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 خطة مادة

 

 

 العمارة والتصميم الكلية 

 التصميم الداخلي التخصص

 الثاني الفصل الدراسي

 9102/9191 العام الجامعي

 

 

 الصحيات والتكييف والتجهيزات الفنيةمادة: اسم ال

 001010019المادة: رقم 

 

 

 

 

حتفبا  ههبا ليايبات الحفبا  لليهبا واا ه المادة، ويجببتعطى نسخة واحدة من خطة المادة لكل طالب مسجل في هذ

 استخدامها في المستقبل.
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 معلومات المدرس .0

 د. شهريار لبدالقادر محمود   :  المدرس اسم .0

 B – 344- 2  :  المكتبرقم . 9

 0796484813 :  الهاتفرقم . 0

 smahmood@meu.edu.jo  : . البريد االكتروني4

 2 : . السالات المكتبية1

 

 ان ومولد المادةمك .9

 2.01 –0.11   ر -ن    : . أيام المحاضرة ووقتها0

 B-207    :  . مكان القالة9

 . مختبر المادة )إن وجد(:0

 المصادر والمراجع .0

 : الكتاب المقرر. 0

 : مراجع أخرى. 9

 

 المادة:وصف  . 4

 :وصف المقررال .0

 الصحية وتمديداتها و اشكالها ومواصفاتها  الصحية وادالم استخدام طرقوالتقديم التفصيلي تتناول هذه المادة 

 تكييف وطرق تمديد مجاري الهواء ولملية التكييف  لملية  دراسية كذلك ، النوع حسب لها القياسية واألهعاد

 .الخاصة هه  البيئية الحساهات مع الفراغ و يفته و نوع حسب راغاتالف ضمن الهواء ودورة  الفراغات

 المواد للى للتعرف الطالب توجيه إلى وتهدف ، العمل وسوق الجامعة هين الوصل صلة دةالما هذه تعتبر

 . وتركيبها رائهاش وكيفية والخاصة العامة مواصفاتها حيث من المحلية السوق في المتوفرة
 

 

 

 

 األهداف: .9

 هعد اجتياز هذه المادة يتوقع من الطالب أن يتمكن من :

  الصحية  و اشكالها ومواصفاتها المواد ماستخدا طرقلالتطبيق اامثل. 

 العامة. مواصفاتها حيث من المحلية السوق في المتوفرة المواد للى للتعرف الطالب توجيه إلى تهدف 

 

 :للمادة نتاجات التعلم .1

 

 من خبلل ضببا الوقبا والحبوار النفسبي مبن خبلل الزيبارات  ااحساس هالمسؤولية في الحياة العملية ،

 ، لبناء الثقة هين المصمم الداخلي والعميل. الميدانية
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 واستخدام الخامات المناسبة، مع للمواد الصحية  وااختيار اامثل لهاالتو يف الجيد  ا هار اهداع. 

  المهارات المكتسبة العلمية من الممارسة العملية 

 مخرجات التعلم للبرنامج:  . 6

  القدرة للى التفكير والتحليل. 
 مواد الصحية ة التكييف واهميتهماوم الفهم الطالب لمفه . 
 ) مهارات التواصل ) الشخصية وااكاديمية 

 أساليب تدريس المادة . 7

 المدرس هحسب طبيعة المادة(  )يحددها   

 

 :% هالنسبة المئوية ووزنها أساليب التقويم .0

 

 الوصف الوزن تقييم #

  %41 ااختبارات   .0

  %11 اامتحان النهائي   .9

  %1 جبات الوا  .0

  %1 المشاركة  .4

 %011 المجموع

 

 

 

 لتنفيذ المادة: الزمني الجدول . 2

 
 

 

 الموضوع األسبوع

المرجع في الكتاب 

 المقرر

 ( )الصفحات

 رقم النتاج التعليمي

 للمادة

 رقم المخرج للبرنامج 

    التعريف هالمادة -0

    مواد الصحية هشكل لام التعريف هال -9

    التعريف هالعزل و انواله -0

     لمواصفات العامةالعزل و ا تكملة -4

    لطلبةلمشاركة  -1

    مشاركة للطلبة -6

    مراجعة لامة -7

    (Midاامتحان ااول ) -0

    متاهعة المواد الصحية  و انوالها -2
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    التجهيزات الصحية -01

    اانواع وااشكال والمواصفات =00

    مشاركة للطلبة -09

    التكييف واهميته -00

     ومجاري الهواء التكييف -04

     مراجعة لامة -01

تحكيم المرحلة النهائية الكاملة  -06

 للمشروع

   

 

 

 

 

 

 سياسات المادة  .01

 تثبا حسب تعليمات منح الدرجة العلمية )البكالوريوس والماجستير( / دليل الطالب. -
 لبة في اللقاء األول. يجب توضيحها للط -

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

أو قهـري يقبلـه لميـد الكليـة التـي تطـرح المـادة، فإنـه يحـرم مـن التقـدم للمتحـان النهـايئ لتلـك 

دة دراسـتها إذا كانـا إجباريـة، وفي جميـع ااحـوال تدخـل المـادة ويعـد راسـباً فيهـا، ولليـه إلـا

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

 .والفصـل مـن التخصـص
 التأخير:.9

ــادة في تشــرط الموا بــة لـلـى الحضــور لجميــع الطلبــة حســب الســالات المقــررة لــكل م

 .ا يســمح للطالــب هالتاخير دون لـذر يقبلـه مـدرس المادةو .الخطــة الدراســية
 اامتحانات: .3
 سيتم لقد اامتحانات حسب الجدول المبين الله كل حسب المولد المقرر له .  .1
 الواجبات والمشاريع: .1

منه من قبل مدرس يشترط للى الطالب تقديم كل ما هو مكلف هه من واجبات او مشاريع طلبا 

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

في حـال التييـب لـن اامتحانـات النهائيـة فيشـرط في العـذر المـرضي أن يكـون صـادراً لـن 

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

  .الكليـة التـي تطـرح المـادة هعـد مصادقـة ليـادة الجامعـة فـور انتهـاء مـدة العـذر
 اليش ولقوهته: .7

إذا ثبـا نتيجـة التحقيـق أن الطالـب حـاول اليـش، أو اشتـرك، أو شرع فيـه أثنـاء تأديـة 

ً في -5ّ  :لمـواد تقـع لليـه إحـدى العقوهـات اآلتيـةاامتحـان، أو ااختبـار في إحـدى ا لده راسبا

  .تلك المادة
  .إلياء تسجيله في هقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل-2
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 .فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد يلي الفصل الذي ضبا فيه-3
 


