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 :المادةوصف 

تتناول هذه المادة دراسة أسس وعناصر التصميم الداخلي وصفاته والمصطلحات الفنية باللغة 

االنجليزية الخاصة به وتدريب الطالب على التعبير  عن التصاميم الداخلية وافكاره الفنية 

 باالنجليزية .

 
 

 :أهداف المادة

 ر مهارات القراءة والفهم والكتابة باللغة اإلنجليزية للطالب في مهنة التصميم الداخلي.. تطوي1

 . معرفة وفهم مختلف المبادئ المستخدمة في عملية التصميم الداخلي باللغة اإلنجليزية.2

. التعرف على المصطلحات الفنية والمصطلحات اإلنجليزية المستخدمة في التصميم الداخلي 3

 للغة العربية.وربطها با

 . تنمية مهارات الطالب في تقديم أعماله باللغة اإلنجليزية.4

 .اإلنجليزيةب. إعطاء الطالب المزيد من الفرص للتعبير عن مشاريعهم 5
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 للغةا معدت لتيا طقققققققققق لمناا في دلبالا رجخا روعمش متصمي علی درةلقا علی بالطلا دةمساع 6.

 . يةزإلنجليا

 
 

 طرق التدريس:

 لعنوان ، المؤلف )المؤلفون( ، الناشر ، سنة النشر(الكتب )ا• 

 المالحظات المكتوبة أثناء المحاضرات وتقديم المالحظات المطبوعة. - أدلة الدراسة

 ، إلخ(. vcs  ،acsمواد )مواد( الدعم )• 

 دليل )أدلة( الدراسة )إن وجد(• 

 .الواجبات المنزلية • 

 
 

 م:التعل  نتاجات 

لمناقشققة والققدروس وحققل المشققكالت والمنققاارات والقققراءة )مقققدما وأثنققاء المحاضققرات ومجموعققات ا

 المحاضرات( والمناقشات والعروض التقديمية والواجبات.

 

 القدرة على التفكير والتحليل( المهارات العقلية( 

 المعرفة والفهم

 . فهم مبادئ التصميم الداخلي والممارسات والتقنيات.1

 اإلنجليزية المستخدمة في المهنة. . تطوير أساس سليم للمصطلحات2

 

 المهارات المعرفية )التفكير والتحليل(.• 

 . تطوير مهارات القراءة والفهم والتحليل لمصادر أو مراجع التصميم المختلفة باللغة اإلنجليزية.1

 . تعزيز تفكير التصميم اإلبداعي من خالل استخدام تقنيات التصميم اإلبداعي.2

 

 )الشخصية واألكاديمية(. مهارات االتصال• 

. استخدام تقنيات العروض التقديمية المختلفة لتقديم أفكار ومفاهيم التصميم والتواصل مع 1

 .باللغة االنجليزية العمالء والموردين والشركاء

 

 مهارات عملية وموضوعية محددة )مهارات قابلة للتحويل(.• 

 لي باللغة اإلنجليزية.. التعرف على الطالب بمراجع وكتب التصميم الداخ1

 . تعزيز الفهم السريع والسهل لمصطلحات التصميم الداخلي المستخدمة في المراجع اإلنجليزية.2
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المصققطلحات . تطققوير مهققارات التصققميم العملققي مققن خققالل مراحققل التصققميم المختلفققة مققن خققالل 3

 .باالنجليزية

 

 الشخصية واألكاديمية( مهارات التواصل( 

لكي يتمكن من استيعاب ال بد من استيعاب الطالب بناًء عل امكانياته العقلية والثقافية والتعامل معه 

 المحتوى االكاديمي للمادة وتحقي  اهدافها 

 العملية المكتسبة من الممارسة  المهارات 

كقاديمي يتم االستفاد من الخبقرات العمليقة سقواء فقي مجقال العمقل بمهنقة التصقميم او فقي المجقال اال

 بما يخدم مصلحة الطالب . وايفهاوت

 

 أدوات التقييم:

 / مشاريع بحثية قصيرة ايجاد مصطلحات باالنجليزية  تقارير قصيرة / • 

 

 االمتحان النهائي 

يتم اجراء االمتحان النهائي في المحاضرة ويكون عمليا وشامالً علقى محاضقرتين ويكقون موضقوع 

 مولية في تغطية مفردات المادة .االمتحان ذو شقين لكي تكون هناك ش

 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي

 20  التطبيقات  / المشاريع / االختبارات /الواجبات الدراسية/التمارين

 100 المجموع
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 الدراسي على أسابيع الفصل المادةتوزيع مواضيع 

 

والتقارير  الدراسيةالواجبات 

وأوقات تسليمها   
األساسية والمساندة التي ستغطى المواضيع  األسبوع 

 1 مقدمة بالمادة 

 2 معنى التصميم الداخلي 

 3 واحتياجات العميل  وايفة المصمم الداخلي تطبي 

 4 عناصر التصميم الداخلي ) النقطه / الخط / الشكل ( 

 5 وط وتاثير كل نوع منهاانواع الخط 

 6 انواع الشكل وتاثير كل نوع منها االمتحان االول

 7 الفضاء الداخلي والعم  

 8 الدائره اللونيه وااللوان 

 9 تاتيرات االلوان على المساحه واالشخاص تطبي 

 البيئه والعوامل المناخيه المرتبطه بالتصميم الداخلي 

  

10 

 11 اس والنسب والكتلهالمقي   االمتحان الثاني

 12 التكرار وااليقاع والوحدة والتنوع 

 13 وايفة وحدات االثاث والجماليه 

 14 الفرق بين المصمم الداخلي واختصاصي الديكور 

 15 مصطلحات باللغة االنجليزية ومعانيها تطبي 

 16 االمتحان النهائي + بريزنتيشن االمتحان النهائي

                 

 

 وقت المتوقع لدراسة المادة ال

 50إلى قضاء ساعتين من الدراسة واإلعداد لكل محاضرة / درس تعليمقي لمقدة يحتاج الطالب في المتوسط 

 دقيقة.
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 )المواابه( سياسة الدوام

لققذين ٪. ال يُسققمل للطققالب ا15يجققب أن يتجققاوز الغيققاب عققن المحاضققرات و / أو البققرام  التعليميققة  ال    

٪ بدون عذر طبي أو طارئ يقبلهم ويواف  عليهم عميد الكلية / الكلية المعنيقة بقرجراء 15يتجاوزون حد الـ 

الفحص النهائي ويحصلون على عالمة صفر للدورة. إذا تمقت الموافققة علقى العقذر مقن قبقل العميقد ، يعتبقر 

 الطالب قد انسحب من الدورة.

 

 : عـالمراج

 

1- INTIRIOR DESIGN COURSE : PRACTICES, AND 

TECHNIQUES FOR THE ASPIRING , TOMRIS TANGAZ . 

2- TIME – SAVER STANDARDS FOR INTERIOR DESIGNARD 

PLANNING , JOSEPH DE CHIARA , JULIUS PANERO ,AND 

MARTIN ZELNIK . 

3- INTERIOR LIGHTING FOR DESIGNERS , GARY GORDON . 

4- FOUNDATIONS OF INTERIOR DESIGN , SUSAN J SLOTKS .  
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