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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى

 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 5-1-022-ف د

 

 لولىاال: المستوىالفرقة /  (3) تصميمات :أسم المقرر 

 لولالفصل الدراسي اال

 

 :الديكورالتخصص

 

    6    عملى       0  نظرى               عدد الوحدات الدراسية      

 

 

 هدف المقرر -0

 

 

 

 ن يكون لدى الطالب القدره على ايجاد حلول تصميمه فى مجال الفراغات أ

 : ـالداخليه السكنيه من خالل المامه ب

 . بأسس لوعناصر لومفردات التصميم الداخلى للفراغات السكنيه 

 بقا للثقافات االجتماعيه لوالمعايير المتطلبات المعيشيه للفراغات السكنيه ط

 البيئيه لواالقتصاديه .

  ابعاد لومقاييس االثاث المتصله بالفراغات السكنيه لوعالقتها بالمقاييس البشريه

 لومسارات الحركه لولوسائل االتصال االفقيه .

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 

المعلومات  -أ

 لوالمفاهيم

 

 

 

لك بتحديد العناصر المكانيه ذدة التصميمات لوقدرات الطالب فى ما أن ينمى 1-أ-3

 لوالفراغيه لودراسات الحركه .

 سس لوالمعايير التى تؤثر فى عمليات التصميم الداخلى .األأن يحلل  0-أ-3

لوطبيعة تكامل هذه الوظائف داخل  العناصر المكونه للفراغ الداخلى أن يتفهم 3-أ-3

 منظومة التصميم .

المهارات  -ب

 الذهنية :

 

 

 

القدره على تخيل الفكر التصميمى لوراء التصميم الداخلى للفراغ أن يكتسب  1-ب-3

ساسيه فقيه لوالمعايير المختلفه التى تحكمه لوتحدد توجهاته األالسكنى لولوسائل االتصال األ

. 

عالقة لوظيفة الحيزات لوتطور فكر التصميم لومدى فاعلية التصميم  أن يستكشف 0-ب-3

 المدى الطويل .لوبالتالى الحيز المصمم على 

تصميم الحيزات المختلفه تبعا للوظائف لوالتدريب على تصور  أن يفرق بين 3-ب-3

جسام المختلفه يجاد العالقه الوظيفيه لوالجماليه لهذه األإجسام بالبعد الثالثى مع لوتخيل األ

. 

لكترلونيه ع العلميه الو شبكة المعلومات اإلعملية البحث من خالل المراج أن يطبق 1-ج-3المهارات المهنية  -ج

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


 

   

 

 

 

 0886671558-3185113فاكس  (875) 3156305ون تليف  -االسكندرية   –جليم   -شارع عبد السالم عارف  801

qaufinearts@yahoo.com:. E – mail 

8 

 الخاصة بالمقرر :

 

 

تجاهات المحليه لوالعالميه فى مجال التصميم الداخلى حدث التصميمات لواإلأطالع على لإل

 للفراغات المعيشيه السكنيه .

يجابيات فى مجموعه عقد حلقات نقاشيه نقديه السلبيات لواإلأن يستنتج من خالل  0-ج-3

 راغات السكنيه .منتقاه من الحلول التصميميه للف

 المهارات العامة : -د

 

 تبادل المعارف لو المعلومات عن طريق الحلقات النقاشية.أن يستخدم  1-د -3

البحث لوذلك من خالل المراجع العلمية المختلفة ألو شبكة  أن يتدرب الطالب على 0-د-3

 .المعلومات االلكترلونية

 تها في الواقع العملي. حل مشكالت التصميم الممكن مواجه أن يستنتج 3-د -3

 محتوى المقرر  -4

 

 

 

 الموضوع األسبوع

مقدمه تمهيديه عن محتوى المقرر مع عرض االهداف العامه له  1األسبوع 

لوالنتائج التعليميه المستهدفه مع تكليف الطلبه بعمل دراسات 

 بحثيه عن مفردات لوعناصر الفراغ السكنى .

فقى مع التركيز على تحقيق الوظائف متابعة دراسات المسقط اال 0األسبوع 

لودراسة مسارات الحركه للمساقط االفقيه بمقياس رسم مناسب 

دلورات المياه  –المطبخ  –الطعام  –االستقبال  –لمنطقة ) المدخل 

 حيز المعيشه (. –

 متابعة المسقط االفقى لوالدراسات البحثيه لعناصر الفراغ السكنى . 3األسبوع 

 المسقط االفقى لوالدراسات البحثيه لعناصر الفراغ السكنى . متابعة 4األسبوع 

تحكيم لوتقييم دراسات المسقط االفقى للفراغ السكنى بمقياس رسم  5األسبوع 

مناسب )تحبير( مع تقديم الدراسات البحثيه المكلف بها الطالب 

 تقييمها .ل

 مراجعه لدراسة المساقط االفقيه للفراغ السكنى من حيث  6األسبوع 

تحقيق الوظائف لودراسة مسارات الحركه لومدى تحقيق 

الترابط بين الحيزات مع مراجعة االخطاء الشائعه فى 

 المساقط االفقيه .

  مناقشة االفكار التصميميه المقترحه لعمل الدراسات

لوتطبيق االفكار التصميميه بحلول عمليه لوظيفيا لوجماليا 

ى الميزانين من خالل المساقط الرأسيه للحيزات الداخليه ف

 .مع دراسة المعايير القياسيه المتعارف عليها لوتطابقها 

 

متابعة المساقط الرأسيه  لومدى ارتباطها بتحقيق الفكره   7األسبوع

التصميميه فى الجو العام للتصميم من خالل الطراز 

 لوالمجموعه اللونيه لوالخامات المستخدمه .

 .  تحكيم مبدئى للمساقط 

 متابعة المساقط الرأسيه    8األسبوع 

  تحكيم مبدئى للمساقط الرأسيه مع منلقشة االخطاء
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 الشائعه لهذه المساقط مع الطالب .

مراجعة الصوره النهائيه الخراج المشرلوع كامال لومدى   9األسبوع 

تطابق القطاعات الرأٍيه مع االفقيه لواظهار خطوط 

 القطاعات على المساقط .

 لول .تحكيم نهائى للمشرلوع اال 

 .مشرلوع يومى تطبيقى  12األسبوع 

لنوم فى الفراغ المشرلوع الثانى دراسه بحثيه لمنطقة ا  11األسبوع 

غرف المالبس  –لوملحقاتها  السكنى )غرف نوم 

 .( لوالحمامات 

 متابعة دراسات المسقط االفقى . 10األسبوع 

ه  لومدى متابعة دراسات القطاع الرأٍسى لجناح النوم لوملحقات 13األسبوع 

ارتباطه بتحقيق الفكره التصميمه فى الجو العام للتصميم من خالل 

 الطراز لوالمجموعه اللونيه لوالخامات المستخدمه .

مراجعة الصوره النهائيه الخراج المشرلوع الثانى كامال  14األسبوع 

 لجناح النوم بالفراغ السكنى لوما يتضمنه االتى :

 ) المسقط االفقى )تحبير 

 سيه )الوان جواش(قطاعات رأ 

 . تحكيم نهائى لوتقييم للمشرلوع الثانى 

  
أساليب التعليم  -5

 لوالتعلم 

 

 

 

 عقد محاضرات لوحلقات نقاشيه . 5-1

تدريب الطالب على طرق البحث الميدانى من خالل زيارة المعارض المتخصصه ،  5-0

مات الدلوليه لوالبحث العلمى من خالل المراجع العلميه لوالفنيه لومواقع شبكة المعلو

 االلكترلونيه )النت( 

 التعليم الذاتى  5-3

 البحث النظرى الفردى  5-4

 المناقشة لو الحوار  -5-5

 المشرلوع . 5-6

أساليب التعليم  -6

لوالتعلم للطالب ذلوى 

 القدرات المحدلودة

 

 

 بالصور لوعرض البيانات . 6-1

 .المناقشة لو الحوار -6-0

 تقويم الطالب  -7

األساليب  -أ

 خدمة المست

 

 

 تحكيم المشرلوعات التطبيقيه الدلوريه لتقييم المهارات العلميه للطالب . 1-أ-7

التقييم من خالل جلسات العصف الذهنى لوالحلقات النقاشيه لتقييم القدرات  0-أ-7

 ستيعابيه لومدى التواصل .اإل

 امتحان منتصف الفصل لتقييم مدى الفهم لوالتحصيل . 3-أ-7
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 التوقيت -ب

 

 12االسبوع       الدراسي األلولالفصل  منتصف نامتحا 1-ب-7

 توزيع الدرجات -ج

 

 

 

 %   امتحان نصف الفصل الدراسى              

 %     حلقات نقاشيه لومشرلوعات تطبيقيه      

 %      امتحان نهاية الفصل                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 %122المجموع                                       

 قائمة الكتب الدراسية لوالمراجع -8

 

 مذكرات -أ

 

 محاضرات المقرر ) مطبوعه (

 كتب ملزمة  -ب

 

 ال يوجد

 كتب مقترحة  -ج

 

 

 Human Dimension and Interior Space : A source Book of 

Design Reference Standards by Julius panero (1979) 

 Time-Saver Standards for Interior Design and space 

Planning,2nd Edition by Joseph DeChina (Author) , 

Julius panero (Author) , Martin Zelnik (Author) > 

 Architecture : Form , Space , & Order by Francis D.K 

Ching  

 Architectural Graphics by Francis D.K Ching 

 Drawing Space , Form , and Expression by Wayne Enstice 

(Author) , Melody Peters (Author) 

 

 نجوان شحاتهأ.د/ رئيس مجلس القسم العلمى :                           نجوان شحاته د/ م.:أ. منسق الفرقه

 

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

 

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