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وصف المادة:
تتناول هذه المادة دراسة التصميم الداخلي السكنني نكح ثيكل الفةيوكة وسك فلة الوتوكة وتفثاك العكاص وال نا كت
الم ماراة واإلنارة والمنمالت الجمالية وعالقات ا ن ب ضك ا ونك الموكيل الجكارني ونمكل التوكنيم واطكفب ال الك
بتصككميم نوككتوعات سككننية نت كددة واختان ككا بوككنم نسككاقل ومطيككة ونطككا

ووان ككات ورسككفب تنويذاككة باإل ككامة

للمناةيت والمجسمات التي تف ح امناره التصميمية .

أهداف المادة:
 -1ن تف ال ال بال نا ت الساسية المنفنة للمساوح على اختالف ونفاع ا
 -2تمنيح ال ال نح الت انم ن المسنح بناء على الم يات الجا ة بنم نسنح نح خكالل المكتاد المطيمكيح ميكا والمسكاثة
والونم والفةيوة.
 -3ال مم بناء على منت تصميمي ننظم وإختاج ال مم نح خاللا.

مكونات المادة:
* الكتب (العنوان ،المؤلفون ،الناشر ،سنة النشر)
 المواد المساندة (تمارين ،تطبيقات ....الخ) الصفر ونماذج لموارا .
 دليل الدراسة (حيث ينطبق)
 دليل الواجبات الدراسية ودليل المختبر (حيث ينطبق)
طرق التدريس:
محاضرات ،مجموعات نقاش ،مجموعات تدريس ،تمارين ،مناظرات ،وغيرها
1

نتاجات التعلم:
 المعرفة العلمية والفهم
 ن تمة ال ال بت بيق عملي نح خالل التسم اليدوي.

المهارات العقلية (القدرة على التفكير والتحليل)
 نككح خككالل الوككتح والتوليككم ل نا ككت التصككميم الككداخلي ورسككم ت بيطككي لككب ع المفاق ك وت بيككق الم لفنككاتوالموتدات نح ا



الثات ورنفث.

مهارات التواصل (الشخصية واألكاديمية)
 نح خالل نوارا سابطة -نح خالل النت والمتان ونوارا نصفرة.



المهارات المكتسبة من الممارسة العملية

أدوات التقييم:
 تقارير قصيرة و /أو عروض و /أو مشاريع بحثية قصيرة
 اختبارات قصيرة
 واجبات دراسية
 االمتحان النهائي
توزيع العالمات
العالمة

أدوات التقييم
االمتحان األول
االمتحان الثاني
االمتحان النهائي
التمارين /المشاريع البحثية /االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية /المشاريع
المجموع

20
20
40
20
100

التوثيق واألمانة األكاديمية:
 أسلوب التوثيق (مع أمثلة توضيحية)
 حقوق الطبع والملكية
 تجنب االنتحال
توزيع مواضيع المادة على أسابيع الفصل الدراسي
األسبوع

المواضيع األساسية والمساندة التي ستغطى

)(1

المطدنة والت تاف بالمادة والت تاف ب ملية التصميم الداخلي للمسنح
ونت لبات وم نسنح
تفثا متاغ داخلي لوطا غيته نح تصميم وم ال ومق نساثا نودده

)(2

)(3

الموتوع االول  :التفثا الداخلي لوطا بمساثا

)(4
)(5

تج يزالمج ل بالنانم ورسما بمطياس رسم ثطيطي
توداد المطا على المج ل وتنويذها
2

غيته

الواجبات الدراسية
والتقارير وأوقات
تسليمها

)(6

اإلة ار واإلختاج الن ائي للمج

ات

االنتوان الول

)(7
)(8
)(9
)(10
)(11

الموتوع الثاني  :تصميم متاغ داخلي ومق نوددات ب دد امتاد
نستجدني الوتاغ ونت لبات واثتيانات وال نن م
ال مم على المج ل وتطسيماتا وق االعاص
ال مم على نطا المنزل (نط يح)
إومال المطا وإة ار الم الجات الداخلية المجتلوة
االة ار الن ائي للموتوع ن عمم ننظفر داخلي

االنتوان الثاني

)(12
)(13
)(14
)(15

الموتوع الثالل  :تصميم ميال ومق تاث ن يح ننفنا نح ابطيح
ال مم على التطسيمات الداخليا وق االعاص
ال مم على المطا عدد ( )2ونناةيت داخلية عدد ()2
اإلة ار واإلختاج الن ائي للموتوع

)(16

التسليم الن ائي ونناقوة الموتوع

االنتوان الن ائي

الوقت المتوقع لدراسة المادة
معدل ما يحتاج إليه الطالب من الدراسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين لكل محاضرة من فئة الخمسين دقيقة .

سياسةةة الةةدوام (المواظبةةه)  :ال يسمممل للطالممب بالتأيممب أكثممر مممن ( )%15مممن مجممموع السمماعات المقممررة للمممادة .وإذا غمماب
الطالب أكثر من ( )%15من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهري يقبله عميمد الكليمة ،يحمرن ممن التقمدن
لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلك المادة(صفراً) ،أما إذا كان الأياب بسبب المرض او لعذر قهري يقبله عميد الكلية التمي
تطرح المادة  ،يعتبر منسحبا ً من تلك المادة وتطبق علية أحكان االنسحاب.

المراجـع والكتب
-

التصميم الكداخلي -نبكاد وساسكية  1اعكداد نكتاخ خكفري -غيكداء تفولنكا -ن كا االثمكت دار قكابخ
لل باعة والنوت والتفثا .2002-

-

التصميم الداخلي مح و ناعة اعداد نص وى اثمد دار الونت ال تبي لل باعة والنوت .2001

-

التصميم الداخلي لغة ابداعية تنفانية -اعداد د .نومد عابت اللبداوي بغداد .2005

-

نككدخم مككي التصككميم الككداخلي اعككداد ن تصككم عزنككي النتااليككة ونومككد س ك د ثسككان ننتبككة المجتم ك
ال تبي للنوت والتفثا  2004عمان.

-

وسكخ التصككميم الكداخلي وتنسككيق الكدانفر بخ اككفنخ خنوكت دار نجككدالوي للنوكت والتفثاك – عمككان
1983

3

