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 جامعة فيالدلفيا
اآلداب والفنونكلية   

2018/2019/ السنة الدراسية األول  الفصل الدراسي  
التصميم الداخليقسم   

 

 

 مخطط تدريس المـادة

 

سيكولوجية وسسيولوجية الـمــــادة: 

 التصميم
 0180472 رمز المادة:

 بالالمتطلبات السابقة أو/ والمرافقة:  سنة األولىمستوى المادة: 

 3الساعات المعتمدة: (11:00-10:10) حثم: عد المحاضرةمو

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية كانهمو رقم المكتب الرتبة األكاديمية االسم

 338 مدرس نهله ملكاويأ. 
 (12:00-11:00حثم )    

 (12:00-11:15نر )   
Nahla.malkawi@yahoo.com 

 

 :المادةوصف 

تتناول هذه المادة دراسة التأثيرات النفسية واالجتماعية للتصاميم المختلفة على المتلقي وكذلك اغلتأثيرات البيئة 
والعادات والتقاليد المكتسبة على المصمم كذلك  السلوك االجتماعي وما يتبع ذلك من أنماط التفكير وأساليب 

 التعبير واالبداع الفني .
 

 

 :المادةأهداف 
 تعريف الطالب بالتالي: إلىتهدف المادة 

 

 يف الطالب بمفهوم الجمال وسيكولوجية الشكل وادراكه وعالقة القييم اججتماعيية والبيةيية تعر
 بالقيم الجمالية والنفسية

 اجستفادة من ما سبق في العملية التصميمية 
 
 
 

 مكونات المادة:
 الكتب )العنوان، المؤلفون، الناشر، سنة النشر(* 

 

 أشرطة فيديو، األشرطة الصوتية ....الخ(  المواد المساندة( 
 ، ونماذج لمشاريع.الصور          

 حيث ينطبق() ةدليل الدراس 

  (دراسية ودليل المختبر )حيث ينطبقالواجبات الدليل 
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 طرق التدريس:

 محاضرات، مجموعات نقاش، مجموعات تدريس، حل مسائل، مناظرات، وغيرها
 

 
 

 قييم:أدوات الت

 تقارير قصيرة و/ أو عروض و/ أو مشاريع بحثية قصيرة -

 اختبارات قصيرة -

 واجبات دراسية -

 اجمتحان النهاةي -

 
 
 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي

ات الدراسية/ التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجب
 المشاريع

20 

 100 المجموع

 

 

 التوثيق واألمانة األكاديمية:

 أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية( -

 حقوق الطبع والملكية -

 تجنب االنتحال -

 
 
 

 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 

 والتقارير  الدراسيةالواجبات 
 وأوقات تسليمها

التي  األساسية والمساندة المواضيع
 ستغطى

 األسبوع

  .التعريف بالمادة وشرح الخطة - 

 .سيكولوجية تعريف  -

 ماهي سيكولوجية التصميم -

(1) 

 االدراك - 

 .خطواته وشروطه وعناصره -
 

(2) 

 
 

 الثقافة البصرية -

 الفن البصري -

 .التفكير البصري -

 

(3) 

 (4) االنتباه - 
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  نظرية الجمال في فن التصميم - 

(5) 
    

 
 .االبداع -

 تحان األولاالم -
 

(6) 

 (7) اقسام التفكير وانماطه 

 (8) سيكولوجيا االلوان 

 (9)  فلسفة اللون - 

التاثير النفسي للون على التصميم  - 
 والمصمم

(10) 

 (11) االمتحان الثاني - 

 سيكولوجية الفنان  - 

-  
(12) 

 (13) السسيولوجيا 

 التفكير في الفن سسيولوجيا - 

 

(14) 

 المعاصراثر السسيولوجيا في التصميم  - 
 والحديث

(15) 

 

 (16) االمتحان النهائي - 

 

 الوقت المتوقع لدراسة المادة 
  

             كل محاضرة من فةة الخمسين دقيقة.الطالب من الدراسة واجعداد للمادة يساوي ساعتين ل هليمعدل ما يحتاج إ
 

 )المواظبه( سياسة الدوام

 %(15)إذا غاب الطالب أكثر من ومن مجموع الساعات المقررة للمادة.  %(15)بالتغيب أكثر من  ج يسمح للطالب

عميد الكلية، يحرم من التقدم لالمتحان النهاةي  مادة دون عذر مرضي أو قهري يقبلهمن مجموع الساعات المقررة لل
او لعذر قهري يقبله عميد الكلية التي  ا كان الغياب بسبب المرضأما إذ)صفراً(،  وتعتبر نتيجته في تلك المادة

 .تطرح المادة ، يعتبر منسحباً من تلك المادة وتطبق علية أحكام اجنسحاب

 
 :عـالمراج

 الكتاب المقرر: اليوجد 

  أخرىمراجع: 

 

 .1988الهيئة العامة للكتاب، القاهرة،  فنون عصر النهضة،ثروت عكاشه :  (1

 .1980دار النهضة العربية، بيروت،  ،في عصر النهضة تاريخ الفنحسن الباشا:  (2

 .1999جامعة دمشق، دمشق،  ،الكالسيكي..عصر ال من والعمارة تاريخ الفن حسن كمال: (3

 د.ت.جامعة دمشق، دمشق، ، العمارةو الفن تاريخعفيف بهنسي:  (4

 2003قبيلة المالكي: تاريخ العمارة عبر العصور، دار المناهج للنشر والتوزيع، األردن،  (5

 .1998، جامعة دمشق، دمشق، تاريخ العمارة: عمارة فجر المسيحية...كبي: نزيه كوا (6

7) Emile Bayard: The ABCof Styles, Parkstone Press, USA , 2012. 

8) .Harwood ,Buie & May,Bridget & Sherman,Curt: Architecture and interior design from the 

19th century, Pearson/Prentice Hall, New Jersey, 2009. 

9) John Pile: A history of interior design, Laurence King Publishing, London, 2005 

http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/9907/PAUTHOR/Harwood+?KEYSEARCH&DISPLAY=AUTHORS+
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/9907/PAUTHOR/May?KEYSEARCH&DISPLAY=AUTHORS+
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/9907/PAUTHOR/Sherman?KEYSEARCH&DISPLAY=AUTHORS+
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10) Mittler, Geme : ART IN FOCUS, Glencoe/McGraw-Hill,USA,2006. 

 

 Keywords for Browsing: 

- Interior decoration 

- History Interior architecture 

- 19th century Interior architecture 


