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 جامعة فيالدلفيا
اآلداب والفنونكلية   

التصميم الداخليقسم   
2014/2015/ السنة الدراسية االول الفصل الدراسي  

 

 

 مخطط تدريس المـادة

 

 190331 :رمز المادة الداخليمواضيع خاصة في التصميم الـمــــادة: 

 المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة:  مستوى المادة: 

 3الساعات المعتمدة: 12-10.10 ن خ حموعد المحاضرة:

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية

 رقم المكتب

كانه مو  
 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية

  مدرس م/شهريار الطائي
 

 
Islamicdesign7@gmail.com 

 

 :المادةوصف 
 وامكانية الفني، االدراك خالل من ليالداخ بالتصميم تتعلق مواضيع طرح المقرر هذا في يتم

 أو تقنية أو نظرية سواء الشكل، في التعبيرية الدالالت خالل ومن الشكلي، التكوين في الخامات

 عند البالط واجهت قد التي التقنية والمهاراتية المعرفية الثغرات على لتركيزل وذلك عملية، تطبيقات

 التطبيق.
 

 :المادةأهداف 
 :إلىتهدف المادة 

  . إيجاد مرتكزات نظرية إلغراض تطبيقية لتصميم الفضاءات 

 .اإلسهام في األفكار الممكنة لتطوير تصاميم الفضاءات الداخلية 

 

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

 

 أشرطة فيديو، األشرطة الصوتية ....الخ(  المواد المساندة( 
 اذج لمشاريع.، ونمالصور          

 حيث ينطبق() ةدليل الدراس 

  (دراسية ودليل المختبر )حيث ينطبقالواجبات الدليل 

 
 

 طرق التدريس:
 ، مناظرات، وغريهات، جمموعات نقاش، جمموعات تدريسحماضرا
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للبرنامج: المستهدفة ممخرجات التعلبللمادة وربطها  المستهدفة ممخرجات التعل
 بما يُمّكن الجهات صاحبة القرار اتخاذ القرار بصدد  نى تصميميةنظيرية لبتقديمه مؤشرات تصميمية ت

التصميم، ومن صياغة بنى شكلية  تتوافق مع القيمة االعتبارية للجانب العلمي والثقافي الذي تفصح عنه 

 المضامين الشكلية لتلك المفردات خاصة التصميم.

 في صياغة بنية شكل التصميمي لتوضيح طبيعة  تعزيز الرؤية التصميمية من خالل كشف غموض العالقة

 .ارتباط الوظيفة بالشكل، من حيث تأدية الفعل الرمزي والجمالي

 

 أدوات التقييم:

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

 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

 

 

 

 

 الوقت المتوقع لدراسة المادة 
  

 محاضرة من فئة الخمسين دقيقة  معدل ما يحتاج إليه الطالب من الدراسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين لكل
              

 
 سياسة الدوام )المواظبه(

مممن  %(15)ممن مجمموا السمماعات المقمررة للمممادة. وإاا اماب الطالمب أكثممر ممن  %(15)ال يسمم  للطالمب بالتبيممب أكثمر مممن 

لالمتحمان النهمائي مجموا الساعات المقررة للمادة دون عار مرضمي أو قهمري يقبلمه عميمد الكليمة، يحمرل ممن التقمدل 
وتعتبر نتيجته في تلك المادة )صفراً(، أما إاا كان البياب بسبب المرض او لعار قهري يقبله عميد الكلية التي تطرح 

 المادة ، يعتبر منسحباً من تلك المادة وتطبق علية أحكال االنسحاب. 

  
 

 المراجـع
 الكتب

 الكتـــــــــــب 

 بة جامعة فيالدلفيامشاريع وافكار لتحسين األداء مكت -
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 عناصر التصميم واإلنشاء المعماري، ربيح الحرستاني، دار األيام للطباعة والنشر. -

 

 

 

 

 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 
 

 

 الدراسيةالواجبات 
وأوقات  والتقارير 

 تسليمها

األساسية والمساندة التي  المواضيع
 ستغطى

 األسبوع

 هجعرض مفردات المن - 

توضيح المحتوى وتوزيع المطاليب النظرية  -

 والعلمية

(1) 

واالدراك وامكانية مقومات التصميم  الى مدخل 

 الخامات

(2) 

امكانات وقدرة االستيعاب في االدراك الفني  

 .الخامات في التصميم

(3) 

 (4) الدالالت التعبيريه في التصميم وتأثيراتها 

 (5) مراجعة عامة لما سبق تقديمه 

 (6) السابق من خالل المنهج - 

 االمتحان األول

 (7) التكوين التصميمي 

 (8) التعبير الشكلي 

 (9) الجمالية. الخبرة 

 (10) مراجعة عامة لما سبق تقديمة - 

 السابق من خالل المنهج - 

 

(11) 

 االمتحان الثاني

 (12)  الخصوصية في التصميم الداخلي وتأثيراتها - 

 (13) وم والهوية والمقومات ،المفه- 

 (14) مراجعة هامة لماسبق تقديمة 

 (15) مراجعة عامة شاملة- 

 

  (16) 

 االمتحان النهائي
 

 

 

 


