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 االسكندرية   -جامعة / أكاديمية :

 كلية / معهد :الفنون الجميلة 

 قسم : الديكور 

 توصيف مقرر دراسى
 

 بيانات المقرر  -8

 الرمز الكودى 
 4-0-011-ف د

 االعدادية  :الفرقة / المستوى  التصميمات  :أسم المقرر 

 8081/8085للعام الدراسي   ثانىالالفصل الدراسى 

 

  الديكور التخصص

  

 

 نظرى              عملى                  ساعات  1عدد الوحدات الدراسية 

 

 

 هدف المقرر -8

 

 

 

 

التعرف على العمليات التصميمية االولية للعمارة الداخلية وتنمية قدرات 

الطالب فى التشكيل الفراغى وتحقيق الجوانب الوظيفية  والجمالية  من 

مبسطة  ولعناصر سكنية بسيطة يتم فيها  خالل دراسة  لنماذج فراغية

تطبيق لمشاكل الفراغ والحركة والوظائف  ومعالجة االسطح واستخدام 

 المواد والمجموعات اللونية .

 المستهدف من تدريس المقرر -5

 

 المعلومات والمفاهيم -أ

 

 

 

 

 

 .واسلوب استخدامهمقايس الرسم  يدرك مفهوم . 0أ

 طع االثاث الخاصة بفراغ المعيشة المقاسات المثلى لق يميز.  2أ

ومراعاة مسارات توظيف االثاث بأسس تصميم غرفة لمعيشة من خالل  يدرك . 3أ

 الحركة .

 المهارات الذهنية : -ب

 

 

 

 

 

 

فى عالقات معا  لتحقيق كتلة متزنة داخل الفراغ  قطع األثاثتوظيف  يختبر. 0ب 

 الداخلى 

 لغرفة المعيشة. تصميمفي  يطبق أسس تصميم الفراغ الداخلي. 8ب 

 .والتي ال تناسبه  يفرق بين احجام العناصر التي تناسب المساحة المعطاه له. 5ب 

 

المهارات المهنية الخاصة  -ج

 بالمقرر :

 

 

 

 

 

قطع االثاث الخاصة بغرفة ل ( ةجانبىال – الراسية –فقى اال) يستنتج المساقط   . 8ج

  .المعيشة

فى شكل  وقيعهاوترفع مقاسات  غ داخلي بناء عليينشئ مسقط أفقي ألي فرا . 8ج

مساقط افقية وراسية  وذلك من خالل تحويلها الى مقياس رسم  يمكن توقيعه على 

 اللوحة . 

 لغرفة المعيشة وفقاً ألفكاره. يعالج الفراغ الداخلي -5ج

 المهارات العامة : -د

 

 

 لغرف المعيشة. في البحث عن أفكار تصميمية مختلفة يستخدم االنترنت. 0د

 تي يراها مناسبة لتصميمهيقترح الخامات ال. 8د
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 محتوى المقرر  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموضوع األسبوع

 :السبوع االولا
01/2/9210 

 تنزيل البحث .

 التنويه عن احضار متر للقياس.

 شرح المعماري ) المسقط األفقي والقطاع الرأسي( 01/2/1210

 متابعة البحث.

 راغات المرسمين العلوي والسفلي.قياس عملي لف
:                                                                            االسبوع الثانى

_70/2/9210 
 متابعة البحث واختيار اللقطات.

 متابعة لوحات المسقط األفقي.
 متابعة البحث واختيار اللقطات. 20/2/9210

 لرأسي.متابعة لوحات القطاع ا
:                                                                            االسبوع الثالث

21/2/9210 
للوحة  المتابعة االخيرة لمراحل التنفيذ النهائية

 المساقط.

  متابعة نهائية للبحث.
 .Mood Boardالتنويه عن ال  82/2/9210

 طاعات الرأسية.تحكيم لوحات المسقط األفقي والق

 تحكيم البحث.
                           :                                                     االسبوع الرابع

3 /3 /9210 
  شرح غرفة المعيشة وتنزيل المسقط األفقي.

 متابعة المسقط األفقي لغرفة المعيشة. 7/3/9210

                                   :                الخامس االسبوع
01/3/9210 

 متابعة المسقط األفقي لغرفة المعيشة.
 

 متابعة القطاع الرأسي الطولي )رصاص(. 01/3/9210

                                                                     :     االسبوع السادس
70/3/9210 

  ضي. )رصاص(.القطاع الرأسي العرمتابعة 

متابعة القطاعات الرأسية  الطولي والعرضي  20/3/9210

 )رصاص(
                                                                       :    االسبوع السابع

21/3/9210 
 

متابعة القطاعات الرأسية الطولي والعرضي 

 )رصاص(

عمل محاوالت لمالمس الخامات  التنويه عن

 سم.3*3الخاصة بمشروع كل طالب في مربعات 

 إحضار األلوان الجواش. التنويه عن
 ات.مالمس الخاممتابعة  82/3/9210

                                                                            االسبوع الثامن_
30/3/9210 

 ات الرأسية.متابعة تلوين القطاع

 متابعة تلوين القطاعات الرأسية. 1/1/9210
 االسبوع التاسع

7/1/9210 
 

Mid Term Exam 
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 00/1/9210إلي  6/1من  00/1/9210

                                        عاشر:               االسبوع ال
01/1/9210 

 متابعة تلوين القطاعات.

 لوين القطاعات.متابعة ت 80/1/9210

 :حادي عشربوع الاالس
20/1/9210 

 

  متابعة تلوين القطاعات.

والتنويه علي احضاره في  شرح كيفية عمل الماكيت 22/1/9210 

 االمتحان الشفوي.

 متابعة تلوين القطاعات.
 :ثاني عشربوع الاالس 

28/1/9210 
 

المسقط  -Mood board تحكيم المشروع ) ال 

 .عات (القطا -األفقي  

 متابعة الماكيت. 2/2/9210 

 :ثالث عشربوع الاالس 
2/2/9210 

 متابعة الماكيت.

   متابعة الماكيت. 9/2/9210 

 االسبوع الرابع عشر 
02/2/9210 

 متابعة الماكيت.

 متابعة الماكيت. 06/2/9210 

 أساليب التعليم والتعلم  -3

 

 

 بيوتر/ داتا شو(.محاضرات باستخدام أحدث وسائل العرض) كم-1-5
) اسااال التماااميم . القياااام بابحااااث مرمياااب مرتبواااب باااالمحتو  العرمااا  لرمااااد  -5-2

 ونظريات الرون (
 مناقشب األبحاث -5-3
 التعلم الذاتى  -3-4

 المشروع . -3-3

 

أساليب التعليم والتعلم  -6

للطالب ذوى القدرات 

 المحدودة

 ت السابقة وعرض البياناتبالصور  والنماذج التى تم تنفيذها فى السنوا

 تقويم الطالب  -7

 األساليب المستخدمة  -أ

 

 

قدرة الطالب على ادراك مفهوم الكتلة والفراغ   لتقييممجموعة من التمارين    -8

 وراسى جانبى ( -راسى امامى-وكيفية تحديد مساقطها الثالثة  )افقى 

 الب لما تم دراسته.امتحان منتصف الفصل الدراسي لتقييم درجة استيعاب الط -8

  .درجة استيعاب المقرر الدراسي لتقييم نهاية الفصل الدراسي الشفوي امتحان -5

 التوقيت -ب

 

 

 الثالث األسبوع تقيم التمرين االول 
 السابع األسبوع التمرين الثان   تقييم

 االسبوع الثان  مشر  تقيم التمرين الثالث 

من إجمالي أعمال  % 83درجة )  83الدراسى الثانى متحان منتصف الفصل ا توزيع الدرجات -ج
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 (السنة

 (من إجمالي أعمال السنة % 73)     درجة 73 درجة المشروع 

 درجة 800              اعمال السنة للفصل الدراسى الثاني 

 درجة 800 الثاني   نهاية الفصل الدراسي  الشفوي امتحان

 جةدر 800                         المجموع 

 

 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -1

 

 مذكرات -أ

 

 

 

 اليوجد

 كتب ملزمة  -ب

 

 اليوجد

 كتب مقترحة  -ج

 

 

 

Time saver  

Data  

neufert 

دورات علمية أو  -د

 نشرات ...الخ 

 

 على الطالب البحث من خالل االسترشاد بالمحاضرات فى مواقع النت ذات صلة

 

 نجوان شحاتةا.د. رئيس مجلس القسم العلمى :                             لحدادأ.م.د/ أميرة ا أستاذ المادة :

 التوقيع :                    التوقيع :                                        

 8102/8102تاريخ إعتماده من مجلس القسم :                      2102/2102تاريخ تحرير المقرر:
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