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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى
 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 6 - 4 – 400 –ف د 

الفصل لثالثة / ا : مستوىالفرقة / ال تاريخ تخصص :أسم المقرر 

 الثانىالدراسي 

 

 عمارة داخلية: شعبة ال

 

   -     نظرى              عملى               2ت الدراسية  عدد الوحدا

 

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

 يهدف المقرر أن يكون الطالب قادرا على أن :

تطور طبيعة الفراغ الداخلى عبر التاريخ حتى الوقت المعاصر و ذلك بدءا  يعدد مراحل •

نهضة وصوال الى الحداثة من العمارة القديمة مرورا بعمارة العصور الوسطى ثم عصر ال

و المدارس و االتجاهات التصميمية المعاصرة من خالل دراسة و تحليل تطور شكل 

الفراغ الداخلى للوقوف على اهم السمات و الخصائص و المحددات الخاصة بالعملية 

وتوظيف مبادئ الفكر التصميمي في مراحله المختلفة في التصميمية للعمارة الداخلية 

 .عمارة الداخلية المعاصرةتصميمات ال

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 

 

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 

 

 

 أن يكون لدى الطالب القدرة على أن:

و خصائص الفراغ الداخلى عبر التاريخ حتى يومنا هذا ذلك بدءا من  اهم سمات يدرك 1-أ

رة القرنين الثامن العمارة القديمة مرورا بعمارة العصور الوسطى و عصر النهضة ثم عما

عشر و التاسع عشر وصوال الى مطلع القرن العشرين و رواد الحداثة و االساليب و 

 االتجاهات المعاصرة .

 .اهم سمات و خصائص تصميم الفراغ الداخلى لكل فترة داخلية  يصف 2-أ

 لعوامل المؤثرة على تطور طبيعة و شكل الفراغ الداخلى و منها العوامليميز اهم ا 3-أ

 المناخية و الجغرافية و السياسية و االجتماعية و االقتصادية عبر العصور .
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تطور الفكر التصميمي من مطلع القرن العشرين والمدارس  صيليا مراحلتف يشرح 4-أ

التصميمية المختلفة وأثر رواد الحداثة على تغير مفهوم العمارة الداخلية وأساليب تصميم 

 م و االتجاهات الحديثة .الفراغ الداخلى كذلك المفاهي

يدرك األساليب التصميمية المتعددة للمصممين في المدارس التصميمية المختلفة  5-ا

 ويميز النماذج التصميمية لتلك األساليب.

المهارات  -ب

 الذهنية :

 

 

 

 أن يكون لدى الطالب القدرة على أن:

 . خصائصها  ماهية الفراغات الداخلية المختلفة من خالل سماتها و يستكشف 1-ب

بين سمات وخصائص الفراغ الداخلى و االتجاهات التصميمية المختلفة لكل  يقارن 2-ب

 .و نقدها  فترة زمنية و تحليلها

فها لتنعكس على تطوير قدرات الطالب يختبر االتجاهات التصميمية و يوظ 3-ب

 التصميمية .

من خالل ماله المستقبلية يتبنى أحد االتجاهات التصميمية البارزة لتوظيفها في أع 4-ب

 المحاضرات او االبحاث .

المهارات المهنية  -ج

 الخاصة بالمقرر :

 

 

 أن يكون لدى الطالب القدرة على أن:

 منهجى . يعالج التصميمات بشكل 1-ج

 .معلومات تخصصية في مجالهجمع يستخدم شبكة االنترنت في  2-ج 

 المهارات العامة : -د

 

 

مل الجماعى من خالل مشاركة الطالب فى ابحاث مشتركة مما مهارات الع يمارس 1-د

 . يكسبه روح الفريق

 ويستفيدالمناقشة و المناظرة باسلوب علمى  يتصل باآلخرين بشكل فعال من خالل 2-د

 .من ذلك فى صياغة رأى واعى بشكل علمى متخصص 

 . أهم النتائج من خالل حلقات النقاش الجماعيةيستنتج  3-د

 المقرر محتوى  -4

 

 

 

 الموضوع األسبوع

نشأه عن خصائص العمارة الداخلية عبر التاريخ ومحاضرة تمهيدية  1األسبوع 

و العمارة االغريقية  العمارة المصرية القديمة الفراغ الداخلى عبر

 .والرومانية وعمارة العصور الوسطى )القوطي (

 االمبير -الروكوكو -الباروك – الداخلية لعصر النهضهالعمارة  2األسبوع 

+ تقييم الورقة البحثية ورة الصناعية  ثالعمارة الداخلية لعصر ال 3األسبوع 

 .االولى 

االرت -حركة الفنون و الحرف –لحداثة ا لبداية بداية العمارة الداخلية 4األسبوع 
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 . نوفو

 األرت ديكوالعمارة الداخلية إلسلوب  5األسبوع 

 لويد رايت العمارة الداخلية للعضوية . فرانك 6األسبوع 

 اختبار منتصف الفصل الدراسي الثاني . 7األسبوع 

 لباو هاوسمدرسة ا –السلوب الديستيل  العمارة الداخلية  8األسبوع 

ميس فان  –العمارة الداخلية للحداثة لوكوربوزية  -الطراز العالمي  9األسبوع 

 درو

 البوست مودرن–السلوب ما بعد الحداثة العمارة الداخلية  11األسبوع 

 العمارة الداخلية السلوب االقاللية 11األسبوع 

 العمارة الداخلية السلوب التكنولوجيا المتقدمة 12األسبوع 

 العمارة الداخلية السلوب التفكيكية . 13األسبوع 

  مناقشة البحث 14األسبوع 

 مراجعة عامة. 15األسبوع 
 

يم أساليب التعل -5

 والتعلم 

 

 .نظريةمحاضرات  -1

 . Power Point Presentationأفالم عروض تقديمية  -2

أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 

 مشاركتهم في أبحاث جماعية . -1

 تشجيعهم و حثهم على استخدام مهاراتهم . -2

 تقويم الطالب  -7

 

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

 . تسلسل تطور العمارة الداخلية فى العصور القديمةعن  فردية ة بحثية ورق 1-أ

طالب لتصميم احد الحيزات التجارية بإستخدام الفكر التصميم  3-1مشروع جماعى )  2-أ

 . للمدرسة )االقاللية أو الهاى تك أو  التفكيكية ( (

 التوقيت -ب

 

 

 لثاألسبوع الثا 1-بالتقييم 

 ابع عشررالاألسبوع  2-بالتقييم 

 توزيع الدرجات -ج

 

 

M.T من أعمال السنة % 25امتحان منتصف الفصل الدراسي 

 من أعمال السنة % 25 ية االولىثالورقة البح

 من أعمال السنة %50المشروع 

 درجة 40 اعمال السنة مجموع
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 درجة 60االمتحان النهائي 

 100الدرجة من  - %100المجموع الكلي 

 ة والمراجعقائمة الكتب الدراسي -8

 

 مذكرات -أ

 

 .يوجد .1

 كتب ملزمة  -ب

 

 ال يوجد

 كتب مقترحة  -ج

 

 

A History of Architecture . Banister Fletcher , Pradbury Agnew 

& co. LD , Printers , London and Tonbridge . 

John Julius Norwich , The World Atlas of Architerture . 

  2- 1تاريخ العمارة جزء  توفيق أحمد عبد الجواد ،

 صالح زيتون ، العمارة فى القرن العشرين ، المطبعة الفنية الحديثة ، القاهرة .

ات علمية يدور -د

 أو نشرات ...الخ 

 

 

 

 

 www.frankloydwright .org  

www.miessociety .org  

www.greatbuildings.com 

 

 رئيس مجلس القسم العلمى :       د/ آيات فواز–غنيم د/ رحاب  – أميرة الحدادد/ م.أ.أستاذ المادة :

 نجوان  شحاته د/ أ.                                                                                                     

 

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

 

 2012-2018تاريخ اعتماده من مجلس القسم :                    2012-2018 تاريخ تحرير المقرر :
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