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 جامعة فيالدلفيا
اآلداب والفنونكلية   

التصميم الداخليقسم   
2014/2015/ السنة الدراسية األول  الفصل الدراسي  

 

 

 مخطط تدريس المـادة

 

 0190424:رمز المادة 4التصميم الداخلي  الـمــــادة:

 190423.المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة السنة الرابعة مستوى المادة:

 3الساعات المعتمدة: 10:10-8:10 :اضرةموعد المح

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية

 رقم المكتب

كانه مو  

الساعات 

 المكتبية
 البريد اإللكتروني

 322 استاذ مشارك د. جودت بباوي
(11-10حثم )  

(11-9:45نر )   
Jawdatbabawy@ yahoo.com 

 

 :المادةوصف 
 

لى تقديم دراسة تفصيلية لمشروع متكامل قد تم اختياره مسبققا خب ل دراسبة مبادة ا دراسبا  تحتوي المادة ع
( تعتمد هذه المادة على االسلوب والمنهج العلمي ودراسبة تحليليبة لعناصبر التصبميم البداخلي 190460في التصميم الداخلي 

لبى دراسبة المسبقط االفقبي العبام للمشبروع لتو يب  ويحتوي المشروع ع –وتطقيق عوامل الهندسة القشرية قدقة ومهارة عالية 
كما يقدم الطالب ايضا التعدي   المعماريبة واههبار  –ودراسة القطاعا  المختلفة  –االثاث وايضا دراسة االسقف واالرضيا  

وان المناسبقة مب  التحديثا  واالفكار قاقداع في التوهيف الجيبد مب  دراسبة الناحيبة التعقيريبة الجماليبة وتو يب  الخامبا  وااللب
 دراسة سيكولوجية وفسيولوجية للمشروع.

 
 

 :المادةأهداف 

الوصول إلى اخراج مشروع متكامل العناصر يض  الطالب فيه ماتم قه من دراسة يبتم تطقيقهبا للوصبول إلبى 
السببيكولوجية  احسببن الوهببااف والجماليببا  والتببدريب علببى الحببوار النفسببي واسببتخدام التكنولوجيببا المتقدمببة ودراسببة العوامببل

قالمسبوولية وضبقط الوقب  والفسيولوجية والتدريب على ال يارا  الميدانية للمشروع وايضا المثلة متشباقهة واحسباا الطالبب 
 .والمسوولية نحو الحياة العملية
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 مكونات المادة:
 الكتب )العنوان، المؤلفون، الناشر، سنة النشر(* 

 

 األشرطة الصوتية ....الخ()أشرطة فيديو  المواد المساندة ، 
 ، ونماذج لمشاريع.الصور          

 حيث ينطبق() ةدليل الدراس 

  (دراسية ودليل المختبر )حيث ينطبقالواجبات الدليل 
 

 

 طرق التدريس:

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

 م:التعل  نتاجات 

 المعرفة العلمية والفهم 

 

 مهارات العقلية )القدرة على التفكير والتحليل(ال 
 

 )مهارات التواصل )الشخصية واألكاديمية 
 

 

 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

دوات التقييمأ  العالمة 

) التقديم االول ( االمتحان األول  20 

) التقديم الثاني( االمتحان الثاني  20 

) التقديم الثالث( االمتحان النهائي  40 

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

20 

 100 المجموع
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 ديمية:التوثيق واألمانة األكا

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

 حقوق الطبع والملكية 

 تجنب االنتحال 
 

 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 
 

 الدراسيةالواجبات 
وأوقات  والتقارير 

 تسليمها

األساسية والمساندة  المواضيع
 التي ستغطى

 األسبوع

 تقديم ملخص عن المشروع -
 الموضوعية الفكرة -
التعديالت واالفكار والتحديث  -

 الذي تقوم به في المشروع
 

 تعريف المادة -
 مقومات العملية التصميمية -
الوظيفيررة -الشررك  –الفكرررة الموضرروعية  -

النرررررواحي  التعبيريرررررة  -التقنيرررررة -الخامرررررات
 (والجمالية ) الطراز

  

(1)  

التعرررررررررردي  واالبررررررررررداع والفكرررررررررررة  -
 التصميمية

 ةدراسة المساقط االفقي -

 تحقيق نواحي الهندسة البشرية -

 النواحي السيكولوجية والفسيولوجية -
 تحقيق النواحي االبداعية االبتكارية -
 سرعة التنفيذ وااللتزام بالمواعيد -
 الرسوم التنفيذية -

 

(2)  

دراسررررة االسررررقف وتوزيرررر  االنررررارة 
 واالسقف المعلقة

 

 متابعة المشروع ) الجزء االو ( -

 

 

(3)  

 رضياتدراسة اال
 وتوزي  الخامات

 

 )متابعة المشروع ) الجزء الثاني

 

 

(4)  

 متابعة المشروع  
وعمررررر  تفصررررريلية لعنصرررررر مرررررن عناصرررررر 
التصررررميم الموجررررودة فرررري المسررررقط االفقرررري 

 1/1أو  1/2مقياس رسم 

 

(5)  

. جميرررررررررر  المسرررررررررراقط االفقيررررررررررة 1
للمشررررروع واالسررررقف واالرضرررريات 

 1/50مقياس الرسم 
 1/1. تفصرررريلية مقيرررراس رسررررم 2

 1/2او 

 

 التسليم االول

 

(6)  

 االمتحان األول
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المالحظة    
توزيرررررررر  الظررررررررال  فرررررررري جميرررررررر  -

 القطاعات

عم  جمير  القطاعرات مقيراس  -
 1/20رسم 

 

 الج ء الثاني
تعريرررررف برررررالجزء الثررررراني المتضرررررمن عمررررر  

 المساقط 
االرتفاعررررات واالسررررقف المعلقررررة وتوزيرررر   -

 االناره

(7)  

  تحلي  ودراسة الحوائط 

 تابعة وارشادم

(8)  

 التاكيد على االسقف المعلقة -
 سقوط الكمرات -
 خط االرض -
 سماكة االسقف والحوائط -
 الظال اسقاط  -
اسرررتخدام انرررواع الخطررروط فررري  -

 جمي  مراح  التصميم
كتابرررررررررررة عنررررررررررراوين المسررررررررررراقط  -

والقطاعررات ومقيرراس الرسررم بخررط 
 مناسب

 

 متابعة وارشاد 
 

(9)  

(10) متابعة وارشاد   

 الجزء الثاني 
او  1/1تفصيلية من عناصر التصميم  -
1/2 

 سم 50X 70اعالن   -
 ظرف وخطاب لموضوع المشروع -

 

(11)  

 االمتحان الثاني

 دمتابعة وارشا  

 استخدام انواع الخطوط في المشروع -
كتابررررررررررة بيرررررررررران القطاعررررررررررات والمسرررررررررراقط  -

 وخطوط القط 

(12)  

  

 متابعة وارشاد:
 الظال   التاكيد على اسقاط -
االلررررروان وتوظيفيهرررررا فررررري المسرررررقط االفقررررري  -

 والقطاعات
لوحررة لتجميرر  االلرروان المسررتخدمة اسررف    -

 المشروع 
 

(13)  

  

 لوحة لتجمي  الخامات المستخدمة  -
 



 5 

لوحررة لتجميرر  انررواع وحرردات االضرراءة  - 
 واالنارة

لوحررررررررررة اسررررررررررتخدام االدوات والمعرررررررررردات  -
  الحديثة في االبواب والحمامات المطاب

 

 :متاقعة المشروع 
 حسب النقاط السابقة

(14) 

  

 متاقعة وارشاد
(15)  

 

تحديد اماكن تعليق المشروع  
 للمناقشة والحكم

 

 التسليم النهائي             
(16)  

 االمتحان النهائي

 

 
 

 الوقت المتوقع لدراسة المادة 
  

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

 
 )المواظبه( سياسة الدوام

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

، يحنر  عميند الكلينة مادة دون عذر مرضي أو قهنري يقبلنهمن مجموع الساعات المقررة لل %(15)

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

 . االنسحاب
  


