرى. 9

 

 

 المادة:وصف  . 4

مم ااستفادة مناا واستعاللاا يتناول المساق دراسة التقنيات التي يمكن للمص :وصف المقررال .0

ومقدمة لن لالقة هذا البرنامج بالنرامج  (Auto Cad)في لمله من خالل برنامج ااوتوكاد

 ااخرى المستخدمة في التصميم.

 

 

 

 األهداف: .9

 :نم نتمكیأن  بالطلا نم قعوتی دةلماا هذه زایجتا دبع

 .میلتصما تایلمل في وبلحاسدور ا فةرمع .0
 تایلعملا قیبطتو ةیسدنھلا وبلحاسا مجراب داماستخ مةزلالا رةاھلما بكتساا .9

 .اھخالل نم ةیمیلتصما

 في التصميم  (Auto Cad)اكتساب ماارة استخدام برنامج ااوتوكاد .3

 :للمادة نتاجات التعلم .5

 وارلحوا تقولا طضب لخال نم ،ةیلعملا ةایلحا في ةیلؤوبالمس ساحساا .0

 وبلحاسا للى بقةطلما ةیسدلانا مجارللب دیلجا فیو لتو ا داعباا رااا  .9

 ریلتفكا للى درةلقو ا لاندسيا مجانرللب ةیلعملا سةرلمماا نم ةیلعلما لمكتسبةا راتلمااا  .0

 مخرجات التعلم للبرنامج:  . 6

 اخراج مشروع متكامل العناصر من خالل ااستخدام اامثل للبرنامج .0
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 . بعاداا ةثالثي لىا بعاداا ثنائية نم ةیلواا تاططلمخا تحويل .9

 . دبعااا ثنائي بابداع جية والداخليةرلخاا ری لمناا رااا  .0

 .دبعاألا لثالثيوا ئيلثناا راا اوا تاططلمخا وملمفا بالطلا مفا .1

 ة(یمیداكاوا ةیلشخصا ) لصوالتا راتماا .1

 أساليب تدريس المادة . 7

 بولحاسا للى ةیسدلانا مجرالبا داماستخ لياو رحش نم ةی رلنا راتلمحاضا .0

 .ةیسدلانا مجرالبوا وبلحاسا دامستخبا ةیلعملا راتمحاضلا .9
 نامجرلبا للى قیبطلتا لخال نم ةیردلفوا ةیلجمالا ةیلعملا نیرلتماا .3

 

 :% بالنسبة المئوية ووزنها أساليب التقويم .8

 

 الوصف الوزن تقييم #

  %91 ااختبارات   .0

  %61 اامتحان الناائي   .9

  %01 الواجبات   .3

  %01 المشاركة  .6

 %011 المجموع

 

 

 لتنفيذ المادة: الزمني الجدول . 9
 

 

 الموضوع األسبوع

المرجع في الكتاب 

 المقرر

 ( )الصفحات

 رقم النتاج التعليمي

 للمادة

 رقم المخرج للبرنامج 

    التعريف بالخطة والمقرر ااول

التعريف بسطح المكتب  الثاني

 للبرنامج

   

 شرح القوائم المنسدلة الثالث

 مع اوامر ااتوكاد

   

تمرين للى ما سبق من  الرابع

 ااوامر

   

     (array) اوامر التعد الخامس

 اامتحان ااول السادس

    شريط القياس المتتالي السابع

 شرح امر الثامن

 (fillet+chamfer) 

   

    اوامر الطبقات التاسع
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    اوامر الطبقات+التلوين العاشر

الحاي 

 لشر

ين للى ما سبق من تمر

 ااوامر

   

    (extrude)اوامر  الثاني لشر

الثالث 

 لشر

 اامتحان الثاني

تمرين للى ما سبق من  الرابع لشر

 ااوامر

   

الخامس 

 لشر

تمرين للى ما سبق من 

 ااوامر

   

السادس 

 لشر

 اامتحان الناائي

 

 

 سياسات المادة .01

 البكالوريوس والماجستير( / دليل الطالب.تثبت حسب تعليمات منح الدرجة العلمية ) -
 يجب توضيحاا للطلبة في اللقاء األول.  -

 الحضور:  .0
( مـن مجمـوع السـالات المقـررة للمـادة دون لـذر مـرضي %51إذا غـاب الطالـب أكثـر مـن )

لناـايئ لتلـك أو قاـري يقبلـه لميـد الكليـة التـي تطـرح المـادة، فإنـه يحـرم مـن التقـدم لالمتحـان ا

المـادة ويعـد راسـباً فياـا، ولليـه إلـادة دراسـتاا إذا كانـت إجباريـة، وفي جميـع ااحـوال تدخـل 

نتيجـة ذلـك الرسـوب في حسـاب معـدل لالمـات الطالـب الفصلـي والتراكمـي اغـراض انـذار 

 .والفصـل مـن التخصـص
 التأخير:.9

ـور لجميــع الطلبــة حســب الســالات المقــررة لــكل مــادة في تشــرط الموا بــة لـلـى الحضـ

 .ا يســمح للطالــب بالتاخير دون لـذر يقبلـه مـدرس المادةو .الخطــة الدراســية
 اامتحانات: .0
 سيتم لقد اامتحانات حسب الجدول المبين الاله كل حسب المولد المقرر له .  .1
 الواجبات والمشاريع: .1

لطالب تقديم كل ما هو مكلف به من واجبات او مشاريع طلبت منه من قبل مدرس يشترط للى ا

 المادة خالل الفترة التي حددت له دون تاخير دون لذر يقبله مدرس المادة.
 حضور اامتحانات والتقيد بالمواليد: .6

لـن  في حـال التغيـب لـن اامتحانـات الناائيـة فيشـرط في العـذر المـرضي أن يكـون صـادراً 

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

  .الكليـة التـي تطـرح المـادة بعـد مصادقـة ليـادة الجامعـة فـور انتاـاء مـدة العـذر
 الغش ولقوبته: .7

فيـه أثنـاء تأديـة  إذا ثبـت نتيجـة التحقيـق أن الطالـب حـاول الغـش، أو اشتـرك، أو شرع

ً في -5ّ  :اامتحـان، أو ااختبـار في إحـدى المـواد تقـع لليـه إحـدى العقوبـات اآلتيـة لده راسبا

  .تلك المادة
  .إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل-2
 .فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد يلي الفصل الذي ضبط فيه-3
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