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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى
 

 بيانات المقرر  -1

 :الرمز الكودى 

 2-5 - 044 –ف د  

نظريات عمارة  :أسم المقرر 

 .داخلية

الفصل /  الثالثة : المستوىالفرقة / 

 الدراسي األول

 

 العمارة الداخلية: شعبة ال

 

   1     عملى        2    عدد الوحدات الدراسية                  نظرى

 

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

 بعد إتمام دراسة هذا المقرر يستطيع الطالب :

 .نظريات العمارة الداخلية الخاصة بالفنادق  تطبيق •

 .نظريات العمارة الداخلية الخاصة بالمكاتب االدارية المفتوحة  تطبيق •

 بيق النظريات واالسس في الفراغات الداخلية المختلفة .تط •

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 

 

 

 يكون لدى الطالب القدرة على أن :

 .  النظريات واألسس التي تتحكم في هيئة الفراغ الداخلي يتعرف على 1-أ

 .اخلي التطبيقات المختلفة لنظريات وأسس الفراغ الد يدرك 2-أ

 . أنظمة العالقات الوظيفية للتصميمعوامل و يحدد 3-أ

 .قابلة للتطبيق في مجال التصميم الداخلي العريضة النظريات ال يميز 0-أ

المهارات  -ب

 الذهنية :

 يكون لدى الطالب القدرة على أن :

 المهارات الوظيفية . يستكشف 1-ب

 العالقات في فراغ وظيفي محدد . يالحظ 2-ب

ارات المهنية المه -ج

 الخاصة بالمقرر :

 

 

 يكون لدى الطالب القدرة على أن :

 .العديد من التطبيقات والموضوعات في مجال العمارة الداخلية  يحلل 1-ج

نظريات العمارة الداخلية للفنادق ونظريات العمارة الداخلية للمكاتب  يفصل بين 2-ج

 . المفتوحة

 نادق .نظريات العمارة الداخلية للف يصنف 3-ج
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 نظريات العمارة الداخلية ألنظمة المكاتب المفتوحة . يصنف 0-ج

 المهارات العامة : -د

 

 

 يكون لدى الطالب القدرة على أن :

 . كلية الفراغ يميز 1-د

 .عناصر الفراغ  يستنتج 2-د

 الربط بين األجزاء المنفصلة ووضعها في اطار شامل .يقدر على  3-د

 محتوى المقرر  -0

 

 

 

 المعضع  بسوع األ

 . تحليل الفنادق من حيث التصنيف حسب الموقع والمستوي 1األبسوع  

 . تحليل وتصنيف الفنادق من حيث الوظيفة والحجم والبنية 2األبسوع  

التعريف بأهم سمات االختالف من حيث الملكية واالسعار ومدة 

 اإلقامة.

تصميم الفندق من  لفنادق من حيث عناصرنة لتصنيف امقاردراسة  3األبسوع  

 . الخارج

 سم.04*54تنزيل بحث عن الفنادق علي لوحة 

 دراسة تحليلية لمناطق اللوبى و مكوناتها . 4األبسوع  

 .دراسة تحليلية للغرف الفندقية 5األبسوع  

 لمناطق الخدمات عالمطاعم عالكعفي شعب عالويع .درابسة  6األبسوع  

 ي .لدرابسامتحان منتصف الفصل ا 7األبسوع  

 متابعة البحث و تحليل نماذج مختلفة ألعمال الطالب .. 8األبسوع  

 تحليل مفهوم الفراغ االدارى ، و معنى المبنى االدارى و تطوره . 9األبسوع  

 المكاتب المفتوحة. –تحليل تطور الفراغ االدارى التقليدى  11األبسوع  

 مكونات نظام المكاتب المفتوحة . 11األبسوع  

 تحليل مكعنات العمارة الداخلية للفراغ اإلداري للمكاتب المفتعحة . 12األبسوع  

 ابستالم األوحاث ع تقييمها . 13األبسوع  

 مراجعة شاملة. 14األبسوع  
 

أساليب التعليم  -5

 والتعلم 

 

 

  نظرية  محاضرات 5-1

 .Power Point Presentationأفالم عروض تقديمية  5-2

 ردى البحث الف -5-3

 المناقشة و الحوار -5-0
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أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 .القدرات المحدودة

 أبحاث جماعية . 6-1

 . المناقشة و الحوار 6-2

  

 تقويم الطالب  -0

 

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

 مناقشة مبدئية للدراسات التمهيدية . 1-أ -0

 الدراسي . فصلإمتحان منتصف ال 2-أ -0

 تقييم المرحلة من خالل عرض األبحاث وعمل حلقات البحث والتنفيذ  . 3-أ -0

 المقدمة من كل طالب . بحاثتقييم األ 0-أ -0

 التوقيت -ب

 

 سابع .األسبوع ال 2-ب -0التقييم 

 . عشر ثالثاألسبوع ال 3-ب -0التقييم 

 توزيع الدرجات -ج

 

 

   M.Tامتحان منتصف الفصل الدراسي % 25

 السنةمتوسط أعمال  05%

 درجة 04 اعمال السنة مجموع % 144

 درجة 64االمتحان النهائي 

 درجة  144المجموع الكلي 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 

 مذكرات -أ

 

 ./ عملي محاضرات نظرية.         1-أ -8

 زيارات ميدانية . -ورش عمل .2-أ -8

 .تحليلية دراسة  .3-أ -8

 جماعية . –.        أبحاث فردية  0-أ -8

 Presentationعروض تقديمية  .5-أ -8

 ال يوجد  كتب ملزمة  -ب

 كتب مقترحة  -ج

 

 

Time Saver standards interior design and space planning – 

Joseph de chiara , Julius panero , Martin zelnik – international 

editions 1992 
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دورات علمية أو  -د

 نشرات ...الخ 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

 2412-2418تاريخ اعتماده من مجلس القسم :                         2412-2418  تاريخ تحرير المقرر :
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