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 جامعة فيالدلفيا
اآلداب والفنونكلية   

التصميم الداخليقسم   
2014/2015/ السنة الدراسية  األول الفصل الدراسي  

 

 

 مخطط تدريس المـادة

 

 190334 رمز المادة: مكمالت التصميم الداخليالـمــــادة: 

 بالالمتطلبات السابقة أو/ والمرافقة:  لثالثمستوى المادة: ا

 3الساعات المعتمدة: (9:00-8:10) حثم:موعد المحاضرة

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية كانهمو رقم المكتب الرتبة األكاديمية االسم

 339 مدرس حنان أبوكركي
 (2:00-1:00حثم )    

 (12:30-11:15نر )   
 

 

 :المادةوصف 

إاقققا با ققق   -ظقققلد اللماقققا ماتاقققاداة مالم لاققا  صدققق   لا قققا ااقققد  ما ااققق تتعلققا مادقققالم دااداقققلم  ما         
دلدقققاي اابقققا دااع ااقققل مادادلقققا اللبقققاممت مالم لاقققا مادلتد قققا  -إادادقققع دع ااقققل ماتاقققداة ماقققلم ل  م اااقققاا

 دااع اال م اااقاا  صماتق  تي ق  ماتاقداة ماقلم ل  صتبقال اقع مامقاة مابداااقا إاقا با ق  مامقاة ماصظالاقا  ص ق 
تعتدل  قلا اعقلا ماع ااقل ماتعلالاقا ااابقللم  صدقا نا قا دق  نتوقات وما صمنق  صم دقصم أل صم اقمل صم لبقاات  

ماققا  اققي ن قق  تثققدو م صققاإل صء ااققل مإلبققامم ص مإلاااققصملمت مادت صءققا صما داتققات صاانققا ماع ااققل  داإلبققانا
 ماتزاا اا.

 
 

 :المادةأهداف 
 :إلىتهدف المادة 

لا دادلت ماتاقداة ماقلم ل  صدقا توممقع دق  ظقاة صظالاقا صظقاة بداااقا الللم قات ا  اتعلل ما اا  ء -1
 مالم لاا.

 ا  اتعلل ما اا  ءلا  لا لد  ء اال ماتاداة مالم ل  م ااااا ددادلت ماتاداة مالم ل . -2

ا  اتعلل ما اا  ءلا  لا ماتعادو دع ماللم ات مالم لاا صمتداع  لا ماصاصو إاا ماتاداة ماباقل  -3
 للم ات مالم لاا.ال

 ا  اتعلل ما اا  ءلا ا صمع مادادلت صدعاابات ا صت داا مامللم الاع ن  م تاال دا  ص ا ا  د  ا. -4
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 مكونات المادة:

 الكتب )العنوان، المؤلفون، الناشر، سنة النشر(* 
 

 أشرطة فيديو، األشرطة الصوتية ....الخ(  المواد المساندة( 
 ج لمشاريع.، ونماذالصور          

 حيث ينطبق() ةدليل الدراس 

  (دراسية ودليل المختبر )حيث ينطبقالواجبات الدليل 
 

 

 طرق التدريس:

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

 
 م:التعل  نتاجات 

 م.التعرف على املفاهيم الرئيسية واملبادئ العامة يف تاريخ فنون التشكيل والتصمي 

 .تعريف املصطلحات العامة الشائعة يف دراسة طراز احلقب التارخيية 

 .تذكر أمساء أبرز األعمال وأمساء منتجيها، كل حسب طراز حقبته التارخيية 

 .حتديد الفرتة الزمنية ألبرز األعمال الفنية يف طراز كل حقبة تارخيية 

 ل طراز كل حقبة.التعرف على الشخصيات واألحداث املهمة اليت ساعدت على تشكي 

 .متيز املناطق اجلغرافية اليت انتشر فيها طراز كل حقبة تارخيية 

 .حتديد أساليب تقنيات انتاج التصاميم وطرائقها بإختالف طراز كل حقبة تارخيية 

 .متيز األساليب الفنية املتنوعة لفنون طراز كل حقبة تارخيية وخصائصها املتنوعة 

 نون حقبة تارخيية إىل حقبة تارخيية أخرى.تفسري أسباب التحوالت يف طرز ف 

 .تسمية األعمال الفنية املميزة لكل طراز إرتباطًا بأسلوب منتجيها من فنانني ومصممني 

 .املقارنة بني طراز وأساليب مصممي احلقب التارخيية املختلفة 

 

 
 أدوات التقييم:

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

 يرةاختبارات قص -

 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 
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 100 المجموع

 

 

 

 ية:التوثيق واألمانة األكاديم

 أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية( -

 حقوق الطبع والملكية -

 تجنب االنتحال -

 
 

 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 

 الدراسيةالواجبات 
وأوقات  والتقارير 

 تسليمها

األساسية والمساندة التي  المواضيع
 ستغطى

 األسبوع

 ماتعلال داادالم صثلح ما  ا  - 

 دملدا -
(1) 

 .ء اال ماتاداة مالم ل  - 

 .ددالئ ماتاداة مالم ل  صظصمءله -

 .عملية التصميم الداخلي -

(2) 

 مابللم  صدعاابات ا 
 ا  اا مابللم  صا صمء ا -

(3) 

 م لباات صدعاابات ا 
 ا  اا م لباات صا صمء ا -

(4) 

 ماامصل صدعاابات ا - 
 ا  اا ماامصل صا صمء ا -

(5) 

 (6) االمتحان األول  - 

 التوات صدعاابات ام   - 
 أل. اااصملمتم ا صمع م دصم  و    -
 .صصظائل اا صمع ما صمن      -

(7) 

 صلصل ا ن  تعزاز ماتاداة دعاابا ما صمن  - 
 .مالم ل ومااتائلأل

(8) 

 ا  ماللم ات مالم لاا وماوبلمتأل ت  - 
 ماعلظا دا  ماللم ات مالم لااص 

(9) 

 ماع اال ماتأصاصاا اللبام مالم ل  - 
  اصو ماتاداة مابال لتا  م صاإل صنماي ت

 وماتاداة ماديلا صماتاداة مادلتصحأل -

 

 (10) ..مادللصثات صماتب ازمت: م لصمت صم ب زم   - 

 االمتحان الثاني - 

ن  مالبام  ماللم ات مات زا اا صدعاابات ا -
 مالم لاا.

 

(11) 

 

 مالنصل - 

 مادلماا -

(12) 
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 .مالصوات مال اا صمااصل - 

 مت دأ صمء ا.مإلاااصمل  -

 .مإلبامم صولمت -

(13) 

 مادصمظل   - 

 صماثلالت  ما صمنال -
 صموصمض ماز صل..ما داتات  -

(14) 

ماعلدات مالماا ماتعلالاا ن  مالباممت  - 
 مالم لاا ومالصوات مإللثالااأل

 دلمبعا الدالم -

(15) 

 

 (16) االمتحان النهائي - 
 

 
 الوقت المتوقع لدراسة المادة 

  

             كل محاضرة من فئة الخمسين دقيقة الطالب من الدراسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين ل هليإمعدل ما يحتاج 
 

 
 )المواظبه( سياسة الدوام

إذا غاب الطالب أكثر منن ومن مجموع الساعات المقررة للمادة.  %أل15وال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

عميند الكلينة، يحنر   ون عذر مرضي أو قهنري يقبلنهمادة دمن مجموع الساعات المقررة لل %أل15و

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

 . االنسحاب
 عـالمراج
 راجع العربية:مال 

. لمل ظادس ال داءا صما ثل  ما دعا (مبادئ أساسيةالتصميم الداخلي ) .1994. بلاس  صلد -

 م صاا.

 . لمل ظادس ال داءا صما ثل  ما دعا م صاا.(التصميم الداخلي )المفروشات .1994. بلاس  صلد -

 ل دبلالصد ال ثل. ءدا .. ااس ماتاداة مالم ل  صت ااا مالااصل. لم1983  لل. اص س اصال.  -

 . ماتاداة مالم ل :  ادات دصمل دعلمت. لمل مالال ماعلد . ماما لم.2001اودل. دا لا.  -

عا   تلبدا لا ا بادل مللاس  ما دأل Dream Windowsالصع مااتائلو . 2007ااصلا  س. اتصال.  -

 م صاا  مالمل ماعلداا العلصة. دالصت

 مراجع األجنبية:ال 

- The Fundamental of Interior Architecture, John Coles & Naomi House, AVA 

Publishing SA, 2007. 

- Materials and Components of INTERIOR DESIGN, third edition, J. 

Rosemary Riggs, Regents/ Prentice Hall, New Jersey, 1992. 
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- Kitchens and bathrooms: interior design. Asensio Cerver, Francisco. Eat 

Sussex, England : Rotovision SA. 1997. 
 

  المواقع اإللكترونيةWebsites  

 http://www.restorations.net/bauhaus/bauhaus.htm 

 http://simplyfurnishings.co.uk/design_index/introduction/introduction.htm 

 http://www.seemydesign.com/livingroom/elementsideas/flooring/example1.htm 

 http://www.sjhomedesigns.com/index.html 

 http://www.ehomee.com 

 http://www.interior-design.com.au/home.aspx 

 http://www.dreamhomedesignusa.com/interiors.htm 

 

 

Websites: 

- Keywords for Browsing: 

- interior design ideas 

- furniture styles 

- interior decorating 

- decorating accessorie 


