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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى

 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 8-1-022-د-ف

 الثانية: المستوىالفرقة /  (6)تصميمات :أسم المقرر 

 الفصل الدراسي الثاني

 

 التخصص

 

    6     عملى       0نظرى        عدد الوحدات الدراسية              

 

 

 هدف المقرر -0

 

 

 

 بعد إتمام دراسة هذا المقرر يستطيع الطالب :

ادراك المعايير واألسس والقواعد الوظيفية ,من خالل دراسات ميدانية للموقع   •

من ناحية األتجاهات األصلية , واتجاهات الرياح المسيطرة , والمناخ السائد واتجاهات 

 سقوط أشعة الشمس علي المبني ....إلخ. ودرجة

وبعد تجميع كافة المعطيات عن الفراغ والنشاط المستخدم به ) المحالت  •

 التجارية ( 

عملية تصميم الفراغات الداخلية تبعاً للوظيفة الطراز والطابع والناحية الجمالية  •

ظير داخلية وتنفيذ تلك األفكار والتصورات في صورة مساقط أفقية وقطاعات ومنا

وخارجية وتفاصيل تشتمل علي عناصر التصميم من] أرضيات /حوائط /أسقف /خامات 

 /ألوان /إضاءة ...الخ[.

الوصول الي تصور كامل لكافة العناصر التصميمية المتعلقة بالمحالت التجارية  •

 حتي نتمكن من الشروع في التنفيذ التصميم في اطار منظومة تصميمية متكاملة .

 لمستهدف من تدريس المقررا -3

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 

 

 

 : ) الدراسات النظرية ( : أن يتعرف على 1-أ-3

 

 ( ( : Case studyالدراسة العامة من خالل دراسة حالة موجودة بالفعل  

 اختيار أحد النماذج العالمية أو المحلية . •

الطالب بتحليلها إلي يعتمد االختيار علي تبني المشروع فكرة واضحة ثم يقوم  •

 عناصرها األولية وبيان أصل الفكرة وكيفية توظيفها فراغياً .

 ( لفراغات المحل المختلفة .  Zoningعمل ) •

 تحديد الممرات ومسارات الحركة . •

 المسقط األفقي المفروش . •

 أحد المساقط الرأسية . •
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 الواجهة . •

 

المتقدمة لوحدات العرض التجارية وطرق  أليات التنفيذ الحديثة أن يتعرف على 0-أ-3

 التاثيث.

طرق توظيف التصميم طبقاً لمواصفات الخامة وخصائصها من أن يتعرف على  3-أ-3

خالل األساليب العلمية والتكنولوجية المستحدثة والموائمة بين التصميم واالبداع 

 وتكنولوجيا الخامات والتصنيع وابتكار تصميمات حديثة ومستقبلية .

المهارات  -ب

 الذهنية :

 

 

 

 ثانياً : ) الدراسة العملية ( 1-ب-3

الفكرة الفكرة التصميمية المعبرة عن الموقع أو المعبرة عن أن يستنتج  •

 التصميمية

•   (Zoning  بمقياس رسم )122:  1 

 02:  1مسقط أفقي بمقياس رسم  •

 02:  1قطاع رأسي طولي أو عرضي ملون بمقياس رسم  •

 02:  1محل ملونة بمقياس رسم واجهة ال •

 

ادراك تكنولوجيا الخامات المستخدمة في التصميم وتوظيفها أن يتمكن من  0-ب-3

 بالتصميم الداخلي وتتابع مراحل التنفيذ  للمشروع .

المهارات المهنية  -ج

 الخاصة بالمقرر :

 

 

وجيا أساسيات عمل تصميمات حديثة ومتطورة مع استخدام التكنول أن يطبق 1-ج-3

 الحديثة في التنفيذ .

بين التصميم والتنفيذ من خالل تطبيقات استخدام الخامات داخل قطع  أن يربط 0-ج-3 

األثاث المختلفة مع التصميم الداخلي للفراغات التجارية ) المحالت ( , لتحويل كل ما هو 

 نمطي لغير النمطي  .

 المهارات العامة : -د

 

 

البحث وذلك من خالل المراجع العلمية المختلفة أو شبكة الطالب علي أن يتدرب  1-د-3

 المعلومات االلكترونية .

ستخدام ويالمهارات االبداعية الخراج المشروع بشكل متكامل أن يستخدم الطالب  0-د-3

 مهارات تنفيذ المشروع النهائي .

 

 محتوى المقرر  -4

 

 

 

 الموضوع األسبوع

علي التصميمات  في العمارة الداخلية محاضرة تمهيدية للتعرف  1األسبوع 

 داخل ) الحيزات التجارية (.

داخل مركز تجارى واجهته تطل : محل تجارى  المشروع األول 0األسبوع 

 .المسقط األفقي( تخطيط)  علي شارع رئيسي

 تحكيم المسقط األفقي . 3األسبوع 

 القطاع ) طولي أو عرضي (  4األسبوع 

 متابعة المشروع ) القطاع ( . 0األسبوع 
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االخراج النهائي  -تحكيم القطاع الرأسي والبدء في تصميم الواجهة  6األسبوع 

 للمشروع

 امتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني 7األسبوع

 محل تجاري داخل أحد الموالت التجارية )دراسة الجزء الثانى 8األسبوع 

 المسقط األفقي (وتخطيط 

 كيم المسقط األفقي .تح 9األسبوع 

 القطاع ) طولي أو عرضي ( 12األسبوع 

والبدء في تصميم وتنفيذ ابعة المشروع ) القطاع الراسي ( مت 11األسبوع 

 الواجهة الرئيسية

 االخراج النهائي للمحل داخل المركز التجاري 10األسبوع 

 +التحكيم النهائي متكامل  االخراج النهائي للمشروع 13األسبوع 

 لالمتحان الشفهي ةالتقييمي اتالتحضير للمشروع 14األسبوع 

 لالمتحان الشفهي ةالتقييمي اتالمشروعالعمل قي متابعة  10األسبوع 

   نهاية الفصل الدراسي الثاني الشفهي متحاناال 16األسبوع 
أساليب التعليم  -0

 والتعلم 

 

 

 

التجارية  طرق تنفيذ التصميمات ألستاذ المادة : نظرية و عروض تقدمية محاضرات 0-1

 في العمارة الداخلية .

تكوين مجموعة من الدراسات المبدئية للمشروع ) الدراسات المشروع و يتم ب 0-0

النظرية والعملية للمشروع (والتعرف علي العناصر األساسية  لتصميم حيزات العمارة 

 الداخلية للفراغات التجارية ) المحالت التجارية (.

 اقشة المشروعات واألفكار التصميمية والتنفيذية  .من 0-3

 األعمال والمشروعات الفردية من خالل اللوحات الهندسية  0-4

 التعليم الفردى للطالب من خالل تجميع المعلومات و البيانات  -0-6

 التعليم باالقران . -0-7

أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 

 

 مناقشة و الحور .ال -6-1

 

 

 

 

 

 

 تقويم الطالب  -7

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

 مناقشة مبدئية للدراسات التمهيدية . 7-1

دراسة الخامات المقترحة واألساليب  –تقييم كل مرحلة من خالل ] عرض التصميم  7-0

 طريقة عرض واخراج المشروع بالكامل [ . –والتقنيات المرتبطة بعملية التصميم 

 تقييم المشروعات الفردية المقدمة من كل طالب . 7-3

 امتحان منتصف العام الدراسي . 7-4

 التوقيت -ب

 

 لثاألسبوع الثا 1-بالتقييم 

 والسادس الخامساألسبوع  0-بالتقييم 
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 M.Tالسابع األسبوع  3-بالتقييم  

 والثاني عشر والحادى عشر األسبوع التاسع  4-بالتقييم 

 رابع عشر والخامس عشراألسبوع ال 0-التقييم ب

 توزيع الدرجات -ج

 

 

M.T 00امتحان منتصف الفصل الدراسي % 

 % 70متوسط أعمال السنة 

 122الدرجة من  - %122المجموع الكلي 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 

 مذكرات -أ

 

 .عملي محاضرات  .1

 Power Point Presentationعروض تقديمية   .0

 كتب ملزمة  -ب

 

 

 ترحة كتب مق -ج

 

 

 

دورات علمية أو  -د

 نشرات ...الخ 

 

 

 

 

 

 

 نجوان شحاتهرئيس مجلس القسم العلمى : أ.د/               أ.د/ عبد الحميد عبد المالك علي أستاذ المادة :

 

 التوقيع: ................................................   التوقيع :................................

 

  0218/0219 تاريخ اعتماده من مجلس القسم :   0218/0219 المقرر :تاريخ تحرير 
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