
 1 

 

 جامعة فيالدلفيا
اآلداب والفنونكلية   
التصميم الداخليقسم   

2014/2015/ السنة الدراسية  االول الفصل الدراسي  
 

 

 مخطط تدريس المـادة

 

تكنولوجيا التصميم الداخلي وخاماته :المــادةن اعنو 190310:المــادةرقم    

:مستوى المادة  المتطلب السابق و/ أو المرافق: 

(14-13,10ح ث خ ) :وقت المحاضرة 3 عدد الساعات المعتمدة:   

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية

 رقم المكتب

كانه مو  
 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية

 Islamicdesign7@gmail.com   مدرس م/ شهريار الطائي
 

 

 :المادةوصف 

تصميم الـداخلي سـواء كانت ات المواد المستخدمة في أعمال اليبحث هذا المساق في خواص ومواصفات وتقني

من  يتعرفلدراسة للخامات المستخدمة في التصميم  ايضاتتناول ، ولألسقف أو الجدران أو األرضيات أو األثاث

على عناصر التصميم الداخلي مع التحليل والتوصيف للمواد الخام من خالل  خاللها الطالب على اسلوب توظيفها

لمسطحات االفقية ) االسقف واالرضيات ( والمسطحات الرأسية ) الحوائط والقواطيع( بانواعها المختلفة ا

والوصالت والروابط  واالكسسوارات والدهانات واالحجار والبالط والحصى واالخشاب والمعادن مع الدراسة 

ما حدث من تقدم  من خالل م الداخلي.مكانية التقنية وتطبيقاتها في التصميالوالتحليل للخصائص الفيزيائية وا

وأيضاً  تكنولوجي على الخامات لتوفير الطاقة وتوفير الوقت ورفاهية  المستخدم وتوفير العوامل االقتصادية.

 يستطيع الطالب ان يتعرف على توزيع الخامات في التصميم الداخلي.

 
 

 :المادةأهداف 
 قادراً على تحقيق األهداف التالية : بعد دراسة هذه المادة يتوقع من الطالب أن يكون 

 . تعريف الطالب بالمواد المستخدمة في أعمال التصميم الداخلي .1

 . تعريف الطالب بالتقنيات المستخدمة في أعمال التصميم الداخلي .2

 . صقل الحس الفني عند الطالب .3

 .مال التصميم الداخلي . تطوير قدرة الطالب على اختيار الخامات المناسبة واستخدامها في أع4
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 مكونات المادة:
 

 

 الكتب والمراجع العلمية .1

 الموقع االلكتروني .2
 ججج

 

 
 

 طرق التدريس:
 

تدريس، حل مسائل، مناظرات....الخ، لبيان مدى التطبيق العملي لجميع محاضرات، مجموعات نقاش، مجموعات 

 نتائج المرجوة.الخامات، والتعرف عليها والمناقشة والتحليل للوصول الى ال
 

 

 

 )مهارات التواصل )الشخصية واألكاديمية 

  
خصائص المادة وتوظيفها والبدائل مع شرح تفصيلي لنتائج البحث مع تحديد المكاان  عمل االبحاث العلمية والتعرف على

 مع عرضها بواسطة الوسائل االلكترونيةسياحي (. –تجاري  –الذي يتم فيه البحث ) سكني 

 

 العملية تسبة من الممارسة المك المهارات 

 
تعريففالطالبافففلة ا ففالطاا ففبرلابام ففبتلطيبهففب لملتان احملففبلملطيتففبالطنففنالملهففبليملعحملففبلهففللة ب ففرلهت  ففالا  ففب لطاع   ففاللللللللللل

  .طامص    ا

 

 أدوات التقييم:
 

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

 طحببثلملطهمحبنب لقصريةلملطهمحبنب لفص  ا

 

 ارات قصيرةاختب 

 
 

 .ملطالجيبا ب لمحص للة ىلهبلمتلتنتيسهلهعلطامع  قلحنالطاس ل ب اطاملبتط لةللحمبضرةل

 
 

 االمتحان النهائي 

ل

 طهمحبالة ىلهبلمتلاتطسمهلهللابهب لملطامص  ملطانطا يلهعلطاعرضلملطامح  للات ا الطام بتلطيبهالملطاسلفلهللطسمخنطهحملب.
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 توزيع العالمات

ت التقييمأدوا  العالمة 

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي

التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/ 
 المشاريع

20 

 100 المجموع

 

 

 التوثيق واألمانة األكاديمية:
 

 )مع حفظ حقوق الطبع والملكية، تجنب االنتحال.أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية ، 

 

 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 
 

 الدراسيةالواجبات 
وأوقات  والتقارير 

 تسليمها

األساسية والمساندة التي  المواضيع
 ستغطى

 األسبوع

ابحاث يتم تسليم كل  3

 بحث قبل االمتحان باسبوع

 تعريف بالمادة -

 ادة على عناصر التصميم الداخليتوظيف الم -

(1) 

 ) البحث االول(

الخامات المستخدمة في 

 االسقف المعلقة

 أثر التكنولوجيا على الخامات -

 المسطحات االفقية أوال : 

 االرضيات وانواعها - 

(2) 

 اسس اختيار نوع االرضيات - 

 خامات االرضيات -

 االخشاب -السيراميك  –الرخام  -

(3) 

 ز والموكيتالتران - 

 االرضية الزائفة  )المرتفعة( -

(4) 

 تسليم البحث االول

 االسقف ثانيا:

 اال سقف المعلقة -االسقف االساسية -

 اسباب اختيار االسقف المعلقة -

(5) 

 (6) مراجعة من المنهج - 

 االمتحان األول

 انواع االسقف المعلقة 

 بالط جبس –بالواح  –اسقف بال وصالت  -

 شرائح معدنية –واد صناعية بالط من م -

(7) 

 (8) اختيار خامة السقف - ) البحث الثاني(
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الخامات المستخدمة في 

القواطيع الثابتة 

 والمتحركة

 –المعادن  –الفلين  –البالستيك  –االخشاب  -

وتاثير التكنولوجيا المتقدمة على  , الزجاج

 المكان

 ثالثا: المسطحات الرأسية 

 ) انواعها( الحوائط  والقواطيع -

 القواطعوصالت  وروابط واكسسوارات  -

(9) 

 تسليم البحث الثاني

 معدنية -قواطيع خشبية  -

 بالستيك –زجاجية  -

 القش المضغوط –الواح معدن  -

(10) 

 من المنهج- 

 مراجعة ما سبق -

(11) 

 االمتحان الثاني

 الدهانات وكيفية اختيارها  رابعا: 

 العوامل المؤثرة -

التكنولوجيا المتقدمة في   وات والتجهيزاتاالد -

 التصميم السكني ) سنسور(

(12) 

 ) البحث الثالث(

االجهزة والمعدات 

الحساسة في التصميم 

 الداخلي

 انواع الدهانات خامسا:

 الحصى -البالط  – االحجار - 

مميزات االحجار والكاش والحصى  -

 واستخداماتها في التصميم الداخلي

(13) 

 ة والمعدات ذات التقنية العالية االجهز 

 الحساسة( في التصميم الداخلي )

 واماكن توظيفها   -ووظائفها –ممبزاتها   -

(14) 

 تسليم البحث الثالث

 مراجعة المادة

 امتحان نموذجي -

 مراجعة المنهج -

(15) 

نموذج امتحان 
 )اختياري(

 (16) من المنهج- 

 االمتحان النهائي
 

 

 الوقت المتوقع لدراسة المادة 
  

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

 
 )المواظبه( سياسة الدوام

 %(15)إذا غاب الطالب أكثر منن 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 يقبلهن مجموع الساعات المقررة للم

ا كان الغياب بسبب المرض او لعذر قهري يقبله عميد الكلية التني تطنر  أما إذوتعتبر نتيجته في تلك المادة)صفراً(، 
 . ة أحكام االنسحابالمادة ، يعتبر منسحباً من تلك المادة وتطبق علي

 
 عـالمراج

  المجتمع العربي للنشر والتوزيع -خامات وتقنيات التصميم الداخلي ، ايمن السعدي 

 في التصميم الداخلي، عدلي محمد عبد الهادي/محمد عبدهللا الدرايسه تكنولوجيا الخامات  
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 داويتكنولوجيا الخامات واستخداماتها في التصميم الداخلي ، د. محمد ثابت البل 

 خامات وتقنيات التصميم الداخلي/ايمن سعدي محمد 


