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 جامعة فيالدلفيا
اآلداب والفنونكلية   

التصميم الداخليقسم   
2014/2015/ السنة الدراسية األول الفصل الدراسي  

 

 

 مخطط تدريس المـادة

 

 190224:رمز المادة 1تصميم داخلي  الـمــــادة:

 .بالالمتطلبات السابقة أو/ والمرافقة األولىمستوى المادة:السنة 

 3الساعات المعتمدة: 12:00-10:10 ح.ث.خ :موعد المحاضرة

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية

 رقم المكتب

كانه مو  

الساعات 

 المكتبية
 البريد اإللكتروني

 مدرس رنا علي أبوأصبع
العمارة والتصميم 

213 

 

 
ranaabuosba@yahoo.com 

 

 :المادةوصف 
 ،القواعرد النندسريةإلرى  إضرافة ،والعناصرر الااصرة بالتصرميمألسس تتناول هذه المادة تعريف الطالب با

الاطرو   وأنروا النندسرية ولروح الرسرم  لرددواتللدخول إلى مفنوم التصميم الرداخلي بالرررح والتحليرل المبسر  

، المسررا    التعامررل مررعالمسررطحات والتطبيررع العملرري لنررذه الدراسررة  تررى يسررتطيع الطالررب  وأشررلالوالرمررو  

ات والواجنات الااصة بالمباني في مجال التصرميم الرداخلي، بااضرافة إلرى المنرالير النندسرية للفرا رات والقطاع

 الداخلية.

 
 

 :المادةأهداف 
 :إلىتهدف المادة 
 .تعريف الطالب بأسس التصميم ثنائي وثالثي األبعاد .1

 تعريف الطالب بعناصر التصميم. .2

 ستادامنا في الرسوم النندسية.الاطو  وكيفية ا وأنوا معرفة الطالب الرمو   .3

 كيفية  راءة المسا   النندسية. .4

 .معرفة الطالب بعناصر الفراغ الداخلي  .5

 كيفية القيام بعملية التنسيع العام للفراغ الداخلي. .6

 .ةالماتلف والواجنات في المسا   األثاثالتعرف على كيفية رسم وتصميم  .7

 فلرة تصميمية محددة. تملين الطالب من العمل على الفراغ الداخلي ضمن .8
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 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 
 

 

 تدريس:طرق ال

 حماضرات، جمموعات نقاش، جمموعات تدريس، حل مسائل، مناظرات، وغريها
 

 م:التعل  نتاجات 

 المعرفة العلمية والفهم 

 معرفة الطالب بتطبيق عملي من خالل الرسم اليدوي. -

 )المهارات العقلية )القدرة على التفكير والتحليل 

 )مهارات التواصل )الشخصية واألكاديمية 
 اريع سابقةمن خالل مش -

 من خالل الكتب والمراجع ومشاريع مصورة. -

 العملية المكتسبة من الممارسة  المهارات 
 

 أدوات التقييم:

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

 اختبارات قصيرة 

 واجبات دراسية 

 االمتحان النهائي 

 
 
 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

لاالمتحان األو  20 

 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 
 

 الدراسيةالواجبات 
وأوقات  والتقارير 

 تسليمها

األساسية والمساندة التي  المواضيع
 ستغطى

 األسبوع

 المقدمة والتعريف بالمادة 

 التعريف بمبادئ وأسس التصميم

(1) 

التعريف بعناصر التصميم  وتوظيفها في  

 تمارين عملية -التصميم الداخلي 

(2) 

 (3) اسكتشات لمخططات أوليه 

بالتفصيل شرح المخططات   (4) 

 (5) شرح المقاطع 

من  تطبيق عملي على ما سبق دراسته 

 شقه طابقيه -المشروع األولخالل 

 اإلظهار واإلخراج النهائي للمشروع

 

(6) 

 االمتحان األول

بحث نظري يتعلق 

بمتطلبات المشروع 

 الثاني

الثاني العمل على مخططات المشروع  

 )فيال طابقين(

(7) 

 العمل على مقاطع للمشروع الثاني 

 

(8) 

 (9) اإلظهار واإلخراج النهائي للمشروع 

 (10) تسليم المشروع الثاني تسليم البحث

بحث نظري يتعلق 

 بمتطلبات المشروع 

العمل على مخططات المشروع الثالث 

 )محل تجاري(

(11) 

 االمتحان الثاني

قاطع للمشروع الثالثالعمل على الم   (12) 

الداخلية رالعمل على المناظي   

  اإلظهار واإلخراج النهائي للمشروع

(13) 

 (14) اإلظهار واإلخراج النهائي للمشروع تسليم البحث

 (15) مناقشة المشروع الثالث 

 

 (16) مناقشة المشروع الثالث والتسليم 
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 االمتحان النهائي

 

 

 مادة الوقت المتوقع لدراسة ال
  

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

 
 )المواظبه( سياسة الدوام

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

عميند الكلينة، يحنر   مادة دون عذر مرضي أو قهنري يقبلنهوع الساعات المقررة للمن مجم %(15)

ا كان الغياب بسبب المنرض أما إذمن التقد  لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلك المادة)صفراً(، 
ا  او لعذر قهري يقبله عميد الكلية التي تطرح المادة ، يعتبر منسحباً من تلك المادة وتطبق علية أحك

 . االنسحاب
  
 

 عـالمراج
 الكتب

، دار قدابس  األحمدرمهدا  -غيددا  توللندا -جدريس خدوري إعدداد، 1مبدادئ أساسدية  -التصميم الدداخلي -

 .2002-للطباعة والنشر والتوزيع 

 .2001مصطفى احمد ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر  إعدادالتصميم الداخلي فن وصناعة،  -

 .2005د. محمد ثابت اللبداوي ، بغداد  إعداد، -تكوينية اعيةإبدالتصميم الداخلي لغة  -

معتصددم عيمددي الكرايليددة ومحمددد سددعد حسدداج، مكتبددة المجتمددع  إعدددادمدددخل فددي التصددميم الددداخلي،  -

 عماج. 2004العربي للنشر والتوزيع 

 عمدداج –أسدس التصددميم الدداخلي وتنسدديق الدديكور،  خ يددونس خنفدر ، دار مجدددلوي للنشدر والتوزيددع  -

1983 

 

 


