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 المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة  االول مستوى المادة :

 (10-8.10ح ث خ )موعد المحاضرة:

 (11.15-8.15ن  ر    )                    

 3الساعات المعتمدة :

                                       

 

الرتبة  سماال

 األكاديمية

الساعات  رقم المكتب 

 المكتبية

 البريد اإللكتروني

 Islamicdesign7@gmail.com   مدرس م/شهريار الطائي

 

 Course Desciptionوصف المادة :

التصميم الداخلي للوحدات السكنية الذي يعنى االت التصميم الداخلي وهوتتناول هذه المادة مجال من مج

 اخلية السكنية للبيوت و القصوروالشقق السكنية على اختالف أشكاالها وحجومها .بالفضاءات الد

الساكن فيتمتع بحرية أكبر من أي مجال تصميمي آخر  كما يأخذ بعين آلراء المصمم ويخضع التصميم الداخلي و

ة و الجغرافية  كما يراعي االعتبار العوامل المؤثرة فيه مثل االجتماعية ، الدينية واالقتصادية والمناخية والطبيعي

 .النسب و المقياس البشري 

لفكرر  اات تعبيرير   و تطبيقيرا   و هيدسريا   ا  هو التعبيرر نييرالمدرك للفضاءات ، والتخطيط الواعي  بيد ان

محدد  الهدف للبيئ  الداخلي  ترتب وتعالج الفضاءات الداخلي  التي من صيع اإليسان لألبيي  ، و توائمهرا بكرم مرا 

خليرر  و مررا يرررتبط بهررا مررن ملحقررات وتدوات و مكمرر ت تخررد  يررم مررن مفررردات و عياصررر لتئرركم البيئرر  الداتحتو

و يكرون الرك  ،لتصرمي  االوظيف  والرمزي  ، و تيظ  التداخم و التفاعم بين تيئط  األقسا  و مكويات التعبيري  و

الديييرر  و المياخيرر  كمررا و ييخررا بعررين  ويرر  الطبيعيرر  الجاران واإلجتماعيرر  وونقررا ألسررلوب يسررتيد للبيئرر  ال قانيرر  

 ختيارات .عتبار الميوم و االاال

 

 

 

 مخطط تدريس المادة 

 معلومات خاصة بمدرس المادة 



 Objectivesأهداف المادة :

 بعد اجتياز هاه الماد  يتوقع من الطلب  تن يتمكيوا مما يلي :

 . التعرف على العياصر األساسي  ني التصمي  الداخلي و كيفي  استخدامها لعمم تصمي  ياجح 

 البيايات و المقاسات الخاص  بيي مئروع و تحليلها عن طريق إجراء دراس  مفصل  جمع المعلومات و

 للمعطيات و المتطلبات إضان  إلى دراس  حاالت سابق  .

   اإللمررا  بجميررع األمررور و التفاصرريم المعماريرر  و خاصرر  الداخليرر  ميهررا ، وللخامررات و ماهيرر  و كيفيرر

 إستعمالها و اختيارها من األسواق المحلي  .

  التعرف على األ اث الخاص بالوحدات السكيي  و رسمم حسب مقاييسم و طرق توزيعم ني الفراغ ، و

 التعرف على اللون والضوء و ع قتهما بالتصمي  الياجح حسب الئكم و الوظيف . 

  تعل  الطرق األكاديمي  الصحيح  ني التصمي  ، و كيفي  تحويم الفكر  المكتوب  إلى رسرو  تولير  و مرن

 إلى رموز هيدسي  على الورق .   

   تعل  تطبيق تقييات الرس  الهيدسي و اإلظهار لكامم للمئاريع و الك برسر  المسراقط األنقير  و الرتسري

 و المياظير و التفصي ت و اليمااج ) الموديم( .

 

 Teaching Methodطريقة التدريس:

 . محاضرات يظري  مسيد  بالعروض 

 .  دراس  ميدايي  لمئاريع قائم 

 .  المئاريع التي تصم  وتصحح و تت  داخم المرس  تحت إئراف مدرسي الماد 

  التحكي  العليي للمئاريع  بمراحم العمم المختلف  و الك إليصام الفائد  عبر تسرلوب الحروار و مرا

 يطرح من تنكار يقدي  للمئاريع .

  Learning outcomesمخرجات المادة :

 الطالب لمفهوم ثالثي األبعاد عن طريق تطبيق قواعد المنظور  فهم 

 المهارات المكتسبة من الممارسة العملية 

 ) مهارات التواصل ) الشخصية واالكاديمية 

 

 Evaluationالتقييم : 

  المشاريع المعطاة 

  اختبارات 

  واجبات دراسية 

 امتحان نهائي 

 

 



 توزيع العالمات                                         

 العالمة                أدوات التقييم                    

 20                   االمتحان األول

 20                   االمتحان الثاني

 40                   االمتحان النهائي

 20                   مشاريع المنفذة والواجبات الدراسية ال

 100                   المجموع

 

 Expected Workloadالوقت المتوقع لدراسة المادة :

 معدل ما يحتاج إليه الطالب من الدراسة واإلعداد للمادة يساوي ساعة  لكل محاضرة من فئة الخمسين دقيقة 

 Attendanceسياسة الدوام :

لمادة .وإذا غاب الطالب أكثر من %( من مجموع الساعات المقررة ل15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من )

%( من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكلية ، يحرم من التقدم 15)

لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلك المادة )صفرا( ، أما إذا كان الغياب بسب المرض أو لعذر قهري يقبله 

 ،يعتبر منسحبا من تلك المادة وتطبق عليه أحكام االنسحابعميد الكلية التي تطرح المادة 

 توزيع مواضيع المادة على أسابيع الفصل الدراسي 

الواجبات الدراسية  المواضيع األساسية والمساندة التي ستغطى األسبوع          

 والتقارير وأوقات تسليمها

 بالمادة وشرح الخطة  التعرف ( 1)             

 مقدمة           

 

 ي التصميم تحديد الطراز المعماري المتبع ف (  2)            
 

 

على فراغ معين الخط التصميمي للتطبيق (  3)            

 معماريا 
 

  رفع  و رسم فراغ سكني قائم  (  4)            

تحليل ألحد الفراغات الداخلية المصممة  (  5)            
 مسبقا

 

 االمتحان األول       (  6)            

 

 

  المواد و الخامات المستخدمة في التصميم . (  7)            

  األنظمة اللونية . (  8)            

  اإلضاءة في التصميم . (  9)            

  األثاث بنوعيه الثابت و المتحرك. ( 10)            

 لثاني  االمتحان ا       (11)             

 

 

إعطاء القاعدة الثالثة في الظل والنور  ( 12)            

 واالنعكاس 

 

  ممرات الحركة و توزيع الفراغات . ( 13)            

  تطبيق على قطعة أثاث داخلية  (14)             

  تطبيق على قطعة أثاث داخلية  (15)             

  تحان النهائياالم        (16)             

          


