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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى
 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 1 - 5 – 033 –ف د 

 /  الثانية : المستوىالفرقة /  نظريات الديكور :أسم المقرر 

 ولاالالفصل الدراسي 

 

 التخصص

 

 -    نظرى              عملى                  عدد الوحدات الدراسية 

 

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

وأهم نظريات الديكور يهدف المقرر الى تعريف الطالب بعناصر و مبادئ التصميم الداخلى 

 : ، وبانتهاء هذا المقرر سوف يكون الطالب قادرا على ان قديما وحديثا

خط والشكل والفراغ عناصر التصميم و تشمل كال من النقطة وال توضيح •

 . والملمس ، اللون ، الضوء ، والتنظيمات الفراغية المختلفة

مبادئ التصميم وتشمل كال من المقياس والنسب ، التوازن ، االيقاع ،  تطبيق •

 .الوحدة ، التنوع ، السيطرة ، التناقض 

 بأبرز نظريات الديكور القديمة والحديثة.ان يلم الطالب  •

 س المقررالمستهدف من تدري -0

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم
  . مبادئ و عناصر التصميم الداخلى أن يستوعب 1-أ -0

 . على التنظيمات الفراغية المختلفة أن يتعرف 2-أ -0

المهارات  -ب

 الذهنية :

 .التصميمات المختلفة و تحليلها  أن يطبق مبادئ 1-ب -3

تنعكس بدورها رؤية نقدية تساعده على تكوين وجهه نظر  أن يكتسب 2-ب -3

 . على تصميماته

التصميمية من خالل التعرف على مصمميين و نماذج  أن يطبق المبادئ  3-ب -3

 . تصميمية متنوعة سواء من خالل المحاضرات أو االبحاث
 

المهارات المهنية  -ج

 الخاصة بالمقرر :

 . عناصر التصميم المختلفة بشكل جيد فى تصميماته أن يعدد ويوظف 1-ج -0

عن  الفراغات الداخلية بناءا على االنماط المختلفة للتنظيمات الفراغية أن يحلل 2-ج -0
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تطبيق مبادئ التصميم فى تصميمات الطالب الخاصة مما يضمن لها النجاح طريق 

 الوظيفى و الجمالى .

 المهارات العامة : -د

 

 

ة الطالب فى ابحاث مهارات العمل الجماعى من خالل مشاركلالطالب  أن يستجيب 1-د -0

 . مشتركة مما يكسبه روح الفريق 

مهارات البحث العلمى وجمع المادة العلمية والتعامل مع شبكة  أن يستنتج 2-د -0

 . االنترنت

يكتسب مهارة النقد و التحليل و المقارنة من خالل دراسة تحليلية و مقارنة أن  0-د -0

 .  بين بعض النماذج التصميمية وكتابة تحليل لها

 محتوى المقرر  -4

 

 

 

 الموضوع األسبوع

 1األسبوع 

22/9 
 . مقدمة عن المادة والهدف منها و البرنامج الزمنى 

 2األسبوع 

1/11 

والخط واألشكل  وتشمل على النقطة  1محاضرة عناصر التصميم 

 . والمجسمات

 3األسبوع 

8/11 

 وتشمل دراسة اللون و الملمس 2محاضرة عناصر التصميم 

 . الضوءو

 2األسبوع 

11/11 

على الوحدة واالتزان و االيقاع وتشمل  2محاضرة مبادئ التصميم 

 السيطرة و التناقض.و

 5األسبوع 

22/11 

- -وتشمل على النسبة و المقياس  1محاضرة مبادئ التصميم 

 متوالية فيبوناتشي  -

  النسبة الذهبية . -

 الموديولر. -

  

 6األسبوع 

29/11 
 النظرية العضوية. –النظرية الوظيفية  – كل والوظيفةنظرية الش

 7األسبوع 

5/11 

Mid Term  

 8األسبوع 

12/11 

محاضرة أنواع الفراغات الداخلية وانماطها والعالقات الفراغية  

 واشكال التنظيمات الفراغية والمتتابعة الفراغية.
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 9األسبوع 

19/11 

 محاضرة نظريات االدراك البصري.

  11األسبوع

26/11 

 محاضرة دراسات الحركة.

 11األسبوع 

3/12 

 محاضرة نظرية الفوضي.

 12األسبوع 

11/12 

 .محاضرة نظرية الفوضي

 13األسبوع 

19/12 

 + تقييم األبحاث عروض تقديمية لألبحاث

 12األسبوع 

26/12 

 امتحانات الشفوي للمواد العملية

 
أساليب التعليم  -5

 والتعلم 

 

 

 

تهدف الى عرض محتوى المقرر و تحليل مجموعة من النماذج محاضرات  5-1

 التصميمية لتمكن الطالب من استيعاب المقرر .

 التعليم الذاتى و الفردى  5-2

 .االبحاث 5-0

 العروض العملية . 5-4

ومتابعة ابحاث الطالب لتنمية مهارات العرض و التفاعل لدى و الحوار مناقشة  5-5

 . أكد من مدى استيعاب الطالب للمادة الطالب و الت

أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 

اشراك الطالب ذوى القدرات المحدودة فى ابحاث جماعية مع زمالئهم مما يساعد  6-1

 على االرتقاء بقدراتهم و تحفيذهم .

و بتجميعها مما يساعد على مناقشة الطالب فى ابحاثهم و المادة العلمية التى يقوم 6-2

توصيل المعلومة و التفاعل مع كل طالب على حدى مما يساعد على مراعاه اختالف 

 الفروق الفردية بين الطالب .

 تقويم الطالب  -7

 

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

ابحاث نظرية تشمل دراسة تحليلية لنماذج تصميمية بغرض تطبيق ما يرد  1-أ -7

تلك االبحاث التى تشارك بها مجموعات من الطالب لتنمية روح  بالمحاضرات من خالل

 .  الفريق و العمل الجماعى 

 .متابعة االبحاث التى يقوم بها الطالب خالل الفصل الدراسى و مناقشتهم فيها  2-أ -7
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امتحان نظرى لتقييم مهارات فهم الطالب للمادة فى منتصف الفصل الدراسى  0-أ -7 

   االول

 . حان نهاية الفصل الدراسى االولامت 4-أ -7

 التوقيت -ب

 

 

 .سابعالاألسبوع  1-ب -7التقييم 

 .عشر الثالثاألسبوع  0-ب -7التقييم 

 توزيع الدرجات -ج

 

 

   M.Tامتحان منتصف الفصل الدراسي % 25

 درجة 43بمجموع  متوسط أعمال السنة 75%

 درجة 63االمتحان النهائى للفصل الدراسى الثانى 

 133الدرجة من  - %133الكلي  المجموع

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 

 دال يوج مذكرات -أ

 موسوعة االبداع المعمارى ، على رأفت ، الجزء الثانى . كتب ملزمة  -ب

 

 كتب مقترحة  -ج

 

Frank L loyd Wright , The Houses , Alen Hess , 2005  

رسائل أو  -د

ات علمية أو يدور

 نشرات ...الخ 

) دراسة تطبيقية  انسياب الرؤية وتدفق صور األشكال في الفراغات الداخلية الممتدة -

 .2311 -رسالة دكتوراه  -أميرة الحداد -علي المراكز التجارية ( 

رسالة  –أماني طه  –نظرية الفوضي الخالقة كمثير ابداعي للحركة في الفراغات العامة  -

 .2317 –دكتوراه 

 

 

 نجوان شحاتهأ.د/ رئيس مجلس القسم العلمى :                                               م.د. أميرة الحداد.أ : أستاذ المادة

   

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

 

 2312-2318تاريخ اعتماده من مجلس القسم :                          2312-2318 تاريخ تحرير المقرر :
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