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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى
 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 11 - 1 – 400 –ف د 

تصميمات داخلية  :أسم المقرر 

(1) 

الفصل / ثالثة: مستوىالفرقة / ال

 األولالدراسي 

 

 عمارة داخلية: شعبة ال

 

   6     نظرى              عملى                8 وحدات الدراسيةعدد ال

 

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

 أن يكون لدى الطالب القدرة على :

 . ايجاد حلول تصميمية في مجال الفراغات الفندقية 

  المام الطالب بالهيكل التصميمي للفراغات الفندقية من خالل مشروع تطبيقي

 فراغات .يندرج تحت تلك الفئة من ال

  المام الطالب بابعاد ومقاييس االثاث المتصلة بتلك النوعية من الفراغات

 وعالقتها بالمقاييس البشرية ومسارات الحركة .

 ( عمل دراسات الفكرة التصميميةconcept بصورة واضحة تحمل هوية و )

 سمة مميزة وطراز يالئم نشاط تلك المنشأة الفندقية .

 يير استخدام اللون في العمارة الداخلية للفراغات التأثير السيكولوجي ومعا

 الفندقية .

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 

 

 

 يكون لدى الطالب القدرة على أن :

 االسس والمعايير التي تؤثر في عمليات التصميم الداخلي الفندقي . يتعرف على 1-أ

داخلي الفندقي وطبيعة تكامل هذه الوظائف داخل الوظيفية للفراغ ال العالقات يحدد 2-أ

 منظومة التصميم الداخلي .

 ات التكنولوجية الحديثة التي تدعم التصميم واالبتكار.ياالمكان يدرك 3-أ

المهارات  -ب

 الذهنية :

 يكون لدى الطالب القدرة على أن: 
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  الحركة . التصميمية في دراسة عناصر هقدرات يختبر 1-ب

 لتفكير في تصميمات مبتكرة مواكبة للتطور التكنولوجي المعاصرا يتبنى 2-ب

 للحيزات الفندقية.القدرة على فهم عالقة وظيفة الفراغ  3-ب

 ل المشكالت التي قد تطرأ على الفراغ الداخلي الفندقي والقدرة على حلها .يح 4-ب

المهارات المهنية  -ج

 الخاصة بالمقرر :

 

 

 أن:  يكون لدى الطالب القدرة على

 لكافة ابعاد التصميم الداخلي للحيزات الفندقية.دراسات  يعد 1-ج

 .فكره التصميمي للعميل يشرح 2-ج

 .مشكالت تصميمية خاصة بالتنفيذ والتصميم يعالج 3-ج

خبرات الموضوعات التي يدرسها في مجال التصميم الداخلي الفندقي يستدل من  4-ج

 في التطبيقات المهنية .ينفذها 

 مهارات العامة :ال -د

 

 

 يكون لدى الطالب القدرة على أن: 

 .عملية البحث من خالل المراجع العلمية أو شبكة المعلومات االلكترونيةل يستجيب 1-د

  م البرامج الحاسوبية المتخصصة في تنفيذ المشروعات.يستخد 2-د

 محتوى المقرر  -4

 

 

 

 الموضوع األسبوع

 يق والتعرف على المشروع .تمهيد عن التخصص الدق 1األسبوع 

البدء في  –وانواعها وتصميمها الداخلي  فنادقمحاضرة عن ال 2األسبوع 

 دراسات المسقط االفقي .

 متابعة دراسات الطالب في تصميم وتخطيط المسقط االفقي . 3األسبوع 

متابعة المشروع من خالل دراسة الهدف من التصميم / االستراتيجية  4األسبوع 

 ي .مبدئ وتقييم

 تحكيم نهائي للمسقط االفقي ومناقشة الطالب في مشروعه . 5األسبوع 

 لتشجيع الطالب على النقد البناء  محاضرة عامة عن الفراغ الفندقي 6األسبوع 

متابعة الطالب ومساعدته في تحليل ودراسة مواقع ووظائف  –

 مختلفة ) منطقة االستقبال والكاونتر واالنتظار ( .

 تقييم الداء الطالب ومناقشة مفتوحة . 7ع األسبو

 . ثانياختبار منتصف الفصل الدراسي ال 8األسبوع 

 تسليم وتحكيم المرحلة الثانية ) منطقة االستقبال والكاونتر واالنتظار( 9األسبوع 

 . في الكوفي شوب الفندقي وخدماتهالمرحلة الثالثة : دراسات  11األسبوع 

 متابعة المرحلة الثالثة . 11األسبوع 
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المرحلة  –تسليم وتحكيم الدراسات كلها مجمعة ) المسقط االفقي  12األسبوع 

 . المرحلة الثالثة ( –الثانية 

 . لدراسة فراغ الغرف الفندقيةورشة عمل  13األسبوع 

 استكمال ورشة العمل . 14األسبوع 

 خالل الفصل الدراسى . تقييم لكل المشروعات التى تم انجازها 15األسبوع 

 
أساليب التعليم  -5

 والتعلم 

 

وجهاته عن التصميم الداخلي ومفاهيمه العامة وت و عروض عملية  محاضرات5-1

 . في مجال الفنادق

 / سيمنار عن الدراسات المبدئية للمشروع . و حوار مناقشة5-2

 زيارات ميدانية لتجميع معلومات عن موضوع الدراسة . 5-3

 و تعليم باألقران تعليم ذاتى 5-4

 المشروع.   5-5

أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 

 المناقشة و الحوار  تنشيط الناحية االبداعية لدى الطالب من خالل تشجيعهم على -6-1

البحث في شبكة المعلومات وتنمية قدراتهم على تخيل الفراغ الداخلي  من خالل   6-2

 عن فكرهم التصميمي وارائهم .وكيفية التعبير 

 تقويم الطالب  -7

 

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

 تحكيم مرحلة المسقط االفقي . 1-أ

 . اختبار منتصف الفصل الدراسي الثاني 2-أ

 تحكيم المرحلة الثانية . 3-أ

 حكيم المرحلة الثالثة .ت 4-أ

 ورشة عمل . 5-أ

 التوقيت -ب

 

 

 . خامساألسبوع ال 1-بالتقييم 

 . ثامنالاألسبوع  2-بقييم الت

 . تاسعالاألسبوع  3-بالتقييم 

 . ثاني عشرالاألسبوع  4-بالتقييم 

 . عشر خامسالاألسبوع  5-بالتقييم 

 توزيع الدرجات -ج

 

 

M.T 25امتحان منتصف الفصل الدراسي % 

  % 75متوسط أعمال السنة 
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 .درجة  111 -  % 111 مجموع أعمال السنة للفصل الدراسي االول

 درجة . 111 امتحان نهاية الفصل الدراسي األول شفوي

 درجة . 211المجموع الكلي 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 

 مذكرات -أ

 

 ال يوجد

 كتب ملزمة  -ب

 

 ال يوجد 

 كتب مقترحة  -ج

 

 

(a) Hotel : Interior Structures , by Eleanor Curtis. 

(b) Hotel Spaces , by Montse Borras. 

(c) Hotel Design, Planning and Development , by Walter A. 

Rutes. 

(d) Professional Practice for Interior Design , by Christine M. 

Piotrowski . 

(e) New Perspective : Design Hotels (New Perspectives) , by 

Arian.   

دورات علمية أو  -د

 نشرات ...الخ 

 

www.en.wikipedia.org/wiki/hotel  

www.en.wikipedia.org/wiki/category:hotel_types  

www.hotelexperienvcedesign.it/introduction.html   
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 .........................التوقيع: .......................   التوقيع :................................
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