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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى
 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 05 -1-055 -ف د

دراسات تمهيدية لمشروع :أسم المقرر 

 التخرج

 الرابعة : المستوىالفرقة / 

 األولالفصل الدراسي 

 

 ة: العمارة الداخليالشعبة 

 

   ــــــ   عملى        0   نظرى                 عدد الوحدات الدراسية         

 

 

 هدف المقرر -0

 

 

 

  أن يكووون لوودط ال الوور القوودرة علووي : ت وووير مجموعووة الدراسووات الخاصووة بمشووروع

التخرج ابتداء من تحديد مفهوم التصميم و انتهاء بالتحقيق البصرط و ذلك من خولل 

 الدراسات المرحلية. مجموعة من

 

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 يصبح ال الر قادرا على أن :

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

لدراسات المرحلية ابتداء من تحديد المفهوم التصميمي و انتهاء بالتحقيق ا يرتر 0-أ

 البصرط.

 ت من هذه اآللية و المنظومة للوصول للهدف المنشود.ك المخرجايدر 3-أ

ف باالمكانيات الجديدة الستخدام التكنولوةجيا و المواد الجديدة في مجال يتعر 4-أ

 التصميمات الداخلية للمشروعات التكاملية.

 

المهارات  -ب

 الذهنية :

 يصبح ال الر قادرا على أن :

الووووداخلي أو المشوووواركة فووووي  حوووول مشوووواكل اال ووووتراك فووووي مشووووروعات التصووووميم ط 1-ب

 المسابقات.

الخاموووات المناسوووبة للتصوووميم و المعالجوووات و التصووواميم المختلفوووة للفرا وووات  يختوووار 0-ب

 الداخلية المختلفة.

 

المهارات المهنية  -ج

 الخاصة بالمقرر :

 يصبح ال الر قادرا على أن :

 ي .استخدام مهارات الحاسر اآللي في مجال التصميم الداخلب يصمم 1-ج

 .يحلل عناصر التصميم الداخلي 0-ج

 

 المهارات العامة : -د

 

 

 يصبح ال الر قادرا على أن :

عمليووة البحوو  موون خوولل المراجووأ العلميووة أو  ووبكة المعلومووات االلكترونيووة  يمووار  1-د

 للطلع علي كل ما هو جديد  في مجال التصميم الداخلي .
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ات ير ال الر علي رصد السلبيات و االيجابيعقد حلقات نقا ية نقدية لتدريستجير ل 0-د

 في مجموعة منتقاه من التصميمات.

عمل في الفريق في تصميم عروض تفاعلية عن أحدث التصميمات و االمكانيات ي 3-د

 الجديدة الستخدام التكنولوجيا و المواد الجديدة في التصميم الداخلي .

 وح التعاون الجماعي.تبادل الخبرات مأ ال لب و ر خلل من يتواصل 4-د

 مناقشة األبحاث المقدمة.يقدر على  0-د

 الحاسر اآللي و التعامل مأ  بكة االنترنت.مهارات ستخدم ي 6-د

 

 محتوى المقرر  -4

 

 

 

  

 الموضوع األسبوع

 

محاضرة عن التعرف علي المراحل التمهيدية و التخطيط   1األسبوع 

ديد مفهوم التصميم و االستراتيجي لمشروع التخرج ابتداء من تح

 انتهاء بالتحقيق البصري.
 متابعة المحاضرة.   2األسبوع 

 متابعة البحث للمرحلة األولي.   3األسبوع 

 متابعة البحث ) حلقات نقاش(.   4األسبوع 

م  استكمال متابعة البحث و حلقات النقاش و التحك  5األسبوع 

 المبدئي.

و   متابعة المشروع للمرحلة الثانية الخاصة بالمتطلبا   6األسبوع 

 العالقات المختلفة و تحديد الوظائف.

 متابعة المشروع   7األسبوع 

 التحكيم األول.   8األسبوع 

 المتطلبات التقنية المختلفة للتصميمات الداخلية .   9األسبوع 

 متابعة المشروع.   11األسبوع 

 .التحكيم الثاني   11األسبوع 

 متابعة المشروع.   12األسبوع 

 متابعة المشروع.   13األسبوع 

  التحكيم الثالث.  14األسبوع 
أسالير التعليم  -0

 والتعلم 

 

 

 

 نظريةمحاضرات  0-1

 و حوار مناقشة  0-0 

 زيارات ميدانية  0-3

 المشروع . -0-4

أسالير التعليم  -6

والتعلم لل لب ذوى 

 القدرات المحدودة

 

 تعليم باالقران ال 6-1

 تقويم ال لب  -7

األسالير  -أ

 المستخدمة 

 

 امتحان  فهي لتقييم الدراسات التمهيدية المبدئية. 1-أ -7

 امتحان عملي لتقييم المشروع كمرحلة مبدئية. 0-أ -7

 امتحان عملي لتقييم المشروع فوي  وكلا النهوائي و معرفوة امكانيوة ال ولب لتقوديم 3-أ -7
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دة و المعاصرة للتقنيات و استخدام المواد و ت بيقاتهوا فوي مجوال التصوميم االمكانيات الجدي

 الداخلي.

امتحووان عملووي تجريبووي لتقيوويم امكانيووة ال الوور فووي امكانيووة عمنوول التصووميمات و  4-أ -7

 الرسوم التنفيذية لمشروع ما.

 

 التوقيت -ب

 

 

 األسبوع الخامس 1-ب -7التقييم 

 األسبوع العا ر 0-ب -7التقييم 

 األسبوع الرابأ عشر  3-ب -7قييم الت

 األسبوع الخامس عشر 4-ب -7التقييم 

 توزيأ الدرجات -ج

 

 

 

 % 00     صف الفصل الدراسي األولتنمامتحان 

 % 70متوسط أعمال السنة                            

 درجة 45              % 155مجموع أعمال السنة  

 درجة 65 ل       الفصل الدراسي األوامتحان نهاية 

 درجة155 الكلي                                  المجموع

 

 قائمة الكتر الدراسية والمراجأ -8

 ال يوجد مذكرات -أ

 كتر ملزمة  -ب

 

 ال يوجد

 كتر مقترحة  -ج

 

 ال يوجد

دورات علمية  -د

 أو نشرات ...الخ

 

 

 نجوان  حاتاا.د/رئيس مجلس القسم العلمى :  قائم بأعمال              أ.د / أحمد فؤاد حسن    : قررالم ذةتاأس

 

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

 

 0512-0518تاريخ اعتماده من مجلس القسم :                            0512-0518 تاريخ تحرير المقرر :
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