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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى
 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

  11 -1-055 –ف د 

تصميمات داخلية  :أسم المقرر 

(3) 

 الرابعة : مستوىالفرقة / ال

 ولاالالفصل الدراسي 

 

 عمارة داخلية: شعبة ال

 

   6    وحدات الدراسية                  نظرى              عملى عدد ال

 

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

 أن يكون لدى الطالب القدرة على :

  التعرف علي اللون و الضوءcolor & light  و تأثيرها علي القرار التصمميمي

 لتناسب عناصر التصميم الداخلي و متطلبات الفراغ .... الخ.

  دة و الملمس التعرف علي الماmaterial & texture  و تأثيرهما علمي القمرار

 التصميمي لتناسب عناصر التصميم الداخلي و متطلبات الفراغ.

  التعرف علي الكتلة و الفراغmass &space  و تأثيرها علي القرار التصمميمي

 لتناسب عناصر التصميم الداخلي و متطلبات الفراغ .

  التعممرف علممي الو يفممة و التقنيممةfunction & technique  و تأثيرهمما علممي

 القرار التصميمي لتناسب عناصر التصميم الداخلي و متطلبات الفراغ.

   التعمممرف علمممي الشمممكل و األسممملوform & style  و تأثيرهممما علمممي القمممرار

 التصميمي لتناسب عناصر التصميم الداخلي و متطلبات الفراغ.

 

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 

المعلومات  -أ

 المفاهيمو

 

 

 

 يصبح الطالب قادرا على أن :

 تعرف علي آليات و مبادئ الدراسات الخاصة بالمشروع.ي 1-أ

لدراسات المرحلية ابتداء من تحديد المفهوم التصميمي و انتهاء بمالتحقي  با يستشهدا 2-أ

 البصري.

 المخرجات من هذه اآللية و المنظومة للوصول للهدف المنشود. يدرك 3-أ

جيا و المواد الجديدة في مجمال التصمميمات انيات الجديدة الستخدام التكنولواالمك يحدد 4-أ

 الداخلية للمشروعات التكاملية.

 مبادئ الدراسات البحثية المتنوعة لدراسة كافة أبعاد التصميم الداخلي الفراغي. يميز 0-أ
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المهارات  - 

 الذهنية :

 

 

 

 يصبح الطالب قادرا على أن :

 الشتراك في مشروعات التصميم الداخلي أو المشاركة في المسابقات.حل مشاكل اي 1- 

الخاممممات المناسمممبة للتصمممميم و المعالجمممات و التصممماميم المختلفمممة للفراغمممات  يختمممار 2- 

 الداخلية المختلفة.

 حل مشاكل قد تطرأ علي عرض و اخراج المشروع.ي 3- 

المهارات المهنية  -ج

 الخاصة بالمقرر :

 

 

 ادرا على أن :يصبح الطالب ق

 استخدام مهارات الحاسب اآللي في مجال التصميم الداخلي .يصمم ب 1-ج

 المهارات العامة : -د

 

 

 يصبح الطالب قادرا على أن :

عمليممة البحمم  مممن خممجل المراجممأ العلميممة أو شممبكة المعلومممات االلكترونيممة  يمممار  1 -د

 . لجطجع علي كل ما هو جديد  في مجال التصميم الداخلي

قد حلقمات نقاشمية نقديمة لتمدريب الطالمب علمي رصمد السملبيات و ع يتواصل من خجل 2 -د

 في مجموعة منتقاه من التصميمات. االيجابيات

عمل فمي الفريم  فمي تصمميم عمروض تفاعليمة عمن أحمدم التصمميمات و االمكانيمات ي 3 -د

 لي .الجديدة الستخدام التكنولوجيا و المواد الجديدة في التصميم الداخ

 تبادل الخبرات مأ الطج  و روح التعاون الجماعي.ل يستجيب 4 -د

 وقف لتحقي  األهداف المستهدفة.مادارة ال قدر على حسني 0 -د

 الحاسب اآللي و التعامل مأ شبكة االنترنت.مهارات  يستخدم 6 -د

 

 محتوى المقرر  -4

 

 

 

 الموضوع األسبوع

التمهيدية و التخطيط محاضرة للتعرف علي المراحل   8األسبوع

االستراتيجي لمشروع مادة التصميمات ابتداء من تحديد 

 المفهوم التصميمي للهيكل المعماري.

 :المطلو  من الطالب 

o .ابتكار رؤية معاصرة للفراغ الداخلي 

 : التعريف بالمشكلة عن طري 

o دراسات بيئيةenvironmental. 

o دراسات انشائيةstructure Study 

o  دراسة وظائفfunction study  

 :فكرة التصميم 

o  دراسة لفكرة التصميمconceptual study  

 دراسات التنفيذstudy execution 

 :التحقي  البصري من خجل أحد عناصر التصميم 

o .اللون و الضوء 

o .المادة و الملمس 

o .الكتلة و الفراغ 

o .الوظيفة و التقنية 

o .الشكل و األسلوب 

 متابعة المشروع.  8األسبوع

 متابعة المشروع.  5األسبوع
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 متابعة المشروع.  4األسبوع

 تحكيم المرحلة األولي  3األسبوع

 متابعة المرحلة الثانية  6األسبوع

 متابعة المرحلة الثانية  7األسبوع

 تحكيم المرحلة الثانية  1األسبوع

 امتحان منتصف الفصل الدراسي األول  5األسبوع

 متابعة المرحلة الثانية.  80األسبوع

 متابعة المرحلة الثانية.  88بوعاألس

 المرحلة الثانية. تحكيم  88األسبوع

 متابعة المرحلة الثالثة  85األسبوع

  تحكيم المرحلة الثالثة.  84األسبوع
أساليب التعليم  -0

 والتعلم 

 

 (.Data Showباستخدام أحدم وسائل العرض ) نظرية محاضرات  0-1

 .البح  الفردى  0-2

 .حوار المناقشة و ا 0-3

 وواجبات تطبيقية فردية. مشاريأ 0-4

 

أساليب التعليم  -6

والتعلم للطج  ذوى 

 القدرات المحدودة

 

 . تعليم األقران 6-1

 تقويم الطج   -7

 

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

التحكيم األول لتقييم المرحلة األولي : التصور للفكرة االسمتراتيجية / الجمو العمام /  1-أ -7

 المجموعة اللونية / المواد المستخدمة . األسلو  /

 

التحكيم الثاني لتقييم المرحلة الثانية : من التفاصيل التنفيذية / المنظور للقطات و  2-أ -7

 زوايا مختلفة .

 

امتحممان منتصممف التممرم األول لتقيمميم درجممة اسممتيعا  الطالممب لمجموعممة الدراسممات  3-أ -7

أ ما يساعد علي توضيح فكرة المشمروع المحمدد البصرية و التصميمية و الو يفية و جمي

 بطريقة غير تقليدية.

 

التحكيم الثال  لتقييم المرحلة الثالثة: لدرجة اسمتيعا  الطمج  لمجمموع الدراسمات  4-أ -7

البصرية و التصميمية و الو يفية و جميأ ما يساعد علي توضيح فكرة المشمروع لبمحمدد 

 بطريقة غير تقليدية.

 

نهايممة الفصممل الدراسممي لتقيمميم : اسمميتيعا  الطالممب لمجممموع الدراسممات  امتحممان 0-أ -7

بطريقمة  د علي توضيح فكرة المشروعالبصرية و التصميمية و الو يفية و جميأ ما يساع

 غير تقليدية.

 

 األسبوع الخامس 1 -  -7التقييم  التوقيت - 

mailto:qaufinearts@yahoo.com
mailto:qaufinearts@yahoo.com


 

   

 

 

 

 0886671558-3185113فاكس  (875) 3156305تليفون   -االسكندرية   –جليم   -شارع عبد السالم عارف  801

qaufinearts@yahoo.com:. E – mail 

4 

 

 

 األسبوع الثامن 2 -  -7التقييم 

  األسبوع العاشر 3 -  -7التقييم 

 األسبوع الثال  عشر 4 -  -7التقييم 

 

 توزيأ الدرجات -ج

 

 

 %20لفصل الدراسي االول  اصف تنمامتحان 

 %70اعمال السنه متوسط 

 درجة 155  -  % 155 مجموع أعمال السنة

 درجة 155 األول شفويالفصل الدراسي  امتحان نهاية

 درجة 255     الكليالمجموع 

 

 المراجأقائمة الكتب الدراسية و -1

 

 مذكرات -أ

 

 ال يوجد

 كتب ملزمة  - 

 

 ال يوجد

 كتب مقترحة  -ج

 

 

دورات علمية أو  -د

 نشرات ...الخ 

  

 

 نجوان شحاتها.د/رئيس مجلس القسم العلمى : قائم بأعمال                                             أستاذ المادة :

 التوقيأ: ................................................   التوقيأ :................................

 

   2512-2511 تاريخ اعتماده من مجلس القسم :               2512-2511 تاريخ تحرير المقرر :

mailto:qaufinearts@yahoo.com
mailto:qaufinearts@yahoo.com

