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Enhancing the Sense of Responsibility in Philadelphia University (ESRPU) 
• Smoke-free public spaces 
• The cafeteria in the Department of Architecture 
• Graffiti walls in the Department of Architecture 

Part of the "Behavior in Architecture" course 2019/2020 semester 1 supervised by dr. Afnan Saleh 

Subject  

• Engaging students in participatory research and evaluation 

• boost civic engagement in students and help them take initiative to strengthen their community . 

 

The 
objectives 

CLO 6      Understand participatory design as important approach to design with the user 

CLO9     Apply the tools and techniques of participatory design 

 

Course 
Learning 
Outcomes 

• define their position toward certain attitudes and behavior within their context 

• Evaluate these behaviors from different point of view 

• Define the relevant and concerned users and stake holders 

• Communicate with users and related stakeholders 

• Define places and artifacts related to certain attitude, group, form of behavior 

• Prepare a sensitizing package  

 

The student 
can 

Exercise 1, 2 and 3 Type  
January 2020 Time  
Department of Architecture and the Deanship of Student Affairs   Place  
 
Shown in each session report  
 

Participants 
 
professionals 

 
Shown in each session report 
 

Activities  

The students had faced a series of difficulties concerning the unexpected closing of the cafeteria and their  

• Schedules  
 

Evaluation  

• Report 1: smoke-free public spaces in the department of architecture – level 4 

• Report 2: smoke-free public spaces in the department of architecture – level 3 

• Report 3: smoke-free public spaces in the Gymnasium  

• Report 4: the cafeteria development in the department of architecture – level 1 

 

Sessions 
Reports  

 



Enhancing the Sense of Responsibility 

in Philadelphia University (ESRPU):  

Final Report 

 

 : ن  الطالب المشاركي 
 علي رافت علي األشقر 

 بركات محمد سليم المدفعي 

 

ي العمارة لعام 
ن
  2020 – 2019السلوكية ف

اف الدكتورة: افنان صالح    اشر

 

 المقدمة 
وع تعزيز  ي الجامعة من خالل  يهدف مشر

ن
ي الجامعة اىل تعزيز مفهوم الوالء واالنتماء اىل البيئة المبنية ف

ن
مشاركة الطالب ف

ي تطوير محيطه وبالتاىلي احساسه بالفراغ وتحويله اىل مكان يحمل ذاكرة تصورية. 
ن
 مشاركة الطالب ف

ي الحالة النفسية لدى 
ن
ي لكونها تالمس حياتنا الجامعية بشكل يومي وتوثر ف

تم اختيار تصميم جدارية ساحة العمارة والمدنن

ي من الممكن استعمالها  
الطالب من خالل التصور الكلي للفراغ المحيط وسيتم خالل هذا الفصل دراسة أبرز الحلول الت 

.  لتطوير الجدارية وجعلها جزء ال يتجزأ من  المحيط الجامعي  

 

 الفصل األول : تحليل التغذية الراجعة  
 

ن يوم الثالثاء الموافق  تم توزي    ع االستبيانات عل      12: 30الساعة  2019لعام   1من شهر   22المشاركي 
ً
صباحا  

 
 

 اسم المشارك  الصفة  سبب االختیار  العنوان 

 مستخدم   
  

 یزن فارس دعاس  طالب عمارة 

   عصام الجوهري  عمارة طالب  مستخدم  

   محمد الجهماني  طالب هندسة مدنیة   مستخدم   

رئیسة قسم الهندسة   جهة مستفیدة   
 المعماریة  

الدكتورة أسماء  
 نیازي 

الدكتورة افنان   مشرف المادة    أكادیميمشرف  
 صالح 

الجهة المسؤولة عن   الجهة المسؤولة   
 تصمیم الجداریات  

 المرسم الجامعي  

  

ي تمام الساعة الواحدة من نفس اليوم 
ن
 تم إعادة جمع االستبيانات ف

 

 



 اسم المشارك  استكمال تعبئة الحزمة   

 عصام الجوهري   قام بتعبئة الحزمة كاملة   

قام باجراء حوار حول الموضوع وقمنا بالتعبئة   
 الحوار على ضوء 

 الدكتورة افنان صالح 

 عمر الجهماني   مع تعبئة الحزمة  تعدیل قام باقتراح  

 محمد الجهماني   قام بتعبئة الحزمة كاملة  

   یزن الجهماني  قام بتعبئة الحزمة كاملة  

 الدكتورة أسماء نیازي   قام بتعبئة الحزمة كاملة  

 

ي : 
  تحليل البطاقاتالفصل الثانن

 

 : التاىلي نتائج الحزم المرفقة والمشار الیھا اعاله وكانت النتائج عل النحو  تحليلتم 

 الصورة األولى:   1)
 

حالة   الصورة: تمثلسبب اختيار 
 ...  الجدارية الحالية 

 

 

ن ردة فعل  تحليلان  ن الحزم یبي   عل النحو التاىلي  المشاركي 

 

 اسم المشارك  یحب  یكره    النصیحة

تقلیل الجداریات واستخدام مناظر  
 طبیعیة أكثر  

كونه ال یعطي أي قیمة  
 معنویة للمكان  

یقضي الطالب معظم وقته  
في الساحة بنسبة أكثر من  
 المحاضرة  

 عصام الجوهري  

المظالت التي تغطي   إعادة رسم الجداریة  
 المظلیة 

 عمر الجهماني   الجداریة بشكل عام 

األلوان والمظلة   إعادة تلوین الجداریة  
 واستخدام الطالب للمظلة  

 محمد الجهماني   ال شيء  

زیادة اتصال المحیط الداخلي للساحة 
 بالخارجي من خالل الرسومات  

 یزن دعاس   األشجار في الصورة   الجداریة بشكل عام  

 

 



الحالة  بسبب: تم اختيار الصورة 
 السابقة للجدارية عند تنفيذها 

 

 

ن ردة فعل  تحليلان  ن الحزم یبي   : عل النحو التاىلي  المشاركي 

 

  اسم المشارك  يحب  یكره النصیحة 

ي الصورة یكره اختیار األلوان  إعادة تلوین  
ن
ي ف

ن
  عمر الجهماني  المبان

ي   اختیار األلوان   إعادة تصمیم لتوحید اللغة المعماریة 
العمارة الرقمية والمبانن

 المختارة  
  یزن فارس دعاس  

الساحة تستخدم من   تعزیز مشاركة باقي طالب األقسام  
يحة أكبر من   شر
 المستهدفة 

ء   ي
  محمد الجهماني  ال شر

  ابي جمال   األلوان   عدم وجود معنى واضح   ابراز القیمة المعنویة للشكل  

ء   الجداریة ككل    ابراز القیمة المعنویة للشكل   ي
  عصام الجوهري   ال شر

 

 

ن ردة فعل   Googleردود األفعال على الصورة السابقة من خالل تطبیق  : التاىلي عل النحو  المشاركي 

drive  :وبالتالي یصعب معرفة هویة األشخاص 

 

 اسم المشارك  یحب  یكره  النصیحة  

عدم تعبیر الجداریة عن   إعادة تصور الواجهة ككل 
 فكرة  

 احمد حاتم قویدر   ال شيء 

 طالب هندسة مدنیة    الكتل والتنوع في الواجهة   األلوان  عمل لوحة تدل على المقاطع االنشائیة

 طالب هندسة عمارة   ككل  الجداریة ال شيء  ابقاءها كما هي 

 طالب هندسة عمارة    األلوان  عدم وجود فكرة ممیزة    ابراز اشكال من الجداریة 

 طالب هندسة مدنیة    ال شيء  األلوان والرسومات    الغاء الجداریة وتعزیز المظالت 

األلوان واالشكال   ال شيء  عمل صیانة للواجهة الموجودة 
 والتناسق 

 طالب هندسة عمارة  

 



تم 
اختيار  
الصورة 
بسبب:  
 توضح
اغلب  
معالم  

الجامعة  
ككل 

وموقع 
 الجدارية
المختارة  
 بالتحديد  

 

 

 :على النحو التالي المشاركيناستجابة 

 

 اسم المشارك  االستجابة

 الكبیسي    رعبد القاد إزالة المظالت التي تغطي الواجهة  

إضافة مظالت متحركة تغطي الواجهة لالستخدام الطالب في فصل الشتاء و تتحرك في الصیف حتى تظهر  
   الجداریة بشكل اكبر 

 احمد حاتم قویدر 

 عمر الجهماني   إزالة المقاعد لتوضیح الواجهة  

 محمد الجهماني   إبقاء الموقع كما هو  

 ابي جمال   تعديل الجدار بما يتناسب مع المبتن و إصالحه   

 

ن استجابة  ي كانت عل النحو التاىلي  الكتيبعل  وأضافتهم المشاركي 
 والت 

 
 اسم المشارك  االقتراح  مالحظات 

ي عملية التصميم  
ن
 عمر الجهماني   طرح األلوان حت  يختار المشارك ف

ي االستبيان برسم يساعد عل تطوير   
ن
ان يقوم المشارك ف

 الواجهة 
 محمد الجهماني  

ي عملية تلوين الواجهة  
ن
 یزن دعاس   ان يشارك المصمم ف

 

 



 : ن عل الحزم عل النحو التاىلي   تلخيص نتائج استجابة المشاركي 

 

 

 اإلعالن عن الورشة:  الفصل الثالث: 

 

: Participants gathering ( المشاركين تجميع )    الرابع لالفص 

 

 12:30الساعة  2019- 1-22يوم الثالثاء الموافق 
 

ن وكان  ن عل النحو  المشاركي  : الفعلیي   التاىلي

 

 اسم المشارك  الحضور   مالحظات 

 یزن دعاس   تم الحضور  

 محمد جهماني   تم الحضور   

 عصام الجوهري   تم الحضور   

االستجابات المؤثرة بالرغم من   االستجابات غیر المؤثرة واالقل تكرار  
 تكرارها عدم  

 االستجابات االكثر تكرارا 

 1-عدم تغيب  الجدارية 
 

 1-تغيب  شكل المظالت 
 2-إزالة المظالت 

 3-صيانة الجدارية 

تغيب  الجدارية من رسومات وتلوين -
1 
ء- ي

عدم تغب  شر 2 
 3-إعادة صيانة الرسومات القديمة 



 د.اسماء نیازي   تم الحضور  

 المرسم الجامعي   اعتذر عن الحضور  

 ابي جمال   تم الحضور  

  

The session (اجراء الجلسة) 

  

ي تم  
 بھا: تم اجراء الجلسة والت 

 مناقشة تطویر الجداریة ورسم سكیتش مقترح للجداریة 

 : التاليةتم االتفاق عل النتائج 

 إعادة تصمیم الواجهة وجعل الطالب عضو مشارك بحسب مساحات مشتركة ) كل طالب حسب مساحته (

 الفصل الخامس: توثيق الجلسة 

 

 

 :  تمثلت مخرجات الجلسة بالوثائق التالیة

 



ي الساعة 
ن
ي االستبيان   30: 12الجلسة ف

ن
ن ف  ( 1)الملحق مع بعض المشاركي 

 

 ذكرها خالل فقرة االستنتاجات(   )تمالمالحظات  .1

2.  : ن  اعمال المشاركي 

 

 

















 

 

 

( التصميميالمقترح  )  

 
ح ان یتم  بناء عل النتائج السابق نقب 

  :  اجراء ما يلي

 تركيب مظالت متحركة  -1

 إعادة رسم الجدارية  -2

 نقل المقاعد لمكان اخر -3

ي رسم الجدارية  -4
ن
 مشاركة الطالب ف

 دعم الجامعة المادي للجدارية  -5

   استخدام مواد غب  قابل لإلزالة -6



   

 

( التصميمي كرسوماتالمقترح  )  

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enhancing the Sense of Responsibility 
in Philadelphia University (ESRPU): final 
report 

   يسرى مهدي /يارا بكر / الطلبة المشاركين : ياسمين فواز 
 اشراف الدكتورة :افنان صالح  

 2020/2019السلوكية في العمارة  
 

 المقدمة :
 
 

الجامعة الى تعزيز مفهوم الوالء واالنتماء الى البيئة المبنية في الجامعة من خالل يهدف مشروع تعزيز مشاركة الطالب في   
 .مشاركة الطالب في تطوير محيطه وبالتالي احساسه بالفراغ وتحويله الى مكان يحمل ذاكرة تصورية 

و تعطي   اليومية و تشكل جزء ال يتجزأ من يومناقضية الكافتيرياعت و باالخص كافتيريا العمارة لكونها قضية تالمس حياتنا الجامعية تم اختيار 
 طابع عن مقدرا االهتمام بمتطلبات و احتياجات الطالب اليومية من الطعام و المشروبات  

عام . تبنيها لحل هذه القضية باالضافه الى تحسين الوضع الالتي من الممكن  و المقترحات  وسيتم خالل هذا الفصل دراسة أبرز الحلول 

 

 ( الراجعه التغذيه تحليل:  االول الفصل(

 
 ى المشاركين عل التهيئة حزمة توزيع 15/1-14ح يومي الثالثاء واالربعاء  الموافق صبا في تم

 

 

 
 
 

:  كالتالي النتائج وكانت 1/19 الموافق االحد يوم االستبيانات جمع اعادة تم

 رك لمشا م اسا لصفة ا ر الختياب ا سب وان لعنا

قسم الهندسة  
 المعمارية  

مهندسة في قسم الهندسة   مستخدم  
 المعمارية  

 المهندسة لمى االحمد  

 مؤيد خوالدة   ممثل قسم الهندسة المعمارية   مستخدم قسم الهندسة المعمارية 
 

 عبد الكريم شحاده             ممثل قسم الهندسة المدنية   مستخدم قسم الهندسة المدنية

 لجين عماد   طالبة تمريض   مستخدم كلية التمريض

 معن صاحب بوكشوب العمارة   مستخدم بوك شوب العمارة  

 ابو احمد   متضمن كافتيريا العمارة   متضمن الكافتيريا 



 رك لمشا م اسا مة زلحاتعبئة ل ستكما ا 

 المهندسة لمى االحمد   مة كاملة زلحابتعبئة م قا 

 قمنا بالتعبئة علىوع و ض ولم ول احوار  ح راء باجم قا 
 وار لحوء اض

 مؤيد خوالده  

 عبد الكريم شحاده   مة كاملة زلحابتعبئة م قا 

 لجين عماد مة كاملة زلحابتعبئة م قا 

 معن  مة كاملة زلحابتعبئة م قا 

 ابو احمد   مة زلحاتعبئة مع ل ي دتعراح باقت م قا 

 

 )الفصل الثاني : تحليل االستبيان (

 لتاليو النحالنتائج على ت اكان ه و عالاليها ر المشاوافقة رلمزم الح انتائج ل تحليم ت 

  (1)م قورة رلص ا

 
 

 لتالي و النحاعلى ن كي رلمشا ل افعن ردة  يبي زم لحل اتحلي ان 
 

 رك لمشا م اسا ب يح ره يك لنصيحة ا

 تصميم و  افضل  و  امتن نوعية اختيار
 المدخل 

 المهندسة لمى االحمد   مكان الدرج  والمدخل   نوعية المواد و التشطيب  

 مؤيد خوالد   مكان الدرج   شكل المدخل و الدرج   الدرج و  المدخل لتصميم مسابقة  عمل

    
 لجين عماد   ال شيء   مكان الدرج   تبديل الموقع ليصبح جانبي 

    

 ابو احمد   ال شيء    ممر يشكل  وانه  المدخل  مكان اغالقه  

 
 
 
 
 
 
 
 



   2)(م قورة رلص ا

 

 

 
لتالي و النحاعلى ن كي رلمشا ل افعن ردة  يبي زم لحل اتحلي ان   

 

 رك لمشا م اسا ب يح ره يك لنصيحة ا

 المهندسة لمى االحمد     حجمها     اخر مكان اختيار او الكافتيريا توسيع

  االطعمه اصناف و  حجمها اختيار مكان اخر  
   المقدمة

 عبد الكريم  ذا كذا وكورة في الصب  يح

  ايجاد و  نفسه الطابق ضمن مكانها تغيير
   للجلوس مناطق

  اماكن وجود  وعدم  حجمها
   للجلوس

  به ع يتجم مكان اكثر من قربها
   الطالب 

 مؤيد خوالده  

 لجين عماد    عدم وجود اطعمه متنوعه   ايجاد اصناف متنوعة  

 



 لتالي و النحالنتائج على ت اكان ه وناادلمبينه اة طي رلخاعلى ن كي رلمشاستجابة انتائج ل تحلي م ت 

   سة درالا قع وة م طيرخ

 
 

 لتالي و النحا على ن كي رلمشااستجابة ل ا تحلي ان 
 

 رك لمشا م اسا الستجابةا

 المهندسة لمى االحمد   مكان مع بعضهم اكثر ربط  مثال او للطالب  محبب مناسب مكان اختيار

 مؤيد خوالده     اكبر بمساحه  يتمتع جديد مكان اختيار

 عبد الكريم شحاده     خارجيه   جلسات  عمل مع للكافتيريا مكان ليكون قديما البيتزا كشك مكان اختيار

 لجين عماد     التمريض قسم   في كافتيريا فتح

 ابو احمد     للطالب  مناسبة   االسعار لتكون الكافتيريا ضمان مبلغ لتخفيض الجامعة  قبل  من التعاون

 

 )ملهمةر فكاوع او اي اضولخاصة بالمت ااظلمالحرار اتكن بيال خالن مت لكتيبال اتحلي(

 
 لتالي و النح اعلى ت لتي كان ب والكتي اعلى م ضافته ن والمشاكي استجابة ل اتحلي م ت 

 

 رك لمشا ام سا راح القتا ت اظمالح

   متنوعة اطعمه 
   مخفضه  اسعار
   للجلوس اماكن

 مكان اكبر 
 

 كل المشاركين   

 

 

 



  لنتيجةا
 

 :لتاليوالنح اعلى زم لح اعلى ن كي رلمشااستجابة انتائج ص تلخين يمك
 

 دمع ن م م غر بالرة ث ؤلمت ا الستجاباا رار تك ل الق رة واثؤلم ر اغيت الستجاباا
 ا رارھتك

 رارا تكر الكثت ا الستجاباا

  العمارة كلية بين وسطي  مكان في لتكون نقلها
   التمريض و

الطعام  حفظ ااماكن  في  النظافة مراعاة عدم   
وعدم التزام العاملين بأرتداء الزي المناسب  

   في كافة االوقات 

مساحة الكافتيريا   1 

اسعار المنتجات      2 
 3اماكن لالستراحه   

 
 

 وسائل التصميم 

  نكيرلمشاابيعة لطلمالئمتها  فقاو كة رلمشت ل العماسيلة م و تصمي زو تجهي م ت 
 سريعه مناسبه للجميع لتدوين و كتابة المالحظات و االفكار   وسيلة لكونها السكتشات  لرسم المشاركين على  والوان  اوراق توزيع تم حيث

 

 

 ☺الفصل الثالث : االعالن عن الورشة (
 

 

 موقع الماده باالضافة الى االتصال بكافة الجهات المدعوة )الدعوة الشخصية (:  على منشور طرح  خالل من الورشة  عن االعالن تم
 
 
 
 
 

 

 
 



 ( المشاركين تجميع)
 

 
 ل تسهي م كما ت  (  الثالث الطابق  مرسم في) قع ولمافي م  تجميعهم ت ولجلسة هذه امية هبان كي رلمشار اشعار واكي ذت ومتابعة م ت 

 لفعلية الجلسة راء اجم ا ت ث حي 

 م 01:30يوم الثالثاء الساعه 

كرلمشاا ق لمسب ر ابالتحضي 



 لتاليو النحاعلى ن لفعليي ن اكي رلمشان اكاو
 

 رك لمشا م اسا ور لحض ا ت اظمالح

 المهندسة لمى   اعتذرت    مكتبها في  معها المناقشه  و  الجلسه  تمت
 مؤيد خوالده   تم الحضور   

 عبد الكريم  تم الحضور  

ماره  الع بوكشوب في  معه النقاش  تم  معن  اعتذر 
 ابو احمد  تغيب 

 لجين عماد   اعتذرت     التمريض قسم في  معها النقاش  عمل تم

 
 

) لجلسةاء اجرا(  
 

 
طرح القضيه بما ال يزيد عن   
خمس دقائق وطرح المشاكل و  

المقترحات مع التأكيد على  
دور المشاركين في حل القضية  

 و االتيان بأفضل الحلول  

 

 
يجاد  ا,  الكافتيريا مكان تغيير

 اماكن للجلوس  
 , تخفيض االسعار  

 

 بها م لتي ت والجلسة راء اجم ات 

 
 
 
 
 
 
 

 
 لتالية النتائج اعلى ق التفام ات 

 
 
 

 

 ( لجلسةا  (توثيق 
 

 
 لتاليةق اثائ ولجلسة بالت اجا رمخت تمثل

 

.   



 
 

 

 
 
 
 
 

 )لتصميميح المقترا(
 

 
م يت رح ان  نقت ق  لساب النتائج  اعلى  ء  بنا
 لتاليراء اج ا
:

 

 1- مرسم تمثل كانت التي المجاورة بالقاعه لتكون الكافتيريا مكان تغيير
 

 2- للكافتيريا داخلي تصميم افضل العطاء مسابقة طرح
 

 لمبينةت اماو سرلب ابحسو 
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Introduction 
 المقدمة عبارة عن فقرة باللغة العربية او االنجليزية وعلى النحو التالي

  اسم المشروع حل مشكلة التدخين في قسم العمارة... الرؤيا هي قسم عمارة بدون دخان... مشكلة التدخين في القسم.... استبيانات تم طرحها 

مشروع من المدخنين وغير المدخنين للوصول الى أعلى انتاجية... في أعلى بيت  ومالحظه المشكلة ... تم جمع جميع المستفيدين من ال

والمتضمن تهيئة المشاركين واعداد حزم التهيئة وتحديد   2.... وتم تحديد مجموعة من المشاركين وتحضيرهم من خالل التمرين رقم الدرج

 التشاركي.  التصميمالمناسبة الجراء اعمال  ووسائل التصميم االدوات 

Feedback Analysis (تحليل التغذية الراجعة) 
 

The distribution of sensitizing package among the participants )توزيع الحزم على المشاركين قبل  

 الجلسة باسبوع(
 

تم عمل الجلسة يوم الخميس التاليين ( على المشاركين 2تم توزيع الحزم المرفقة مع التقرير السابق )موضوع تمرين رقم 

 من تاريخ اجراء الجلسة : ....23/1/2020
 العنوان  سبب االختيار  الصفة  اسم المشارك 

 0785040646 كره للتدخين عمارة  طالب  قصي سنان

 0780123684 كره للتدخين عمارة لب طا محمود أننارة 

 0780162955 مدخن سابق  طالب عمارة  أحمد خالد  

 0788510995 مدخن سابق  طالب عمارة  أحمد أبوعمرو 

المكتب في قسم   مشرفة  مشرفة  م. روان جعفر 
 العمارة الدور الرابع

المكتب في قسم   رئيسة قسم  رئيسة قسم  د. أسماء نيازي 
 العمارة الدور الثالث 

 

 

Collecting the distributed packages  )اعادة جمع الحزم قبل الجلسة بيومين على االقل مع مالحظة امكانية 

 التوزيع والجمع بنفس اليوم (
 

 وكانت النتائج على النحو التالي توزيع الحزم  تاريخ من يومين خالل واختيار المشروع   بعداعادة تجميع الحزم تم 

  استكمال تعبئة الحزمة   اسم المشارك 

 1-1ملحق رقم  قام بتعبئة الحزمة كاملة   قصي سنان

باجراء حوار حول الموضوع وقمنا بالتعبئة على قام  أحمد خالد  
 ضوء الحوار 

 2-1ملحق رقم 



 3-1ملحق رقم  قام باقتراح تعديل مع تعبئة الحزمة  محمود أننارة 

 4-1ملحق رقم  كاملة قام بتعبئة الحزمة  أحمد أبو عمرو 

 5-1ملحق رقم  قام بتعبئة الحزمة كاملة  م. روان جعفر 

 6-1ملحق رقم  قام بتعبئة الحزمة كاملة  د. أسماء نيازي 

 الخ

 

Postcard analysis: table of like, dislike and advices )تحليل البطاقات من خالل جدول يبين تكرار ما يحب  

 او ما يكره او النصيحة الخاصة بكل صورة(
 

 تم تحليل نتائج الحزم المرفقة والمشار اليها اعاله وكانت النتائج على النحو التالي 

 (  1الصورة رقم ) 

 

 
 

 بسبب انها تبين مدى رائحه الدخان 

 المشاركين على النحو التالي ان تحليل الحزم يبين ردة فعل 

 النصيحة   يكره  يحب  اسم المشارك 

 اخراج التدخين من القسم  ا ذيكره في الصورة كذا وك  قصي سنان

 يقترح ان يتم عمل كذا وكذا   يحب في الصورة كذا وكذا  أحمد خالد 

 عمل مكان للتدخين يكره في الصورة كذا وكذا   محمود أننارة 

   الصورة كذا وكذا يحب في  أحمد أبو عمرو 

   يحب في الصورة كذا وكذا  م. روان جعفر 

 مكان  يقترح ان يتم عمل  يكره في الصورة كذا وكذا   د. أسماء نيازي 

 

 (  2الصورة رقم ) 

 تم اختيار الصورة بسبب ...  



 
 

 النحو التالي ان تحليل الحزم يبين ردة فعل المشاركين على 

 النصيحة   يكره  يحب  اسم المشارك 

 اخراج التدخين من القسم  يكره الصورة    قصي سنان

 يقترح ان يتم عمل كذا وكذا   الصورة يحب  أحمد خالد 

 عمل مكان للتدخين يكره الصورة    محمود أننارة 

   الصورة يحب  أحمد أبو عمرو 

   الصورة يحب  م. روان جعفر 

 مكان  يقترح ان يتم عمل  يكره الصورة    نيازي د. أسماء 

 

 (  3الصورة رقم ) 

 

 
 
 

 توضح شكل الدخان

 ان تحليل الحزم يبين ردة فعل المشاركين على النحو التالي 

 النصيحة   يكره  يحب  اسم المشارك 

 اخراج التدخين من القسم  يكره الصورة    قصي سنان

 عمل كذا وكذا يقترح ان يتم   الصورة يحب  أحمد خالد 

 عمل مكان للتدخين يكره الصورة    محمود أننارة 

   الصورة يحب  أحمد أبو عمرو 

   الصورة يحب  م. روان جعفر 

 مكان  يقترح ان يتم عمل  يكره الصورة    د. أسماء نيازي 

 

 بسبب انها تبين مدى رائحه الدخان



The map analysis: define the inspiring spots )تحليل الخريطة من خالل بيان تكرار المواقع المهمة ضمن  

 موقع الدراسة(
 تم تحليل نتائج استجابة المشركين على الخريطة المبينه ادناه وكانت النتائج على النحو التالي 

 خريطة موقع الدراسة 

 
 ال يوجد 

 
 

 بسبب ... توزيع الخريطة تم 

 المشاركين على النحو التالي  استجابةان تحليل 

 االستجابة اسم المشارك 

 ال يوجد استجابة  فالن فالن الفالني

 قام باقتراح اضافة عنصر معين   فالن فالن الفالني

 قام باقتراح ازالة شيء معين من المكان فالن فالن الفالني

 قام باقتراح تغيير الموقع  فالن فالن الفالني

 ...  الفالنيفالن فالن 

 ...  فالن فالن الفالني

 

The booklet analysis: define the repeated and inspiring notes )تحليل الكتيبات من خالل بيان تكرار  

 المالحظات الخاصة بالموضوع او اي افكار ملهمة(
 

 تم تحليل استجابة المشاكين واضافتهم على الكتيب والتي كانت على النحو التالي 

 مالحظات  االقتراح  اسم المشارك 

  مكان مخصص للتدخين قصي سنان

  بكل القسم  أحمد خالد 

  ال يهمه اذا كان التدخين داخل القسم أو خارجه  محمود أننارة 

  بكل القسم  أحمد أبو عمرو 

  مكان مخصص للتدخين م. روان جعفر 

  خارجه ال يهمه اذا كان التدخين داخل القسم أو   أسامة الراعي

 

Conclusion: define the basic issues of design through the PD session (  النتيجة والتي يتم فيها مناقشة

النتائج وبيان االمور التي سيتم التركيز عليها خالل الجلسة منعا من ضياع الوقت والستثمار الجلسة للوصول الى 

 (نتيجة مثمرة
 

 استجابة المشاركين على الحزم على النحوالتالي: يمكن تلخيص نتائج 

االستجابات المؤثرة بالرغم من عدم  االستجابات االكثر تكرارا 
 تكرارها 

 االستجابات غير المؤثرة واالقل تكرار  

 قسم بدون دخان 1
 قسم نقي من التلوث 2
كانت االستجابات اكثرها من المدخنين  3

 فكانت جميع اآلراء بصف المدخنين
 
 

 مكان مخصص للتدخين1
 يجب عدم فصل المدخنين عن المجتمع 2
 السماح للتدخين في مكان داخل القيم 3

 أن يكون في كل مكان  1
 منع التدخين داخل الجامعة  2
 فصل المدخنين بشكل كامل عن القسم3
 

 



the toolkit design )تحديد وسيلة التصميم المناسبة(   
هل يمكن العمل معهم على خريطة او موديل او صور او ورق   )  طبيعة المشاركينلمالئمتها لوفقا  وتصميم وسيلة العمل المشتركة تم تجهيز

لمكان  ا و، ورق وتصوير على الواقع ... (ملون او رسم ثالثي على الكمبيوتر، او التصميم مباشرة على الكمبيروتروما هي البرمجية او حتى 

يحدد وسيلة العمل المناسبة من حيث حجم الخريطة مثال نوع الخرائط مسقط واجهة او مقطع، صور توضح مناطق،  )الموقع   الخاص بالدراسة

ة والساحة تختلف عن سفح  رسم ثالثي االبعاد،،، ان طبيعة الموقع تجعل من وسيلة او مقياس افضل من االخر فتصميم غرفة يختلف عن ساح

تؤثر في اختيار وسيلة التصميم المناسبة فالتصميم  ) لوقت وحالة الجو المتوقعة ل  . كما تم تحديدها وفقا جبل والدرج يختلف عن جدارية...( 

 . ضمن الموقع يختلف لو كان في مرسم او مكتب والمواقع الداخلية تختلف عن المواقع الخارجية( 

 ميم المشتركة والمتبعة هيوعليه كانت وسيلة التص

 أنهم مفصولين عن القسم  تم مالحظة المدخنين يتجهون الى بيت الدرج النهم يشعرون  

 

The Session (اجراء جلسة التصميم التشاركي): Announcement )االعالن(   
 

 كرت الدعوة في الموقع ....... والصورة التالية تبين شكل االعالن الذي تم نشره   /ضمن بوستر االعالن عن الجلسة قبل تهيئة المشاركين تم 

 

 



 

 

 تم االعالن باستخدام وسائل التواصل االجتماعي/ الدعوة الشخصية/ التعليق على لوحة اعالن القسم/ التعليق في المراسم...الخ 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FEYNw2QqLrJNw1mq3A%3Ffbclid%3DIwAR2I

zK34e-G4yue_IxoEBXAR6h8znjb-b7pd7VNfwqiBENHA1druusj1fTg&h=AT39cqiS7a-

MA23mihUfgzyL1WGYiXAe4UTFIOHjJSnGAXh71A3b55Ctds_HZDdf9ZrYc6LvseYwiTMt8dZU6jDMds7uF3dckih

w2tbujWwBH-j5Rf0VtHwk8vAPAPIPqXnT 

 Participants gathering )تجميع المشاركين(   
 

كما تم تسهيل   )بين ان تم تغير الموقع وما هي االسباب( وتم تجميعهم في الموقع  متابعة وتذكير واشعار المشاركين باهمية  هذه الجلسة  تم 

 حيث تم اجراء الجلسة الفعلية   بالتحضير المسبق   المشاركة  

 يوم الخميس الساعة الواحدة ظهرا 

 

 



 مالحظات  الحضور   اسم المشارك 

  تم الحضور  قصي سنان

  ارسل مندوب  أحمد خالد 

  اعتذر محمود أننارة 

  تم الحضور  أحمد أبو عمرو 

  تم الحضور  م. روان جعفر 

  تم الحضور  أسامة الراعي

 

 The session )اجراء الجلسة(   
 تم اجراء الجلسة والتي تم بها  

 جمع المعلومات وتم أخذها بعين االعتبار

 تم االتفاق على النتائج التالية 

 وعمل لفات ال للتدخين عمل مكان مخصص للمدخنين والعمل على ذلك على أنفسهم من حيث التصميم 

 

 

 The session documentation )توثيق الجلسة(   

 بالوثائق التاليةمخرجات الجلسة تمثلت 

 2ملحق رقم  – .1

 3ملحق رقم  – عمل مكان مخصص للمدخنين وتصميم بيت الدرج  .2

 4ملحق رقم   – االحتفاظ باعمال المشاركين )رسومات، موديل، مالحظات ... الخ(  .3

 

The design proposal  (المقترح التصميمي)  

 بناء على النتائج السابق نقترح ان يتم اجراء التالي  

 مكان مخصص للمدخنين  -1

 طفايات سجاير    -2

 لفات للعمل على نفسيات المدخنين -3

 عمل زريعة على الشبابيك -4



 مراوح لشفط رائحه التدخين  -5
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  اسماء المشاركین: مهندسة والء القرا متضررة من التدخین

  الطالب من هندسة العمارة : عصام الجوهري مدخن - محمد اكرم مدخن - ابراهیم ربابعه مدخن -  بشرى الشامي متضررة

  طالب من الهندسة المدنیة فیصل ابراهیم

  عاملة النظافة في قسم الهندسة المعماریة الطابق الثالث و الرابع

  اعداد : دانه اوبخ. حنان بني نصر. مریم العابد . منیر خنجر. احمد ریاض.

Behavior in architecture: 2019/2020 Dr. Afnan Saleh 

 القدمة
  اسم المشروع : تعزیز مسؤولیة الطالب تجاه جامعة فیالدلفیا

 الرؤیا : تعزیز مسؤولیة الطالب تجاه الجامعة، یجب أن یشعر باالنتماء للمكان وانه مسؤول عنه وعن نظافته والحفاظ علیه من التخریب وهذا
 ینمي عند الطالب روح الجماعة والوحدة والعمل على هدف مشترك ، و تم اختیار قضیة التدخین من ضمن عدة قضایا مطروحة .

 و من خالل مبادرة طالب مساق السلوكیة في العمارة للعام الدراسي 2018/2019 وبالتعاون مع قسم اإلرشاد النفسي في الجامعة. الدراسة
 الحالیة تتضمن استخدام التصمیم التشاركي كأسلوب للبحث في القضیة وتحدید القرارات التصمیمیة التي تساهم في تطویر البیئة بشكل یساعد

 في حل مشكلة ، وتم اختیار الموقع في مبنى قسم الهندسة المدنیة و المعماریة ( الممرات و االدراج تحدیدا ).

 وتم تحدید مجموعة من المشاركین وتحضیرهم من خالل التمرین رقم 2 والمتضمن تهیئة المشاركین وإعداد حزم التهیئة وتحدید األدوات
 ووسائل التصمیم المناسبة إلجراء أعمال التصمیم التشاركي.

 Feedback Analysis (تحلیل التغذیة الراجعة)
The distribution of sensitizing package among the participants  

 

 تم توزیع الحزم المرفقة مع التقریر السابق (موضوع تمرین رقم 2) على المشاركین  قبل أیام   من تاریخ إجراء الجلسة :
 العنوان سبب االختیار الصفة اسم المشارك

 في قسم العمارة متضررة من التدخین بشكل كبي طالبة عمارة  بشرى الشامي
 في قسم العمارة شخص مدخن و یرید حل للمشكله طالب عمارة  عصام الجوهري

 في قسم العمارة  شخص مدخن ویرید ایجاد حل للمشكلة طالب عماره ابراهیم ربابعه
 في قسم العمارة غیر متضررة وال مضرة لكنها مهتمة بالقضیة طالبة عمارة ایه ربابعه

 في قسم العمارة  متضررة من التدخین مهندسة في قسم هندسة العمارة المهندسة والء القرا
 في قسم العمارة متضررة بسبب أفعال الطالب المدخنین عاملة النظافة في قسم العمارة  اسماء القرعان
  في قسم المدني  مدخن ال یجد مشكلة بالتدخین  طالب مدني  فیصل ابراهیم

Collecting the distributed packages  
 تم اعادة تجمیع الحزم  بعد .... وخالل األیام .... او ممكن بنفس الیوم من  تاریخ توزیع الحزم وكانت النتائج على النحو التالي

  استكمال تعبئة الحزمة اسم المشارك
  بقامة بتعبئة الحزمة كاملة بشرى الشامي

 قام باجراء حوار حول الموضوع و قام بالتعبئة على ضوء الحوار عصام الجوهري
 قام بتعبئة الحزمة كاملة ابراهیم ربابعه

 قام بتعبئة الحزمة كاملة ایه ربابعه
 قام بتعبئة الحزمة كاملة مهندسه والء القرا

 قام بتعبئة الحزمة كاملة فیصل ابراهیم
 رابط حل النماذج للمشاركین :

https://drive.google.com/open?id=11hh4rUBvUBLKxQw7xIbTPFGn_XBx_BuR 

 تم تحلیل نتائج الحزم المرفقة والمشار الیها اعاله وكانت النتائج على النحو التالي



  الصورة رقم (1)

 

 

 

 اكثر مكان یتواجد به
 المدخنین وهو ممر حركة

  رئیسي في القسم

 ان تحلیل الحزم یبین ردة فعل المشاركین على النحو التالي

  النصیحة یكره یحب اسم المشارك
 مكان االستراحه من بشرى الشامي

 الحاضرات و تحب الجلوس
  فیه

 تكره تجمع المدخنین و دخان
 سجائرهم

  الحفاظ على المكان نظیفا

 یحب ان كون الصورة ال عصام الجوهري
 تحتوي على مدخنین و تعبر

  الوجه ألفضل للقسم

 أن یرى القسم ال یعبر أهمیة
 للطالب المدخنین اللذین
  یمثلون نسبة كبیرة منه

 تخصیص مكان قي كل طابق للمدخنین مع
 مراعاة ظروف المدخنین

 توفیر منطقة مخصصة للتدخین للحفاظ عدم توفر منطقة للتدخین  یحب نظافة المكان ابراهیم ربابعه
 على البیئة أو المكان الصحیة

 ادة تنظیم المكان بحب االستخدام وال شيء  ال أحب شيء محمد اكرم
 یحب وجود لوحة خاصة لمنع مهندسه والء القرا

 التدخین ویوجد مكان
  مخصص لرمي السجائر

 عدم التزام الطالب بتعلیمات
 منع التدخین و ایضا رمي

  السجائر على األرض

 تمدید زون معین للتدخین دون اإلضرار
 بصحة اآلخرین وأهم شیئ العقوبات

 الصارمة
 إعادة ترتیب المكان ال شيء ال أحب شيء فیصل ابراهیم

 

The booklet analysis: define the repeated and inspiring notes 
 

  (تحلیل الكتیبات من خالل بیان تكرار المالحظات الخاصة بالموضوع او اي افكار ملهمة)
 تم تحلیل استجابة المشاركین واضافتهم على الكتیب والتي كانت على النحو التالي

 مالحظات االقتراح اسم المشارك
 تتضرر صحیا من التدخین وال تحتمله اقترحت منع التدخین في القسم وعدم بیعه في الجامعة بشرى الشامي

 اقترح تخصیص مكان في كل طابق للمدخنین تراعى فیه عصام الجوهري
 الظروف التي تضمن لغیر المدخنین عدم االنزعاج

 كان برأیه ان للمدخن الحریة بأن یدخن أم ال

 اقترح توفیر منطقة خاصة للمدخنین للحفاظ على بیئة ابراهیم ربابعه
 المكان الصحیة

  لم یكن لدیه أیة مالحظات

 هو مدخن و كان موافق على اتباع التعلیمات اقترح إعادة ترتیب المكان محمد اكرم
 و االلتزام باألماكن المخصصة ان وجدت

 اقترحت تحدید منطقة مخصصة للتدخین دون اإلضرار مهندسه والء القرا
 بصحة اآلخرین و ركزت على وضع العقوبات الصارمة

 تحمست لفكرة ایجاد اماكن مخصصة



  اقترح إعادة ترتیب المكان فیصل ابراهیم

 اقترحت ان یتم التركیز على رمي أعقاب الدخان في عاملة النظافة اسماء القرعان
 السالت ولیس على االرض

 فرحت بالفكرة و تمنت حل المشكلة بأسرع
 وقت ممكن

 

 Conclusion: define the basic issues of design through the PD session (النتیجة والتي یتم فیها مناقشة النتائج
 وبیان االمور التي سیتم التركیز علیها خالل الجلسة منعا من ضیاع الوقت واالستثمار الجلسة للوصول الى نتیجة مثمرة)

 

 یمكن تلخیص نتائج استجابة المشاركین على الحزم على النحو التالي:

  االستجابات غیر المؤثرة واألقل تكرار االستجابات المؤثرة بالرغم من عدم تكرارها االستجابات األكثر تكرارا
  1. تخصیص مكان للمدخنین

  2 نظافة المكان
 
 
 

 1.وضع لوحات إرشادیة
 2.إلزام الطالب برمي السجائر باألماكن

 المخصصة
 

 1.ال شيء
 
 
 

 

 the toolkit design (تحدید وسیلة التصمیم المناسبة)
 تم تجهیز وتصمیم وسیلة العمل المشتركة وفقا  لمالئمته لطبیعة المشاركین  ( و ذلك بإعطائهم بطاقات فیها رسومات و اساله تجعلهم یفكرون بكل نواحي المشكله

 )،  والمكان الخاص بالدراسة  ( شرح على أرض الواقع و رؤیة المشكلة بعینهم و شرح تصور لحل المشكلة ).

 و كانت وسیلة التصمیم المشتركة والمتبعة هي  الجلوس مع االعضاء و الحوار و المناقشة للوصول ألنسب و أفضل الحلول و تمت زیارة األماكن
   المقترحة و دراستها و تعبئة النماذج لفهم المعرفة الكامنة لدیهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 The Session (اجراء جلسة التصمیم التشاركي): Announcement (االعالن)
 

  تم االعالن عن الجلسة قبل تهیئة المشاركین   كرت الدعوة في الموقع ....... والصورة التالیة تبین شكل اإلعالن الذي تم نشره



 

 تم اإلعالن باستخدام وسائل التواصل االجتماعي بارسال الدعوة للمشاركین  الدعوة الشخصیة

 التعلیق على لوحة إعالن القسم/ التعلیق في المر بجانب االدارة الطابق الثالث

  Participants gathering (تجمیع المشاركین)
 

 تم متابعة وتذكیر واشعار المشاركین باهمیة  هذه الجلسة وتم تجمیعهم في الموقع  (كان المكان في المكتبة لكن النشغال الموقع انتقل المكان الى قاعة داخل القسم
  في الطابق الرابع في مكتب المهندسة والء القرا )   كما تم تسهیل المشاركة  بالتحضیر المسبق  حیث تم اجراء الجلسة الفعلیة

 یوم الخمیس  وتاریخ 2020 \ 1 \16  والساعة 12 مساء

 

  وكان المشاركین الفعلیین على النحو التالي

 مالحظات  الحضور اسم المشارك
  تم الحضور بشرى الشامي

  تم الحضور عصام الجوهري
  تم الحضور ابراهیم ربابعه

   كان المندوب محمد اكرم ارسل مندوب  رند عزوز
  تم الحضور مهندسه والء القرا

  تم الحضور فیصل ابراهیم
  اعتذر  الدكتورة اسماء نیازي

  تم الحضور  عاملة النظافة اسماء القرعان
 

  The session (اجراء الجلسة)
  تم اجراء الجلسة والتي تم بها

 مناقشة اسباب مشكلة التدخین و تصرفات الطالب المدخنین و ضرر الطالب غیر مدخنین و ما الحل للمشكله و هل هي فعاله ام ال و تم زیارة مواقع مقترحة
  لتكون مخصصة للتدخین.

 تم االتفاق على النتائج التالیة



 تم االتفاق على انشاء اماكن مخصصة للتدخین في كل طابق و ان تكون عبارة عن غرف زجاجیه لیس بها مكان للجلوس حتى ال تكون منطقة
 جذب مریحة ،  و بها طفایة سجائر (شریط طویل مممتد افقیا) بلون ظاهر كي ال یرمي المدخن اعقاب السجائر على االرض .. و یجب ان

 تكون هذه االماكن جیدة التهویه

  The session documentation (توثیق الجلسة)

 تمثلت مخرجات الجلسة بالوثائق التالیة

  

 

 The design proposal  (المقترح التصمیمي)

  بناء على النتائج السابق نقترح ان یتم اجراء التالي

  1- إیجاد مكان للمدخنین في كل طابق

  2-  توعیة المدخنین بأنهم ُمإثیرن سلبیین في غیرهم

  3- فرض قانون الغرامات على المدخنین

 

 



٢٢/٠٦/١٤٤١

١

جامعة فيالدلفيا

قسم هندسة العمارة/ كلية الهندسة

الفصل االول

(660415) السلوكية في العمارة

صهيب ابوهالل: اعداد 
احمد مشهور
احمد قنديل
محمد غبون

قسم هندسة العمارة–افنان صالح . د

السؤال األول تعريف بمشروع تعزيز
؟ مسؤولية الطالب تجاه جامعة فيالدلفيا 

الرؤيا

هي تعزيز دور الشباب في مسؤوليته في الحفاظ 
على قوانين و ممتلكات الجامعة و ان الطالب و 

الجامعة تجمعهم عالقة ترابطية قوية  

القضايا المطروحة

قضية الخربشة على الحيطان 

قضية الكافتيريات  

قضية الدخن 

قضية طابور الباص 

١ ٢

٣ ٤
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٢

هاالسؤال الثاني القضية التي تم اختيار

قضية الدخان            

اهمية القضية

أضرار وآثار التدخين ال تقتصر فقط على المدخن 
يئة فقط، بل تمتد لتشمل األشخاص المحيطين به والب

ككل و هناك نوع من التدخين يسمى بالتدخين 
السلبي و يقصد به الذي يؤثر على األشخاص 

المحيطين بالمدخنين من غير المدخنين 

المواقع المرتبطة بها ضمن الحرم 
الجامعي

مدرجات التشجيع
الصالة الرياضية 

المداخل و المخارج للصالة الرياضية
غرف تغيير المالبس و الحمامات الخاصة 

بالصالة  

من هم اصحاب العالقة والمستخدمين 
بشكل عام

الالعب  
المدربين 

(المدخن)المتفرج السلبي 
اإلدارة عمادة شؤون الطلبة

االمن
عمال النظافة 

الصيانة
:المستخدمين 

الطالب 
الزوار 

٥ ٦

٧ ٨
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االستبيان

التدخينهندسة طاقة
١٢/١٢/٢٠١٩الخميس

التدخين

بوابات الصالة الرياضية  

ال يوجد وقت محدد

عمر 
الجهماني

احمد علي

بهدي االعصاب

بتغير جو شوي
مافي تأثير سلبي

بهدي النفسية

عليه بتروق

الرائحة 

ايمان 
التعمري

خالد عودة

ال يوجد

ال يوجد

صحة الغير  بتضرالرائحة و 

بسبب امراض تنفسية

التدخينعربي
١٢/١٢/٢٠١٩الخميس

التدخين

المدرجات

ال يوجد وقت محدد

نشاط بيعطيقيس محمد

 تسالية
مافي تأثير سلبي

بخلي الواحد يركز

التوتر بخفف
خالد ابراهيم

مافي تأثير سلبي

عبد هللا 
حياصات

راكان احمد

ال يوجد 

ال يوجد 

مضيعة فلوس 

مافي منه أي فائدة 

التدخينتصميم داخلي
١٢/١٢/٢٠١٩الخميس

التدخين

الدرج المؤدي الى المدرجات

ال يوجد وقت محدد

االء مصطفى
هألما شفت شي لحد اصحصحبخليني 

اذا بدخن قبل المحاضرة بكون عدي القاسم
معاهمركز 

مصاريفه كثيرة

محمد 
رضوان

حمزة سكيك

ال يوجد

ال يوجد

كله على حساب صحته

المكان كله بكون ريحته دخان 
و بضر غيره

ITالتدخين
١٢/١٢/٢٠١٩الخميس

التدخين

غرف تغيير المالبس

ال يوجد وقت محدد

فيصل عالء 
وال شي بتعبي المزاج

الريحة مزعجة بدونه بحس يومي ناقصإبراهيم عواد

الطيطيانس 

سليمان العلي

ال يوجد

ال يوجد

ضرر على النفس و الغير

 مافي احترام لالماكن التي يمنع
فيها التدخين

٩ ١٠

١١ ١٢
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التدخينحقوق
١٢/١٢/٢٠١٩الخميس

التدخين

الدرج المؤدي الى المدرجات

ال يوجد وقت محدد

مزيج جيد مع المشروبات ايهم   
الباردة و الساخنة

مصروف زيادة

سيجارة الصبح اهم من يوسف عزام
الفطور 

ال يوجد

بدر ريان

تيم قاسم

ال يوجد

ال يوجد

الناس الي حوله بضايق

اتجنب المدخن

التدخينصيدلة
١٢/١٢/٢٠١٩الخميس

التدخين

الملعب الرياضي

ال يوجد وقت محدد

ال يوجدراحة نفسية بعد التدخينهشام أبو لبدة

ال يوجدالتركيز محمد ماهر

عاهد 
محمد    

ماجد الصالح

ال يوجد

ال يوجد

 الدخان الكثيف يسبب الكحة و
ضيق التنفس

الشعور بالدوخة

١٣ ١٤

١٥ ١٦
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السؤال الثالث موقع 
الدراسة

الصالة الرياضية

٢١ ٢٢

٢٣ ٢٤



٢٢/٠٦/١٤٤١

٧

تحديد الموقع

الصالة الرياضية 

اهمية المكان وسبب االختيار

الصالة الرياضية هي مكان لممارسة مختلف 
الرياضات و ان جزء من الحاضرين يقوموا بمخالفة 

يها القوانين الخاصة في القاعة الرياضية و التدخين ف
مما يسبب الضرر للحاضرين و الالعبين

 

سبب االختيار

:سبب االختيار
ات الصالة الرياضية يتم عمل فيها العديد من الفعالي

الرياضية و الغير رياضية 
و ان التدخين سبب في نفور بعض الزوار من 

القدوم اليها و مشاهدة الفعاليات المقامة فيها  

تحديد المستخدمين واصحاب 
العالقة المرتبطين بالمكان 

موضوع الدراسة

الالعب  
المدربين 

(المدخن)المتفرج السلبي 
اإلدارة عمادة شؤون الطلبة

االمن
عمال النظافة 

الصيانة
:المستخدمين 

الطالب 
الزوار 

٢٥ ٢٦

٢٧ ٢٨
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