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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى
 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 11-1-055-د-ف

/ الفصل –الرابعة : المستوىالفرقة /  التخرجمشروع  :أسم المقرر 

 ثانىالدراسي ال

 

 : العمارة الداخليةالشعبة

 

   12    عملى      6    نظرى                   30ت الدراسية  عدد الوحدا

 

 

 هدف المقرر -1

 

 

 

 اختياار مشاروع متكامال ماض ارو الواقا  أن يكون لدي الطالب القدرة علي :  -أ

تطاااوير مجموعاااة الدراساااات الخاصاااة فاااي احاااد مجاااامت التصاااميم الاااداخلي و

ء باالتحقي  البصاري و كلا  ابتداء مض تحديد مفهوم التصاميم و انتهااالمشروع ب

تصااميم داخلااي ابااداعي يجماا  كافااة العواماال الوايفيااة و الجماليااة و مااض خاا   

 .البيئية 

 المستهدف مض تدريس المقرر -3

 

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 يكون لدى الطالب القدرة على أن:

 الدراسات الخاصة بالمشروع. تعرف علي آليات تطبي ي -1-أ

مااض تحديااد المفهااوم التصااميمي و  الخاصااة بالمشااروعراسااات لدا ياادرأ أهميااة -1-أ

 انتهاء بالتحقي  البصري.

 المخرجات مض هذه اآللية و المنظومة للوصو  للهدف المنشود. يدرأ -3-أ

اممكانيات الجديدة مساتخدام التكنولوجياا و الماواد الجديادة فاي مجاا   يربط بيض -2-أ

 ة.التصميمات الداخلية للمشروعات التكاملي

المهارات  -ب

 الذهنية :

 يكون لدى الطالب القدرة على أن:

حاال مشاااكل امكااتراأ فااي مشااروعات التصااميم الااداخلي أو المشاااركة فااي ي -1-ب

 المسابقات.

الخامات المناسبة للتصميم و المعالجات و التصاميم المختلفاة للفراااات  يختار -1-ب

 الداخلية المختلفة.

 

المهارات المهنية  -ج

 بالمقرر :الخاصة 

 يكون لدى الطالب القدرة على أن:

 مهارات الحاسب اآللي في مجا  التصميم الداخلي . يختبر -1-ج

 . أعما  سابقةالخبرات مض  يميز -1-ج

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


 

   

 

 

 

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

qaufinearts@yahoo.com:. E – mail 

8 

 المهارات العامة : -د

 

 

    يكون لدى الطالب القدرة على أن:

ومات املكترونية عملية البحث مض خ   المراج  العلمية أو كبكة المعل يمارس -1-د     

 ل ط ع علي كل ما هو جديد  في مجا  التصميم الداخلي 

عقد حلقات نقاكية نقدية لتدريب الطالب علي رصد يتواصل مض خ    -1-د        

 في مجموعة منتقاه مض التصميمات. السلبيات و اميجابيات

مات و اممكانيات تصميم عروو تفاعلية عض أحدث التصميلفري  يعمل في  -3-د         

امستفادة مض تباد  والجديدة مستخدام التكنولوجيا و المواد الجديدة في التصميم الداخلي 

 الخبرات م  الط ب و روح التعاون الجماعي.

 استخدام الحاسب اآللي و التعامل م  كبكة امنترنت. يقدر على -2-د         

 محتوى المقرر  -2

 

 (.  Concept)  فكرة المشروع 1األسبوع 

 

 2األسبوع 
 3األسبوع 
 4األسبوع 

  

 

مساقط امرضيات ,مساقط األسقف  ,المساقط األفقية دراسة 

 أسابي  3لمدة  

  

 

 
 
 

 

 

 5األسبوع 

 

 

 التحكيم األو  

م   تحكيم المساقط األفقية مدروسة بالكامل )المسقط 1518/  3/ 3

                            Main Plan Furnished    -األساسي بالفرش( 

. 

 Looking-up Plans 0 –مساقط األسقف                                

 ) منفصله عض المسقط الرئيسي (

 Floor Plans –مساقط امرضيات                          

(separated     منفصلة عض المسقط( .) 

 (155مض  ) الدرجة الرئيسي (                        
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 6األسبوع 

 7األسبوع 

 8األسبوع 

 

 المجموعة اللونية + المواد المستخدمة -1

 3لمدة منظور     1[ باأللوان + 1رأسي ]المسقط دراسة ال -1

      أسابي 

 

 
 
 
 

 9األسبوع 

 

 التحكيم الثانى

    ات تحكيم المساقط كاملة والقطاعم   1518/  3/ 31مض

   -الرأسية باأللوان   

 3d Pباإلضافة إلى )منااير ث ثية امبعاد                           

erspectives  مض عمل       

                                                          الط ب(                            

 (155) الدرجة مض  

 
 10األسبوع 

 11األسبوع 

 

 

 المجموعة اللونية + المواد المستخدمة -1

 تفصيليات                   –منظور  1[ باأللوان + 1رأسي ]المسقط دراسة ال  -1

 أسابي  2لمدة                                  

 

 

 12األسبوع  

 

 

 التحكيم الثالث 

)   (Presentationتحكيم المشروع كامل )م  8151/  4/  12   

 (155الدرجة مض 

 

 

 13األسبوع 

 

  راب التحكيم ال

 

 (155) الدرجة مض التحكيم النهائى الداخلى

 

  

 (355) الدرجة مض     لجنة القطاعالتحكيم النهائى ل

 

أساليب التعليم  -0

 والتعلم 

 

 

 

 المطلوبة للمشروع مستاك المادة عض مجموعة مض الدراسات  نظرية محاضرات 0-1

 عروو عملية تقديمية  0-1

 .الخاصة بالمشروع/ سيمنار عض الدراسات  و حوار ةمناقش -0-3

 تعلم تنافسى  0-2

 بحث فردى  0-0

 تعلم بامقران 0-6

 المناقشة و الحوار 0-7

 المشروع  0-8

أساليب التعليم  -6

والتعلم للط ب كوى 

 التعلم بامقران 6-1
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 القدرات المحدودة

 

 

 

 

 تقويم الط ب  -7   

 

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

 

م " عمارة  1512/  1513لبكالوريوس النهائي للعام الجامعى معايير تحكيم مشروع ا

 داخلية"

 األبتكارية : -1

قدرة المشروع علي تقديم فكرة مبتكرة وتصور جيداً لعناصر التصميم  -

  Design Concept الداخلي 

 تحقي  الواائف: -1

أن يعكس المسقط األفقي أفكاراً جديدة لتوزي  الواائف وع قتها وطبيعة 

 لفراغ .الحركة في ا

 األنشاء : -3

 أن يبيض المشروع القدرات التنفيذية فمث ً في :

 استخدام المواد والمجموعات اللونية. -

 امنشاء والتفاصيل المعمارية. -

 األضاءة. -

 األثاث. -

 

 التوقيت -ب

 

 

 لخامسااألسبوع  1-7التقييم 

 لتاس ااألسبوع  1-7التقييم 

 عشر نىالثااألسبوع  3-7التقييم 

 الثالث عشرسبوع األ 2-7التقييم 

 التقييم النهائي + لجنة القطاع 0-7التقييم 

 

 توزي  الدرجات -ج

 

 

 درجة 155التحكيم األو  : 

 درجة 155التحكيم الثانى : 

 درجة 155التحكيم الثالث : 

 درجة 155التحكيم الراب  : 

 درجة 355التحكيم النهائي + لجنة القطاع : 

 درجة 855المجموع 

 الدراسية والمراج  قائمة الكتب -8

 مذكرات -أ

 

 

 كتب ملزمة  -ب

 

Time-Saver Standards for Interior Design and Space Planning, 2nd 

Edition 

Neufert Architects' Data, Fourth Edition by Ernst Neufert and Peter 

Neufert (Mar 26, 2012) 
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Time Saver Standards for Architectural Design : Technical Data for 

Professional Practice, 8th Ed 

 كتب مقترحة  -ج

 

 

Make Space: How to Set the Stage for Creative Collaboration by Scott 

Doorley, Scott Witthoft, Hasso Plattner Institute of Design at Stanford 

University and David Kelley (Jan 3, 2012 

 

Home Quick Planner: Reusable, Peel & Stick Furniture & 

Architectural Symbols by Daniel K. Reif (Dec 1, 1993 

 

In with the Old: Classic Decor from A to Z by Jennifer Boles (Oct 22, 

2013 

 

A Visual Dictionary of Architecture by Francis D. K. Ching (Aug 18, 

2011 

 

The Detailed Interior: Decorating Up Close with Cullman & Kravis by 

Elissa Cullman and Tracey Pruzan (Oct 8, 2013) 

دورات علمية  -د

 أو نشرات ...الخ 

 

 

 

 

 هد. نجوان كحاتأ.رئيس مجلس القسم العلمى : قائم بأعما                           أ.د. أحمد فؤاد  : قررالم ذةتاأس

 

 التوقي : ................................................   التوقي  :................................

 

 1512-1518تاريخ اعتماده مض مجلس القسم :   1512-1518تاريخ تحرير المقرر 
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