جامعة فيالدلفيا
كلية اآلداب والفنون
قسم التصميم الداخلي

الفصل الدراسي األول  /السنة الدراسية 2019/2018
مخطط تدريس المـادة
الـمــــادة :مكمالت التصميم الداخلي

رمز المادة190334:

مستوى المادة :الثالث

المتطلبات السابقة أو /والمرافقة :بال

موعد المحاضرة:حثم ()14:00-13:10

الساعات المعتمدة3:

معلومات خاصة بمدرس المــادة
االسم

الرتبة األكاديمية

فادية البصول

مدرس

الساعات المكتبية

رقم المكتب ومكانه

حثم 11-10

IT-339

نر15-14

البريد اإللكتروني
falbsoul@philadelphia.edu.jo

وصف المادة:
تهدف هذه المادة إلى المادة الدور الذي تلعبه الملحقات والمكمالت مثل األثاث واألقمشة
والستائر واإلضاءة والنباتات الداخلية واألعمال الفنية ،في تصميم الفراغات الداخلية لألبنية
الخاصة والعامة.
أهداف المادة:
تهدف المادة إلى:
 -1أن يتعرف الطالب على مكمالت التصممي المدايلو امما ته م ممن ظمي اويييمج اظمي لماليمج للي ار مات
الدايليج.

 -2أن يتعرف الطالب على طرق ربط عناصر التصمي الدايلو األساسيج بمكمالت التصمي الدايلو.
 -3أن يتعرف الطالب على طرق التعامل مع الي ار ات الدايليج ااتباع طرق الاصال إلى التصمي الليمد
للي ار ات الدايليج.
 -4أن يتعرف الطالب على أنااع المكمالت امعاللاتها اتنميج ال درة لدي فو ايتيار ما ها أنسب منها.
مكونات المادة:
* الكتب (العناان ،المؤليان ،الناشر ،سنج النشر)
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المااد المساندة (أشرطج فيديا ،األشرطج الصاتيج ....الخ)
الصار ،انماذج لمشاريع.




دليل الدراسج (هيث ينطبق)

دليل الاالبات الدراسيج ادليل الميتبر (هيث ينطبق)

طرق التدريس:

مهاضرات ،ملماعات ن اش ،ملماعات تدريس ،هل مسائل ،مناورات ،ا يرها

نتاجات التعلم:


المعرفج العلميج االيه (فه الطالب الهميج العناصر المكملج لليراغ الدايلو لته يق ايات التصمي المرلاه).



المهارات الع ليج (ال دره على التيكير االتهليل).



مهارات التااصل (الشيصيج ااألكاديميج).



المهارات المكتسبج من الممارسات العمليج.

أدوات التقييم:
-

ت ارير ظصيرة ا /أا عراض ا /أا مشاريع بهثيج ظصيرة ،ايتبارات ظصيرة،االبات دراسيج

-

االمتهان النهائو
توزيع العالمات
العالمة

أدوات التقييم
االمتحان األول

20

االمتحان الثاني

20

االمتحان النهائي

40

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

20
100

المجموع

التوثيق واألمانة األكاديمية:
-

أسلوب التوثيق (مع أمثلة توضيحية)

-

تجنب االنتحال

-

حقوق الطبع والملكية

توزيع مواضيع المادة على أسابيع الفصل الدراسي
األسبوع

المواضيع األساسية والمساندة التي ستغطى
-

)(1
)(2
-

الواجبات الدراسية
والتقارير وأوقات
تسليمها

التعريف بالمادة اشرح اليطج

-

عناصر التصمي الدايلو.

-

عمليج التصمي الدايلو.

مبادئ التصمي الدايلو اظااعده.
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تقرير من كتاب يتناول
عنصر مكمل في

التصميم الداخلي
اللدران امعاللاتها

)(3

أ طيج اللدران اأنااعها

-

األرضيات امعاللاتها

)(4

أ طيج األرضيات اأنااعها

)(5
-

الس اف امعاللاتها

-

أ طيج الس اف اأنااعها

)(6

 -االمتهان األال

)(7

 -اليتهات امعاللاتها

-

)(8
-

)(9

-

أنااع األبااب (األكسساارات).
أنااع الناافذ ااوائيها.

بحث ميداني عن

نوع من المكمالت

معاللج الناافذ ادارها فو تعزيز التصمي
الدايلو(الستائر).

تيطيط الي ار ات الدايليج (الهلرات) االعالظج بين
الي ار ات الدايليج

-

العناصر التأثيثيج لليضاء الدايلو

ترتيب األثاث اف اً ألصال التصمي الليد
(التصمي المغلق االتصمي الميتاح)

 -الميراشات االتلهيزات :األداات ااأللهزة..

)(10

)(11

-

-

االمتهان الثانو

الي ار ات التيزينيج امعاللاتها فو اليضاء الدايليج.
-

)(12

-

-

)(13

-

-

تقديم البحث
الميداني

الرفاف
المرايا

اللاهات الينيج االصار.
اإلكسساارات بأنااعها.
اهدات اإلضاءة.

-

-

)(14

)(15

تسليم التقرير

-

المااظد

الناافير االشالالت

النباتات ااهااض الزهار..

العالمات الدالج التعريييج فو اليضاءات الدايليج (اللاهات
-

)(16

-

اإلرشاديج)

مرالعج للمادة
االمتهان النهائو

الوقت المتوقع لدراسة المادة
معدل ما يهتاج إلي الطالب من الدراسج ااإلعداد للمادة يسااي ساعتين لكل مهاضرة من فئج اليمسين دظي ج
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سياسة الدوام (المواظبه)
ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من ( )%15من ملماع الساعات الم ررة للممادة .ااذا ماب الطالمب أكثمر ممن
( )%15من ملماع الساعات الم ررة للمادة دان عذر مرضو أا ظهري ي بل عميد الكليج ،يهمر ممن
الت د لالمتهان النهائو اتعتبر نتيلت فو تلك المادة (صي اًر) ،أما إذا كان الغيماب بسمبب الممرض اا

لعذر ظهري ي بل عميد الكليمج التمو تطمرح الممادة  ،يعتبمر منسمهباً ممن تلمك الممادة اتطبمق عليمج أهكما

المراجـع


االنسهاب.

المراجع العربية:
 ياري لريس .1994 .التصميم الداخلي (مبادئ أساسية) .دار ظابس للطباعج االنشر ،الطبعجاألالى.
 ياري لريس .1994 .التصميم الداخلي (المفروشات) .دار ظابس للطباعج االنشر ،الطبعج األالى. ينير .يانس ياسف .1983 .أسس التصمي الدايلو اتنسيق الديكار .دار ملدالاي للنشر .عمان. أهمد .مصطيى .2001 .التصمي الدايلو :يامات،مااد،معدات .دار اليكر العربو .ال اهرة. كاثلين س .ستاير .2007 .أروع الستائر( ،) Dream Windowsترلمج دينا لابر ادريس ،الطبعجاألالى ،الدار العربيج للعلا  .بيرات
 -يلف ،نمير ظاس  .2005 .ألف باء التصمي الدايلو ،لامعج ديالو ،بغداد ،العراق.



المراجع األجنبية:
- 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.
- Kitchens and bathrooms: interior design. Asensio Cerver, Francisco. Eat
Sussex, England : Rotovision SA. 1997.



المواقع اإللكترونية Websites
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
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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
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