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 قسم الديكور 
Décor Department 

 المعايير األكاديمية لبرنامج الديكور 

 المعرفة والفهم :  أ /

 يجب أن يكون الخريج قاد را علي: 

فهم مراحل تطور المعرفة فى مجال تصمممميمال العمارل الداخلية وديكور الم مممري وال مممي ما   -1أ.
 والتليفزيون.

 بالدرا ال واالبحاث المحلية والدولية فى مجالى الفن والعمارل محليا و دوليا .األلمام  -2أ.

 معرفة لغة الر ومال اله د ية ومفردال التعبير بالر م . -3أ.

 معرفة المراحل التاريخية والطرز المختلفة التى تتعلق بالعمارل والديكور واألثاث . -4أ.

وعالقتها بتصمممميم الحيزالمعمارل الداخلى وبالحيزالداخلى الخا  معرفة  ممملوكيال اال  مممان    -5أ.
 بالم ري و ال ي ما والتليفزيون .

معرفة أهم وأحدث الو مالل التك ولوجية التى لها عالقة بالتخصم  و يمكن ت متخدامها والمتاحة   -6أ.
 محليا أوعالميا.

، وعدم  ا مماليب المعالجال الم ا ممبة بهااأللمام بالظروف البيلية الخاصممة بالتصممميم ومعرفة    -7أ.
 التاثير ال لبى عليها .

االلممام بماحمدث التا يمال التك ولوجيمة او العمالميمة فى مجمالى العممارل المداخليمة ومجمال الم مممممري  -8أ.
 وال ي يماوالتليفزيون وتطبياها فى الواقع العلمى .

 -لطبيعيمة والمصممممم عمة والصممممم ماعيمة ا –التاليمديمة والم مممممتحمدثمة  –معرفمة مواد الب ماو وال هو  -9أ.
 وخصالصها عالميا" وبيليا" وخوا  اللون والضوو.

 ا تيعاب مااييس ج م اال  ان وعالقتها بالعمل الف ى والعمل التصميمى. -10أ.

 معرفة أ اليب الب او واألعمال اال شالية التاليدية والحديثة . -11أ.

ت فيمييمة الخماصمممممة بع ماصمممممر ومحمددال الحيز معرفمة التجهيزال الف يمة وعممل الر ممممموممال ال  -12أ.
 المعمارل الداخلى والم ري وال ي يماوالتليفزيون . 

معرفة الحاوق و الواجبمال التى تثثر فى م ظومة العممل الف ى و تدراا المعمايير األخالقيمة فى   -13أ.
 مزاولة المه ة .
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 قسم الديكور 
Décor Department 

 

 القدرات الذهنية : ب / 

 اً علي: ريجب أن يكون الخريج قاد 

تحديد مواطن الربط بين  مملوكيال اس  ممان وعالاتها بالتصممميم بالحيز المعمارل الداخلى و   -1ب.
 بالحيز الداخلى الخا  بالم ري و ال ي يما والتليفزيون.

 تحديد مواطن الربط بين أ باب عملية التصميم الف ية والوظيفية وبين العمل التصميمي. -2ب.

 لي ثالثى األبعاد ومكو اته.تحليل و تدراا وتخيل الحيز الداخ -3ب.

 توظيف ع اصر التصميم وتطبيق أ س التصميم بما يحاق الايم الوظيفية والجمالية المطلوبة .-4ب.

الربط بين موضممموعال التصمممميم والخامة المطلوب ت فييها.من حيث االختيار والتوظيف بما   -5ب.
 يتاللم مع طبيعة التصميم.

 لت مية الادرل على التخيل واألبتكار.التفاعل مع المرليال كو يلة  -6ب.

 تحديد المشكلة التصميمية والوصول الى األ اليب البيلية والوظيفية المتاحة . -7ب.

 تدراا كيفية تحليل و اد العمل الف ي أو العمل التصميمي  -8ب.

 أتخاي الارارال بما يتاللم مع معطيال ومتطلبال عملية التصميم .  -9ب.

ين الطرز واأل مماليب المختلفة وتحليل أ مماليبها الب الية والشممكلية ومعرفة العوامل الماار ة ب  -10ب.
 . التي أثرل في ظهورها وكيفية توظيفها في التصميم

تحمديمد الاواعمد الف يمة وتوظيف ال ظريمال في مجمال العممارل المداخليمة والم مممممري و ال مممممي مما   -11ب.
 وفكرية وثاافية وحضارية .والتليفزيون  من خالل مواضيع تاريخية 
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 قسم الديكور 
Décor Department 

 عملية: المهنية والمهارات ال ج /

 علي:  را يجب أن يكون الخريج قاد 

 اكت اب المهارال المعرفية والف ية واأل اليب الالزمة لمعالجة األفكار التصميمية -1ج.

ومجال التخصم  الادرل علي ا متخدام الم هج العلمي ال مليم واليي يت ا مب مع طبيعة الدرا مة    -2ج.
. 

تطبيق المعارف ال ظرية من خلفية تاريخية وحضمارية وف ية ع د تحليل المشمكالل المطروحة   -3ج.
 وكيفية تاديم الحلول المثلى بإ تخدام هيه المعارف .

الادرل علي تطبيق الحلول التصممميمية عملياً ، واسلمام بكيفية تدارل المشممروعال وطرق قياس   -4ج.
 والتمكن من وضع المواصفال الخاصة بكافة أجزاو وع اصر ومفردال الفراغ .ألعمال التصميم 

الادرل على الربط الم طاى بين المعلومال وت ظيمها وعرضمممها بشمممكل واضمممف و مممليم  فى   -5ج.
 الم اقشال الشفهية والكتابية المتعلاة بمواد التخص  المختلفة .

ض تاديمية با متخدام أدوال م ماعدل بشمكل تاديم المعرفة بشمكل مفهوم لخخرين  وعمل عرو  -6ج.
فعال في مجاالل التخصم  المختلفة بهدف الوصمول أل ماليب متطورل وحلول مبتكرل ت مهم بشمكل 

 فعال في ت مية المجتمع وخدمة البيلة .

 ابتكار و واسبداع وعمل ال مايج ثالثية األبعاد للتعبير عن األفكار التصميمية . -7ج.

 المهارال التي يجيدها لم ايرل التادم التك ولوجي عالمياً .ا تخدام  -8ج.

 تطوير مهاراتة فى مجال الو الط الرقمية لمواكبة الم تحدثال التك ولوجية العالمية . -9ج.

 ت تخدام البرمجيال ث الية وثالثية األبعاد كو يلة توضيحية للفكرل التصميمية . -10ج.

 لتعبير عن أفكارل على الورق .ا تخدام األ اليب المت وعة ل -11ج.

 ا تخدام قواعد اللون والضوو فى العمل الف ي وعملية التصميم. -12ج.

 تطبيق الخبرال التي اكت بها في حل المشكالل التصميمية بطرياة مبتكرل . -13ج.
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 قسم الديكور 
Décor Department 

 مهارات عامة :  د / 

 علي:  را يجب أن يكون الخريج قاد 

المه ية والمرو ة فى تب ى التغيرال والعمل فى ظل االوضمممماع المالحظة لتحديد المشمممممكالل   -1د.
 المت اقضة .

 العمل فى فريق والادرل على االتصال الفعال. -2د.

تطبيق المعارف المتخصمصمة التي اكت مبها في ممار مته المه ية وتدريب المهارال الشمخصمية   -3د.
 كاالدارل الياتية وتدارل االفراد وتحفيزهم .

 دارل البيا ال والمعلومال.ت ظيم وا  -4د.

 ت مية مهارال التعلم الياتى با تمرار. -5د.

 اال تااللية و حق المبادرل في تتخاي الارارل الخاصة بتطبياال مجاالل التخص  المختلفة . -6د.

الجدية فى ت اول الموضمموعال وخاصممة المع ية بمشمماكل البيلة وت مية المجتمع  ورفع م ممتول   -7د.
 بة التادم التا ي .المعيشة ومواك

الادرل علي تطوير اليال وتح مممين اءداو من خالل عمل األبحاث والمشممماركة في الم ممماباال   -8د.
 والتعرف على المعايير المماثلة في مجال التخص  ودرا تها بال اض والتحليل

 صمميا ة أ ممباب الحوار وال ااك بشممكل موضمموعي وحرية تبداو الرأل واحترام رراو اءخرين  -9د.
 ع د طري األفكار واأل اليب األدالية وم اقشة األبحاث .

اال ضممباط في المواعيد وبالتالي ي عكس يلا على تمكا ية تاديم التصممميمال في تطار بر امج   -10د.
 وخطة زم ية محددل ومدرو ة مما يثثر باسيجاب على جدية العمل.

فعالة وصميا ة أ ملوب  متطور في حل مشمكالل التصمميم بحيث ي عكس يلا على الممار مة ال  -11د.
 األداو.

 تاديم الحلول األدالية المختلفة التي تظهر التصميم وتخرجه بأحدث األ اليب. -12د.

 العمل بإجتهاد في مجموعال. -13د.

 

 

 

mailto:qaufinearts@yahoo.com

