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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى
 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 14 - 1 – 400 –ف د 

الفصل لثالثة / ا : مستوىالفرقة / ال تنسيق داخلي :أسم المقرر 

 الثانىالدراسي 

 

 عمارة داخلية: شعبة ال

 

   2     نظرى              عملى               3دات الدراسية  عدد الوح

 

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

 

آليات و مباديء و خطوات التنسيق الداخلي  بداية  من دراسة الموقع حتي أدق   شرح -

 ة المتعلقة بالفراغ الداخلي.التفاصيل التصميمي

ن لفراغ مفعم بالحياة الطبيعية تنمية قدراته التخيلية لتحويل الفراغ الداخلي الساك -

منسق داخليا بحيث تكون و نعمل العناصر الطبيعية عمل األثاث و محددات و عناصر 

و تلعب دورا حيويا في تشكيل المكان و تحقيق الوظائف المنتظرة من  –العمارة الداخلية

 المكان.

 خلي.دراسة أهمية التنسيق الداخلي و دوره بالنسبة لفعالية الفراغ الدا -

 .دراسة خطوات التنسيق الداخلي و أهم عناصره و أدواته -

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 

 

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 

 

 

 أن يكون لدى الطالب القدرة على أن:

كل المعلومات التى تتعلق بالنبات كخامة، وعملية توزيعه وتنسيقه وفقاً يتعرف على  .1أ 

 لمس .للحجم ،الكثافة ،اللون والم

أسس األظهار الشكلى للنباتات فى المسقط األفقى ،القطاع الرأسى وفى  يتعرف على.  2أ 

    المنظور .

لمهارات اليدوية فى األداء واإلظهار باإلضافة الى المهارات المتقدمة فى ا يكتسب.3أ 

 تقديم اللوحات من خالل البرامج الخاصة بذلك بواسطة الحاسب األلى .

8 
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المصطلحات العلمية ألسماء النباتات وكل عنصر نباتى أو عنصر ى يتعرف عل .4أ 

 صلب يتم إدارجه فى اللوحة .

 

المهارات  -ب

 الذهنية :

 

 

 

 :أنأن يكون لدى الطالب القدرة على 

 إستخدام المصطلحات العلمية ألسماء النباتات وعملية التنسيق الداخلى لها .يتبنى  .8ب 

 والتصنييف ما بين أنواع النباتات وإستخداماتها المختلفة .القدرة على التمييز يكتسب  .8ب 

 مبادىء التصميم الخاصة بالتنسيق الداخلى للنباتات . يكتسب .5ب 

 

المهارات المهنية  -ج

 الخاصة بالمقرر :

 

 

 أن يكون لدى الطالب القدرة على أن :

ها و قوانينها البتكار مبادئ يستنتجالفراغ الداخلي على أنه جزء من الطبيعة و  يعالج .8ج 

بيئة داخلية مريحة و مبتكرة تحقق وظائف مختلفة.  و القدرة على فهم أسس تصميم الطبيعة 

 و عناصرها المتنوعة و االستفادة منها كعنصر و فكر رائد للتصميم الداخلي.

 حلل النبات بأنواعه لكتل و مجسمات و مسطحات و مساقط أفقية.ي .8ج 

يز الداخلي من خالل عناصر الطبيعة و عناصر صنع االنسان و تخطيط الح ينشئ .5ج 

 دمج الطبيعى و المصنع بصور مبتكرة.

امكانيات العناصر الطبيعية الوظيفية و التشكيلية بالنسبة للحياة في الحيزات   يستنتج .4ج 

 الداخلية.

 المهارات العامة : -د

 

 

 أن يكون لدى الطالب القدرة على أن :

 تحويل الفراغ األصم لبيئة مفعمة بالحركة و الفعالية. يمارس  .8د 

أبحاث جماعية و عقد نقاشات لتدريب إلكساب الطالب مهارات  في فريق لتقديم عملي .8د 

 البحث و أهميته بالنسبة للتنسيق الداخلي.

 القدرة على النقد اإليجابى .يستخدم . 5د 

 اريع .العمل الجماعى من خالل اإلبحاث والمش يمارس .4د 

 محتوى المقرر  -4

 

 

 

 الموضوع األسبوع

 مدخل لمادة التنسبق الداخلي -تمهيد عن أهمية المادة في التخصص  1األسبوع 

محاضرة عن التنسيق الداخلي و خطوات التصميم و طرق األداء و  2األسبوع 

 .الرسم في هذه المادة

 .متابعة الطالب في عمل بحث مطلوب في المادة 3األسبوع 

 .متابعة الطالب في عمل بحث مطلوب في المادة 4األسبوع 
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 .مناقشة كل طالب في البحث الذي قام به 5األسبوع 

 ) التنسيق الداخلي في فراغ سكني( شرح المشروع األول 6األسبوع 

 .اختبار منتصف الفصل الدراسي 7األسبوع 

 االول متابعة المشروع 8األسبوع 

) تنسيق داخلي في مبنى  يتنزيل المشروع الثان -روع األولتسليم المش 9األسبوع 

 .ادراي(

 .متابعة المشروع الثاني 11األسبوع 

 .متابعة المشروع الثاني 11األسبوع 

 .متابعة المشروع الثاني 12األسبوع 

 و تحكيمه . تسليم المشروع الثاني و مناقشته . 13األسبوع 

 اختبار تجريبي 14األسبوع 

 .الفصل الدراسي نهاية اختبار 15ع األسبو
 

أساليب التعليم  -5

 والتعلم 

 

 ( √) محاضرات نظرية  

 ورش عمل

 ( √) تقارير زيارات ميدانية 

 دراسة حالة

 ( √)   Power Point  Presentation عروض تقديمية      أفالم

أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 

 في أبحاث جماعية . مشاركتهم -1

 تشجيعهم و حثهم على استخدام مهاراتهم . -2

 تقويم الطالب  -7

 

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

 : عمل بحث يقوم به مجموعة من الطالب وتقييمه من خالل اختبار شفوي.1تقييم 

( بعد االنتهاء من البحث لتقييم قدرة 2: متابعة الطالب من خالل مشاريع ) عدد 2تقييم 

 طالب على تحقيق أهداف المقرر ومهارات التعبير في فترة زمنية محددة.ال

: امتحان عملي / به توصيف نظري لتقييم مهارات وفهم الطالب للمادة في 3تقييم 

 منتصف الفصل الدراسي.

: امتحان عملي / به توصيف نظري لتقييم مهارات وفهم الطالب للمادة في نهاية 4تقييم 

 الفصل الدراسي.

 األسبوع الرابع   -) تقييم البحث ( مرحلة أولي – 8التقييم  .8 توقيتال -ب
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 السابعاألسبوع  -الفصل منتصف امتحان – 8التقييم             .8

 الثاني عشر  –األسبوع العاشر   -مرحلة الثانية – 5التقييم             .5
 الرابع عشر –األسبوع الثالث عشر   -مرحلة الثالثة - 4التقييم            

 توزيع الدرجات -ج

 

 

M.T درجات  10امتحان منتصف الفصل الدراسي 

 درجات  10 ثية الورقة البح

 درجة 20المشروع 

 درجة 40 اعمال السنة مجموع

 درجة 60االمتحان النهائي 

 100الدرجة من  - %100المجموع الكلي 

 ة الكتب الدراسية والمراجعقائم -8

 

 مذكرات -أ

 

 محاضرات نظرية. .1

 كتب ملزمة  -ب

 

 ال يوجد

 كتب مقترحة  -ج

 

 

 

- Interior Planting: A Guide to Plantscapes in Work and 

Leisure Places-by Lynne Lockwood Seignot 

 Related Resources on the Web 

- www.clevelandcountyschools.org/.../hort2_landscape%

20design.ppt 

- www.cevmultimedia.com/b2c/ecom/.../978159535259

0.pdf - United States 

- www.hobbtonffa.org/hort%202/Landscape%20Plans.pp

t 

- www.state.tn.us/education/cte/standardscurr/doc/ag_land

scape.pdf - Exterior and Interior Landscaping 

- www.nikiomahe.com/.../principles+of+interior+landscapin

g+in+office 

-  

 Related books 

1. Landscaping Indoors: Bringing the Outside Inside by 

Brooklyn Botanic Garden, Scott D. Appell (Editor) 

2. Mensch, Raum Und Pflanze- by Dieter Schempp 

3. Interior Landscape Design 

4. by Nelson Hammer, Mel Green (Illustrator) – 

5. Interior Landscape Dictionary - by Joelle Steele 

6. Interiorscapes: Planning, Graphics, and Design - by 

mailto:qaufinearts@yahoo.com
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http://www.allbookstores.com/book/9780566080692/Interior_Planting_A_Guide_to_Plantscapes_in_Work_and_Leisure_Places.html
http://www.allbookstores.com/book/9780566080692/Interior_Planting_A_Guide_to_Plantscapes_in_Work_and_Leisure_Places.html
http://www.allbookstores.com/author/Lynne_Lockwood_Seignot.html
http://www.clevelandcountyschools.org/.../hort2_landscape%20design.ppt
http://www.clevelandcountyschools.org/.../hort2_landscape%20design.ppt
http://www.hobbtonffa.org/hort%202/Landscape%20Plans.ppt
http://www.hobbtonffa.org/hort%202/Landscape%20Plans.ppt
http://www.state.tn.us/education/cte/standardscurr/doc/ag_landscape.pdf%20-
http://www.state.tn.us/education/cte/standardscurr/doc/ag_landscape.pdf%20-
http://www.google.com.eg/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=4&ved=0CBQQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.state.tn.us%2Feducation%2Fcte%2Fstandardscurr%2Fdoc%2Fag_landscape.pdf&rct=j&q=interior+landscape+principles&ei=36a1S8bwGIv64AbI-K3rDg&usg=AFQjCNFwMS4ggGkPI4eZogg7jn5PFlu87g
http://www.nikiomahe.com/.../principles+of+interior+landscaping+in+office
http://www.nikiomahe.com/.../principles+of+interior+landscaping+in+office
http://www.allbookstores.com/book/9781889538181/Landscaping_Indoors_Bringing_the_Outside_Inside.html
http://www.allbookstores.com/author/Brooklyn_Botanic_Garden.html
http://www.allbookstores.com/author/Scott_D_Appell.html
http://www.allbookstores.com/book/9783878150992/Mensch_Raum_Und_Pflanze.html
http://www.allbookstores.com/author/Dieter_Schempp.html
http://www.allbookstores.com/book/9780070258617/Interior_Landscape_Design.html
http://www.allbookstores.com/author/Nelson_Hammer.html
http://www.allbookstores.com/author/Mel_Green.html
http://www.allbookstores.com/book/9780442011215/Interior_Landscape_Dictionary.html
http://www.allbookstores.com/author/Joelle_Steele.html
http://www.amazon.com/Orthographic-Projection-Simplified-Student-Text/dp/0026773201/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1259695916&sr=1-1
http://www.amazon.com/Orthographic-Projection-Simplified-Student-Text/dp/0026773201/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1259695916&sr=1-1
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Gregory M. Pierceall 

7. Landscaping Principles and Practices (Hardcover) - 

by Jack Ingels (Author) 

8. Landscape Plants: Their Identification, Cu... by Ferrell M. 

Bridwell 

دورات علمية أو  -د

 نشرات ...الخ 

 

 

 

 

9.  

  مجالت دورية ، مواقع إنترنت ، ألخ 

 2000 -التصمبمالداخلي لألفنية الداخلية بالفنادق  –رحاب منصور بهنسي  –رسالة ماجستير  -

 

 

 نجوان  شحاته د/ أ.  رئيس مجلس القسم العلمى :                                         دمحمد رجبأ.أستاذ المادة :

 

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

 

 2012-2018 من مجلس القسم :تاريخ اعتماده               2012-2018 تاريخ تحرير المقرر :
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http://www.allbookstores.com/author/Gregory_M_Pierceall.html
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Jack%20Ingels
http://www.amazon.com/Landscape-Plants-Their-Identification-Culture/dp/0827360177/ref=pd_sim_b_3

