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 جامعة فيالدلفيا
اآلداب والفنونكلية   

التصميم الداخليقسم   
2018/2019/ السنة الدراسيةولاأل الفصل الدراسي  

 

 

 مخطط تدريس المـادة

 

 190224:رمز المادة 1الـمــــادة: تصميم داخلي 

 مبادئ الرسم الهندسيالمتطلبات السابقة أو/ والمرافقة. مستوى المادة:السنة األولى

 (10:00-810حثم) 1ش المحاضرة:موعد 

         02:00-11:15 نر 2ش
 3الساعات المعتمدة:

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية

رقم المكتب 

 ومكانه 

الساعات 

 المكتبية
 البريد اإللكتروني

 IT-339 مدرس ساره مسالمة
 (11-10حثم)

 نر 2-3

 

.edu.jo@philadelphiasmasalmeh 

 

 :المادةوصف 
تتناول هذه المادة تعريف الطالب  باألسبو والعنا بر الةا بة بالتصبميم با ضبافة قلبى القواعبد الهندسبية للبدخول 

ز وأشباال قلى مفهبو  التصبميم البداخلي بال برل والتحليبب المبسبا للعنا بر الهندسبية و وأنبواو الةطبو  والرمبو

المسطحات والتطبيق العملبي لهبذه الدراسبة حتبى يسبتطيا الطالب  التعامبب مبا المسباطا ا والقطاعبات والوا هبات 

 الةا ة بالمباني في مجال التصميم الداخليا با ضافة قلى المناظير الهندسية للفراغات الداخلية.

 
 

 المادة:أهداف 
 :إلىتهدف المادة 
 الةطو  وكيفية استةدامها في الرسو  الهندسية. معرفة الطال  الرموز وأنواو .1

 كيفية طراءة المساطا الهندسية. .2

 معرفة الطال  بعنا ر الفراغ الداخلي  .3

 كيفية القيا  بعملية التنسيق العا  للفراغ الداخلي. .4

 .ةالتعرف على كيفية رسم وتصميم األثاث في المساطا والوا هات المةتلف .5

 راغ الداخلي ضمن فارة تصميمية محددة.تماين الطال  من العمب على الف .6

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

mailto:falbsoul@philadelphia.edu.jo
mailto:falbsoul@philadelphia.edu.jo


 2 

 

 أشرطة فيديو، األشرطة الصوتية ....الخ(  المواد المساندة( 

 ، ونماذج لمشاريع.الصور          

 حيث ينطبق() ةدليل الدراس 

  (نطبقدراسية ودليل المختبر )حيث يالواجبات الدليل 
 

 

 طرق التدريس:
 محاضرات، مجموعات نقاش، مجموعات تدريس، حل مسائل، مناظرات، وغيرها

 

 م:نتاجات التعل  

 المعرفة العلمية والفهم 

 معرفة الطالب بتطبيق عملي من خالل الرسم اليدوي. -

 )المهارات العقلية )القدرة على التفكير والتحليل 
صننميم الننداخلي ورسننم تطبيضنني لننبعو الموااننع وتطبيننق المعلومننا  مننن خننالل الشننرح والتعلينن  لع ا ننر الت -

 والمفردا  من ا طالحا  ورموز.

 

 )مهارات التواصل )الشخصية واألكاديمية 
 من خالل مشاريع سابضة -

 من خالل الكتب والمراجع ومشاريع مصورة. -

 

  العملية المكتسبة من الممارسة المهارات 
 

 أدوات التقييم:

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

 اختبارات قصيرة 

 واجبات دراسية 

 االمتحان النهائي 

 
 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي

التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/ 
 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 
 
 
 

 

 الواجبات الدراسية
وأوقات والتقارير 

 تسليمها

المواضيع األساسية والمساندة التي 
 ستغطى

 األسبوع

 المضدمة والتعريف بالمادة 

 التعريف بمبادئ وأسس التصميم
(1) 

المشروع األول: المسااط األفضية  

 واإلظهارالرسم  أسسوالمضاطع، 

(2) 

 تطبيق عملي على ما سبق دراسته. 

 على المشروع األول.

(3) 

تصميم ث ائي األبعاد ألرضيا   

بخاما  وأشكال مختلفة،عن طريق 

 ع صر من ع ا ر التصميم

(4) 

تصميم ث ائي األبعاد لجداريا   

بخاما  وأشكال مختلفة،عن طريق 

 ع صر من ع ا ر التصميم

(5) 

 (6) اإلظهار واإلخراج ال هائي للمشروع 

 االمتحان األول
بعث نظري يتعلق 

بمتطلبا  المشروع 

 الثاني

العم  على مخططا  المشروع 

، التعرف على المخططا  الثاني

المعمارية بالتفصي  والمضاطع  

(7) 

 العم  على مضاطع للمشروع الثاني 

 
(8) 

 (9) اإلظهار واإلخراج ال هائي للمشروع 

 (10) تسليم المشروع الثاني تسليم البعث

بعث نظري يتعلق 

بمتطلبا  المشروع 

 الثاني

ى مخططا  المشروع العم  عل

 واألثاث األرضيا ، الثالث 

 والع ا ر المعمارية

(11) 

 االمتحان الثاني

 (12) العم  على المضاطع للمشروع الثالث 

الداخلية رالعم  على الم اظي   

  اإلظهار واإلخراج ال هائي للمشروع
(13) 

 (14) اإلظهار واإلخراج ال هائي للمشروع تسليم البعث

روع الثالثم ااشة المش   (15) 

 

 (16) م ااشة المشروع الثالث والتسليم 

 االمتحان النهائي

 

 

 الوقت المتوقع لدراسة المادة 
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للمادة يساوي ساعتين لكل محاضرة من فئة الخمسين دقيقة  واإلعدادالطالب من الدراسة  هليمعدل ما يحتاج إ
  . 
 

                
 

 (المواظبةسياسة الدوام )

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

من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهنري يقبلنه عميند الكلينة، يحنر   %(15)

ب المنرض من التقد  لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلك المادة)صفراً(، أما إذا كان الغياب بسب
او لعذر قهري يقبله عميد الكلية التي تطرح المادة ، يعتبر منسحباً من تلك المادة وتطبق علية أحكا  

 االنسحاب. 
  
 

 المراجـع
 الكتب

، دار انابس  األحمنرمهنا  -غيندا  تولل نا -جنريس خنوري إعنداد، 1مبنادئ أساسنية  -التصميم النداخلي -

 .2002-للطباعة وال شر والتوزيع 

 .2001مصطفى احمد ، دار الفكر العربي للطباعة وال شر  إعدادالداخلي فن و  اعة،  التصميم -

 .2005د. معمد ثابت اللبداوي ، بغداد  إعداد، -التصميم الداخلي لغة ابداعية تكوي ية -

معتصننم عيمنني الكرايليننة ومعمنند سننعد حسنناج، مكتبننة المجتمننع  إعنندادمنندخ  فنني التصننميم الننداخلي،  -

 عماج. 2004وزيع العربي لل شر والت

عمنناج  –أسنس التصننميم النداخلي وت سننيق النديكور،  خ يننونس خ فنر ، دار مجنندلوي لل شنر والتوزيننع  -

1983 

- Exporwobili- Milano Italy 

- Nevert 

- Interior designers (2006) August 4 Bureau of labor statistics, U.S. 

Department of labor. www.bls.gov/ocos293.htm. 

- Adfecto Design - Inspirational architectural design interior  refurbishment 

and new build www.adfectodesign.com. 

 مواقع الكترونية
 

-1 https://www.youtube.com/watch?v=jtTBnsi_sDM 

-2https://www.youtube.com/watch?v=628gQbNH2zQ 

-3https://www.youtube.com/watch?v=Av75AVB5iCY 

-4https://www.youtube.com/watch?v=VYiVjVulnm4 

-5https://www.youtube.com/watch?v=DOV3bYfQ8ys 

 

http://www.bls.gov/ocos293.htm
http://www.adfectodesign.com/

