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 جامعة فيالدلفيا
اآلداب والفنونكلية   

2018/2019/ السنة الدراسية األول  الفصل الدراسي  
التصميم الداخليقسم   

 

 

 مخطط تدريس المـادة

 

 190120 رمز المادة:  تاريخ االختصاصالـمــــادة: 

 بالالمتطلبات السابقة أو/ والمرافقة:  سنة األولىمستوى المادة: 

 3الساعات المعتمدة: (11:00-10:10) ثمح: موعد المحاضرة

 

 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 

تاريخية لنشوء وتطور التصميم الداخلي وأساسياته ويشمل ذلك التعرف على المؤثرات المختلفة التي اثرت دراسة 
في مسار التصميم عبر االزمنة المختلفة ابتداءًا من الحضارات القديمة والوسيطة وحتى التطورات الحديثة في 

تجاهاتها التصميمية في القرن العشرين.  المهنة وا 
 

 

 :المادةأهداف 
 تعريف الطالب بالتالي: إلىتهدف المادة 

خصااص  مممزاا ال الل الت التصاامزمزم المعماليام مالداخ زاام متطللاتهاا م اا   صاالل  -1

 ماقبل التاليخ حتى اللداثم.

 المتغزرال األس لبزم في ال تاجال التشكز زم مالتصمزمزم لكل حقبم تاليخزم. -2

   ى ه ه ال تاجال.أثر المعتقدال ماألفكال  -3

 ل الككر مالمعتقد مما لافقها م  تطلل   مي متك لللجي   ى ه ه ال تاجال.أثر تللال -4

أهم األحداث مالشخصزال السزاسزم ماإلجتما زم مالثقافزم التي أثرل في تللالل ف لن  -5

 ه ه اللقب التاليخزم.

 
 مكونات المادة:

 الكتب )العنوان، المؤلفون، الناشر، سنة النشر(* 
 

 فيديو، األشرطة الصوتية ....الخ( )أشرطة  المواد المساندة 
 ، منماذج لمشاليع.الصلل          

 حيث ينطبق() ةدليل الدراس 

  (دراسية ودليل المختبر )حيث ينطبقالواجبات الدليل 
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 طرق التدريس:

 ملاضرال، مجمل ال نقاش، مجمل ال تدليس، حل مساصل، م اظرال، مغزرها
 

 
 م:التعل  نتاجات 

 م الرصزسزم مالمبادئ العامم في تاليخ ف لن التشكزل مالتصمزم.التعرف   ى المكاهز 

 .تعريف المصط لال العامم الشاصعم في دلاسم طراز اللقب التاليخزم 

 .ت كر أسماء أبرز األ مات مأسماء م تجزها، كل حسب طراز حقبته التاليخزم 

 .تلديد الكترة ال م زم ألبرز األ مات الك زم في طراز كل حقبم تاليخزم 

 .التعرف   ى الشخصزال ماألحداث المهمم التي سا دل   ى تشكزل طراز كل حقبم 

 .تمز  الم اطق الجغرافزم التي انتشر فزها طراز كل حقبم تاليخزم 

 .تلديد أسالزب تق زال انتاج التصامزم مطراصقها بإختالف طراز كل حقبم تاليخزم 

  تاليخزم مخصاصصها المت ل م.تمز  األسالزب الك زم المت ل م لك لن طراز كل حقبم 

 .تكسزر أسباب التللالل في طرز ف لن حقبم تاليخزم إلى حقبم تاليخزم أخرى 

 . تسمزم األ مات الك زم الممز ة لكل طراز إلتباطاً بأس لب م تجزها م  ف انز  ممصممز 

 .المقالنم بز  طراز مأسالزب مصممي اللقب التاليخزم المخت كم 
 

 
 أدوات التقييم:

 ير قصيرة و/ أو عروض و/ أو مشاريع بحثية قصيرةتقار -

 اختبارات قصيرة -

 واجبات دراسية -

 االمتحان النهائي -

 
 
 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي

ة/ التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسي
 المشاريع

20 

 100 المجموع

 

 

 التوثيق واألمانة األكاديمية:

 أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية( -

 حقوق الطبع والملكية -

 تجنب االنتحال -
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 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 

 والتقارير  الدراسيةالواجبات 
 وأوقات تسليمها

األساسية والمساندة التي  المواضيع
ىستغط  

 األسبوع

  .التعريف بالمادة وشرح الخطة - 

 تعريف التصميم الداخلي. -
(1) 

معلومات وصور عن تصاميم معاصرة 
 بأسلوب بدائي

 تاريخ التصميم الداخلي. -

 عصور ماقبل التاريخ.  -

 فن الكهوف، مساكن اإلنسان األول. -

 

(2) 

 
 

 تاريخ وطرز الحضارات القديمة. -

 .طرز االثاث المصري -

 .ي العصر الفرعوني القديمطرز األثاث ف -

 

(3) 

معلومات وصور عن تصاميم معاصرة 
 مستوحى من طراز الحضارات القديمة.

طرز األثاث في العصر الفرعوني  -
 .المتوسط

(4) 

طرز األثاث في العصر الفرعوني  - 
 .والحديث

 

(5) 
    

 
 الطراز االغريقي -

 .االثاث االغريقي -

 االمتحان األول -

 

(6) 

 (7) .اليونانيةالعمارة  

معلومات وصور عن تصاميم معاصرة 
 (8) طراز االثاث االسالمي مستوحى من طراز الحضارات.

 (9) اثر العقيدة على زخرفة االثاث  - 

 .الخراطة والمشربيات - 

 الخامات المستخدمة -
(10) 

 (11) االمتحان الثاني - 

معلومات وصور عن تصاميم معاصرة 
عصور الوسطى.ال مستوحى من  

 عصرالنهضة األوروبية  -

/ االنجليزية/ النهضة اإليطالية -
 الفرنسية/االسبانية

(12) 

 (13) عصرالنهضة األوروبية 

 الطراز القوطي - 

 

(14) 

معلومات وصور عن تصاميم معاصرة 
عصور النهضة.ال مستوحى من  

 والحديث المعاصر -
(15) 

 

 (16) االمتحان النهائي - 

 

 الوقت المتوقع لدراسة المادة 
  

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

 )المواظبه( سياسة الدوام

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

عميد الكلية، يحرم من التقدم لالمتحان النهائي  مادة دون عذر مرضي أو قهري يقبلهالمقررة للمن مجموع الساعات 
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ا كان الغياب بسبب المرض او لعذر قهري يقبله عميد الكلية التي أما إذ)صفراً(،  وتعتبر نتيجته في تلك المادة
 .بتطرح المادة ، يعتبر منسحباً من تلك المادة وتطبق علية أحكام االنسحا

 
 :عـالمراج

 الكتاب المقرر: اليوجد 

  أخرىمراجع: 

 

 .2003 ،البتراء، األلدن بزت األنباط ،حضارة األنباط من خالل نقوشهم :أحمد  ج لني (1

 .1988الهزئم العامم ل كتاب، القاهرة،  ف لن  صر ال هضم،ثرمل  كاشه :  (2

 .1980ل، دال ال هضم العربزم، بزرم، في  صر ال هضم تاليخ الك حس  الباشا:  (3

 .1999جامعم دمشق، دمشق،  ،الكالسزكي..عصر ال م  مالعمالة تاليخ الك  حس  كمات: (4

س زمان ب   بدالرحم   ،دلاسم تل ز زم ل قلش نبطزم قديمم م  شمات غرب السعلديم :س زمان ال يب  (5

 .1995 ،ال يب، الرياض

 د.ل.جامعم دمشق، دمشق، ، العمارةو الفن تاريخ كزف به سي:  (6

 2003المالكي: تاليخ العمالة  بر العصلل، دال الم اهج ل  شر مالتلزيع، األلدن،  قبز م (7

 ،، الرياضمكتبم الم ك فهد اللط زم، الرياض ، مالة األنباط السك زم :الخطاطبم ضل أمز ملمد فا (8

2006. 

 .1998، جامعم دمشق، دمشق، تاريخ العمارة: عمارة فجر المسيحية...ن يه كلاكبي:  (9

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

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

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

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

13) Mittler, Geme : ART IN FOCUS, Glencoe/McGraw-Hill,USA,2006. 

 

 Keywords for Browsing: 

- Interior decoration 

- History Interior architecture 

- 19th century Interior architecture 

http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21AL%7E%2143%7E%21%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A9%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84+%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86.
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+

