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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى
 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 12 - 1 – 400 –ف د 

تصميمات داخلية  :أسم المقرر 

(2) 

الفصل / ثالثة: مستوىالفرقة / ال

 الثانيالدراسي 

 

 عمارة داخلية : شعبةال

 

   6     لوحدات الدراسية                  نظرى              عملى عدد ا

 

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

 أن يكون لدى الطالب القدرة على :

  استيعاب مفاهيم التصميم الداخلي المختلفة والتجهز للتخصص الدقيق ) العمارة

 الداخلية ( .

 في المجال / العملية  تنمية قدراته التصميمية والتخيلية وتوسيع مداركه البحثية

 التصميمية في مشروعات متعددة الوظائف .

  مساعدة الطالب على تنمية تصوره وخياله الفراغي والتعبير عنه بطرق

 متنوعة.

  دراسة  –تنمية االحساس بالنسب  –تنمية قدراته على التعبير ثالثي االبعاد

تناسب  –اللوان ا –أنواع المالمس  –الخامات وتأثيرها على القرار التصميمي 

 الخ ..... . –عناصر التصميم الداخلي ومتطلبات الفراغ 

  دراسة " الوظائف " المطلوبة من الفراغ المصمم وكيفية الوصول لتحقيقها

بانجح الصور من خالل القرارات التصميمية الداخلية ) التصميم الداخلي 

 للفراغات االدارية ( .

 

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 

 

لمعلومات ا -أ

 والمفاهيم

 أن يكون لدى الطالب القدرة على :

8 

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


 

   

 

 

 

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

qaufinearts@yahoo.com:. E – mail 

8 

 

 

 

داري بملحقاته وبانواعه والمفاهيم التصميمية على مبادئ التصميم اإل أن يتعرف 1-أ

 لفية الثالثة .المختلفة وتطورها مع انسان األ

ساسية عند همية البحث في مجال التصميم الداخلي وعناصره والمقاييس األأأن يدرك  2-أ

 بدء في تصميم المشروع تبعا لوظيفة الفراغ .ال

 لى الهدف المنشود .إالمخرجات من هذه اآللية والمنظومة للوصول  أن يدرك 3-أ

مكانيات الجديدة الستخدام التكنولوجيا والمواد الجديدة في مجال اإل أن يتعرف على 4-أ

 نواعها المختلفة .أدارية بالتصميم الداخلي للفراغات اإل

ات المهار -ب

 الذهنية :

 

 

 

 أن يكون لدى الطالب القدرة على أن :

دارية بانواعها والمعايير القدرة على تخيل الفكر التصميمي للفراغات اإليكتسب  1-ب

  ساسية .المختلفة التي تحكمه وتحدد توجهاته األ

القدرة على فهم عالقة وظيفة الفراغ وتطور فكر التصميم ومدى فعالية يكتسب  2-ب

 وبالتالي الحيز المصمم على المدى الطويل . التصميم

المهارات المهنية  -ج

 الخاصة بالمقرر :

 

 

 أن يكون لدى الطالب القدرة على أن :

دراسات بحثية متنوعة لدراسة كافة ابعاد التصميم الداخلي الفراغي من خالل يعد  1-ج

 المشروع االساسي ) العمارة الداخلية للفراغات االدارية ( .

 مهارات التعبير المتنوعة لكل طالب للتعبير عن فكره التصميمي . يوظف 2-ج

المشاريع المماثلة واتجاهات التصميم العالمية في هذه المجاالت  يربط الطالب بين 3-ج

 في بناء توجهه وفكره التصميمي .

 المهارات العامة : -د

 

 

 أن يكون لدى الطالب القدرة على أن :

دارية بانواعها واشكالها المختلفة ومعرفة الداخلي للمكاتب اإلتصميم الفراغ يعد  1-د

 ساسية وملحقاتها .مكوناتها األ

تصميم الفراغ الداخلي لمكتب المدير العام ودراسة مميزاتها ومعاييرها يحلل  2-د

  التصميمية الالزمة .

 خراج مشروع يمكن تنفيذه .البحث والدراسات التصميمية إليستنتج عن طريق  3-د

 

 محتوى المقرر  -4

 

 

 

 الموضوع األسبوع

 تمهيد عن التخصص الدقيق والتعرف على المشروع . 1األسبوع 

البدء في  –محاضرة عن المكاتب وانواعها وتصميمها الداخلي  2األسبوع 

 دراسات المسقط االفقي .
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 متابعة دراسات الطالب في تصميم وتخطيط المسقط االفقي . 3األسبوع 

متابعة المشروع من خالل دراسة الهدف من التصميم / االستراتيجية  4 األسبوع

 ي .مبدئوتقييم 

 تحكيم نهائي للمسقط االفقي ومناقشة الطالب في مشروعه . 5األسبوع 

 –محاضرة عامة عن الفراغ االداري لتشجيع الطالب على النقد البناء  6األسبوع 

  متابعة الطالب ومساعدته في تحليل ودراسة مواقع ووظائف مختلفة

 ) منطقة االستقبال والكاونتر واالنتظار ( .

 تقييم الداء الطالب ومناقشة مفتوحة . 7األسبوع 

 . ولاختبار منتصف الفصل الدراسي اال 8األسبوع 

 لكاونتر واالنتظار(تسليم وتحكيم المرحلة الثانية ) منطقة االستقبال وا 9األسبوع 

 حد مكاتب المديريين بملحقاته .المرحلة الثالثة : دراسات تنفيذية أل 11األسبوع 

 متابعة المرحلة الثالثة . 11األسبوع 

المرحلة  –تسليم وتحكيم الدراسات كلها مجمعة ) المسقط االفقي  12األسبوع 

 . المرحلة الثالثة ( –الثانية 

 حد الفراغات االدارية .أمجال تطبيقي على ورشة عمل ك 13األسبوع 

 تقييم لكل المشروعات التى تم انجازها خالل الفصل الدراسى . 14األسبوع 
 

أساليب التعليم  -5

 والتعلم 

 

عن التصميم الداخلي ومفاهيمه العامة وتوجهاته في مجال الفراغات محاضرات  5-1

 االدارية .

 المبدئية للمشروع .مناقشة / سيمنار عن الدراسات  5-2

 زيارات ميدانية لتجميع معلومات عن موضوع الدراسة . 5-3

 تدريب عملي لجميع المخرجات لتسليم المشروع في شكله النهائي . 5-4

أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 

في شبكة تنشيط الناحية االبداعية لدى الطالب من خالل تشجيعهم على البحث  6-1

المعلومات وتنمية قدراتهم على تخيل الفراغ الداخلي وكيفية التعبير عن فكرهم التصميمي 

 رائهم .آو

 تقويم الطالب  -7

 

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

 تحكيم مرحلة المسقط االفقي . 1-أ -7

 اختبار منتصف الفصل الدراسي االول . 2-أ -7

 تحكيم المرحلة الثانية . 3-أ -7
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 حكيم المرحلة الثالثة .ت 4-أ -7

 ورشة عمل . 5-أ -7

 

 التوقيت -ب

 

 

 . خامساألسبوع ال 1-ب -7التقييم 

 . ثامنالاألسبوع  2-ب -7التقييم 

 . تاسعالاألسبوع  3-ب -7التقييم 

 . ثاني عشرالاألسبوع  4-ب -7التقييم 

 . عشر خامسالاألسبوع  5-ب -7التقييم 

 

 توزيع الدرجات -ج

 

 

M.T25تصف الفصل الدراسي امتحان من % 

  % 75متوسط أعمال السنة 

 درجة . 111 أعمال السنة للفصل الدراسي الثاني مجموع - %111المجموع 

 درجة. 111االمتحان النهائي شفوي 

 درجة. 211المجموع 

 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 

 مذكرات -أ

 

 ال يوجد

 كتب ملزمة  -ب

 

 ال يوجد 

 كتب مقترحة  -ج

 

 

(a) Giuliana , Vincent E. , " The Mechanization of Office Work " 

. Scientific American . Vol. 247 No. 3 . September 1982. Pp. 148-

164. 

(b) Malone, Thomas W. , How do people organize their desks ? 

Implications for the Design of Office Information Systems " 

ACM Transactions on Office Information Systems . Vol. 1 . No. 1 

January 2005. 

(c) Riewoldt , Otto. Hudson , Jennifer. " New Office Design " 

Laurence King Publishing, USA, 2004. P 56 .   
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دورات علمية أو  -د

 نشرات ...الخ 

 

www.officedesigns.com 

designs-office-desgning.com/category/home-www.home  

 

  نجوان شحاته أ.د/رئيس مجلس القسم العلمى : قائم بأعمال                  محمود المالح دأ.: أستاذ المادة

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

 

 2112-2118تاريخ اعتماده من مجلس القسم :             2112-2118 تاريخ تحرير المقرر :
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