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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى

 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 6-1-022-ف د

 

 لولىاال: المستوىالفرقة /    (4)     تصميمات :أسم المقرر 

 الثانىالفصل الدراسي 

 

 التخصص

 

نظرى                           8: عدد الوحدات الدراسية    6    عملى

 

0 

 

 هدف المقرر -0

 

 

 

 ةيجاد حلول تصميمه فى مجال الفراغات الداخليإن يكون لدى الطالب القدره على ا

 لمامه :إمن خالل  ةالسكني

  نماذج منتقاه من طرز األثاث الكالسيكيه لوالمعاصره المرتبطه بالفراغات

 . ةالسكني

 لومعايير استخدام اللون فى العماره الداخليه للفراغات  التأثير السيكولوجى

 .السكنيه 

 

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 

المعلومات  -أ

 لوالمفاهيم

 

 

 

 . ةالتأثيرات السيكولوجيه لومعايير استخدام اللون فى العماره الداخلي أن يحلل 1-أ-3

 . ةلمتنوعثاث األلمام بطرز الإل ةلوتطبيقي ةتحليلي أن يقوم بدراسة 0-أ-3

 

المهارات  -ب

 الذهنية :

 

 

 

تخيل الفكر التصميمى لوراء التصميم الداخلى للفراغ السكنى  أن يتمكن من 1-ب-3

 . ةساسيلولوسائل االتصال االفقيه لوالمعايير المختلفه التى تحكمه لوتحدد توجهاته األ

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

 لتصميم لوبالتالى الحيز المصمم على المدى الطويل .ا

الحيزات المختلفه تبعا للوظائف لوالتدريب على تصميم  أن يطبق مبادئ لوقوانين 3-ب-3

على تصور لوتخيل االجسام بالبعد الثالثى مع ايجاد العالقه الوظيفيه لوالجماليه لهذه 

 االجسام المختلفه .

 المهارات العامة:-ج

 

ية البحث من خالل المراجع العلمية الو شبكة المعلومات عمل تجيبأن يس 1-ج-3

فى مجال  ةلوالعالمي ةتجاهات المحليإلحدث التصميمات لواأطالع على إلل االلكترلونية
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 . لداخلى للفراغات المعيشية السكنيةالتصميم ا 

ريب الطالب على رصد السلبيات لتد ةنقديال ةنقاشيالحلقات أن يستخدم ال 0-ج-3

 . ة للفراغات السكنيةمن الحلول التصميمي ةمنتقا ةجابيات فى مجموعيلواإل

 

 

 

 محتوى المقرر  -4

 

 

 

 الموضوع األسبوع

مقدمه تمهيديه عن محتوى المقرر مع عرض االهداف   األلولاألسبوع 

 العامه له لوالنتائج التعليميه المستهدفه 

  محاضرة تمهيدية لعرض المشرلوع األلول مع شرح

ات الفراغ السكنى مع األهتمام بتحليل عناصر لومكون

الوظائف لوإبتكارية تشكيل الحيزات الفراغية السكنية 

 &Mood &Concept”لوذلك من خالل دراسة للـ

Style  

المسقط االفقى مع التركيز على تحقيق الوظائف دراسة         الثانىاألسبوع 

لودراسة مسارات الحركه للمساقط االفقيه بمقياس رسم مناسب 

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

 (. لولوسائل اإلتصال األفقية لوالرأسية -حيز النوم-حيز المعيشه –

الثالث األسبوع 

 لوالرابع

تحكيم لوتقييم دراسات المسقط األفقى للفراغ السكنى مع تقديم 

 الدراسات البحثية المكلف بها الطالب لتقييمها.

مراجعة لدراسة المساقط االفقيه للفراغ السكنى من حيث   الخامساألسبوع 

تحقيق الوظائف لودراسة مسارات الحركه لومدى تحقيق 

الترابط بين الحيزات مع مراجعة االخطاء الشائعه فى 

 المساقط االفقيه .

  مناقشة االفكار التصميميه المقترحه لعمل الدراسات

لوظيفيا لوجماليا لوتطبيق االفكار التصميميه بحلول عمليه 

من خالل المساقط الرأسيه للحيزات الداخليه فى الميزانين 

مع دراسة للمعايير القياسية المتعارف عليها لوتطابقها 

 مع مفردات المساقط الرأسية.

 

  ة.متابعة المساقط الرأسي  السادساألسبوع 

 ة.متابعة المساقط الرأسي  السابع األسبوع

 ة.متابعة المساقط الرأسي  الثامناألسبوع 

تحكيم مبدئى للمساقط الرأسيه مع منلقشة االخطاء   التاسعاألسبوع 

 الشائعه لهذه المساقط مع الطالب .

متابعة المساقط الرأسيه  لومدى ارتباطها بتحقيق الفكره   العاشراألسبوع 

التصميميه فى الجو العام للتصميم من خالل الطراز 

 امات المستخدمه .لوالمجموعه اللونيه لوالخ

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


 

   

 

 

 

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

qaufinearts@yahoo.com:. E – mail 

5 

 

الحادى األسبوع 

 عشر

  متابعة المساقط الرأسيه  لومدى ارتباطها بتحقيق الفكره

التصميميه فى الجو العام للتصميم من خالل الطراز 

 لوالمجموعه اللونيه لوالخامات المستخدمه .

 

الثانى األسبوع 

 عشر

 مراجعة الصوره النهائيه الخراج المشرلوع لوما يتضمنه االتى :

 اسة تحليلية للـدر”Mood &Concept& Style  عدد

 .02*02لوحة  0

  02*02لوحة  0المسقط األفقى )تحبير( عدد. 

  02*02لوحة  0قطاعات رأسية )ألوان جواش( عدد. 

الثالث  األسبوع

 عشر

 اعالن الطالب بدرجات اعمال السنه عن الفصل الدراسى االلول .

 
أساليب التعليم  -0

 لوالتعلم 

 

 

 

 محاضرات لوحلقات نقاشيه . عقد 0-1

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

لوالبحث العلمى من خالل المراجع العلميه لوالفنيه لومواقع شبكة المعلومات الدلوليه 

 .االلكترلونيه )النت( 

أساليب التعليم  -6

لوالتعلم للطالب ذلوى 

 القدرات المحدلودة

 

 .لو الصور عرض البيانات  -6-1

 تقويم الطالب  -0

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

 تحكيم المشرلوعات التطبيقيه الدلوريه لتقييم المهارات العلميه للطالب . 1-أ-0

قدرات لالتقييم من خالل جلسات العصف الذهنى لوالحلقات النقاشيه لتقييم ا 0-أ-0

 لومدى التواصل . ةاالستيعابي

 الفصل لتقييم مدى الفهم لوالتحصيل . امتحان منتصف 3-أ-0

 التوقيت -ب

 

 

 األسبوع الرابع 1-ب-0

 األسبوع التاسع 0-ب-0

 األسبوع الثانى عشر 3-ب-0

 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) 

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


 

   

 

 

 

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

qaufinearts@yahoo.com:. E – mail 

4 

  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) 

دلورات علمية ألو   -د

 نشرات ...إلخ

 

صلة بتوصيف  على الطالب البحث من خالل األسترشاد بالمحاضرات فى مواقع النت ذات

 المقرر.

 

 نجوان شحاتهى : ا.د/ رئيس مجلس القسم العلم                                                     : منسق الفرقه

 

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

 

 0212-0218 تاريخ اعتماده من مجلس القسم :                 0212-0218 :تاريخ تحرير المقرر
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