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جامعة/أكاديمية  :وزارة التعليم العالي
كلية /معهد  :المعهد العالي للفنون التطبيقية  -التجمع الخامس
قسم  :التصميم الداخلى و االثاث
توصيف مقرر دراسي

 -1بيانات المقرر
الرمز الكودي4103 :
التخصص :التصميم الداخلى
واألثاث

اسم المقرر :
تكنولوجيا خامات التصميم
الداخلي
عدد الوحدات) 4 ( :

الفرقة  /المستوى  :الرابعة
الفصل الدراسى  :الثاني
العام الدراسي 2018/2017 :
نظرى (  ) 4عملى ( ( -

 -2هدف المقرر .1 :إكساب الطالب المفاهيم و الحقائق المرتبطة بخامات التصميم الداخلى التى
يستخدمها مباشرا كليا باألساليب الحديثة و القيم الجمالية المبتكرة.
 .2تنمية المهارات المهنية لمواكبة إحتياجات سوق العمل في مجال الخامات
الخاصة بالتصميم الداخلي.
 -3المستهدف من تدريس المقرر  :أن يكون الطالب فى نهاية المقرر قادراً على أن :

أ -المعلومات
والمفاهيم :
ب -المهارات
الذهنية :
جـ  -المهارات
المهنية الخاصة
بالمقرر:
د – المهارات
العامة :

أ -1يسرد الخامات والمواد وخواصها ومواصفاتها .
أ -2يعدد المواصفات القياسية لمنتجات التصميم الداخلي.
أ -3يشرح األداء الوظيفي لمنتجات التصميم الداخلي من حيث مالئمة الخامة
المستخدمة للوظيفة والشكل الجمالي.
ب -1يستنتج العالقة بين التصميم والخامة وطبيعة االستخدام.
ب -2يختار المواصفات الفنية والتنفيذية لمنتج التصميم الداخلي طبقا للخامات
المستخدمة.
ب -3يستنبط أفكار وتصميمات مبتكرة للتصميم الداخلي.
جـ -1يختار الخامات المستخدمة ويربطها بالمكان وطبيعة االستخدام.
جـ -2يصيغ األفكار التصميمية بأكثر من شكل تبعا لطبيعة الخامة المستخدمة.
جـ -3يضع المواصفات التنفيذية لمنتجات التصميم الداخلي طبقا للخامات
المستخدمة.
د -1يتقن التعامل مع الكمبيوتر والبرامج التكنولوجية المختلفة المتخصصة.
د -2يعد البحث التطبيقي ويحلل البيانات ويحقق التعلم الدائم المستمر ويطور معارفه
ومهاراته.
د -3يقدم العرض الفعال .

1

 -4محتوي المقرر :
م

الموضوع

عدد
الساعات

نظرى

عملى

1

عرض ألهداف المقرر وتوصيفه ومحتوياته وماتم من خطط التحسين
عن العام الماضى.
الهدف من دراسة الخامات والمفاهيم المرتبطة بها.

4

2

2

4

2

2

3

الجوانب المختلفة لدراسة خامات التصميم الداخلى.

4

2

2

4

الخامات والمواد العازلة المستخدمة فى أعمال التصميم الداخلى.

4

2

2

5

الخامات والمواد المستخدمة فى عناصر التصميم الداخلى
(األرضيات/الحوائط/األسقف/الطالءات/نظم االضاءة/النظم الصوتية
الداخلية/نظم التكييف الحرارى/العناصر المتممة).
الخامات والمواد المستخدمة فى عناصر التصميم الداخلى
(األرضيات/الحوائط/األسقف/الطالءات/نظم االضاءة/النظم الصوتية
الداخلية/نظم التكييف الحرارى/العناصر المتممة).
الخامات والمواد المستخدمة فى عناصر التصميم الداخلى
(األرضيات/الحوائط/األسقف/الطالءات/نظم االضاءة/النظم الصوتية
الداخلية/نظم التكييف الحرارى/العناصر المتممة).
اختبار أعمال السنة.

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

9

الخامات والمواد البديلة للخامات الطبيعية.

4

2

2

 10الخامات والمواد المستحدثة والذكية.

4

2

2

 11الخامات والمواد المستحدثة والذكية.

4

2

2

 12دراسة حالة (تحديد الخامات الداخلية ألحد الحيزات).

4

2

2

 13تطبيقات عملية.

4

2

2

 14مراجعة عامة على ما سبق دراسته.

4

2

2

 15امتحان نهاية الفصل الدراسي.

4

2

2

2

6
7
8

 -5أساليب التعليم 5أ  -محاضرات.
5ب  -مناقشات وعروض تعليمية.
والتعلم
5جـ ـ مشاريع تطبيقية.
5د -إجراء بحوث.
5هـ ـ زيارات ميدانية
 -6أساليب التعليم 6أ  -محاضرة (تفعيل الساعات المكتبية).
6ب  -التعليم التعاونى و تقسيم الطالب إلى مجموعات صغيرة بهدف تحسين
والتعلم للطالب
مستواهم.
ذوى القدرات
6جـ  -اجراء بحوث.
المحدودة
6د ـ زيارات ميدنية
6هـ ـ مشاريع تطبيقية
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 -7تقويم الطــالب :
أ -األساليب
المستخدمة

ب -التوقيت

أ - 1تكليفات وواجبات منزلية

لتقييم

مدى استعاب الطالب

أ -2امتحان نظرى منتصف الفصل الدراسي.

لتقييم

مدى الفهم والقدرات الذهنية
لدى الطالب.

أ -3ملف اإلنجاز

لتقييم

مدى الفهم والمعرفة لدى
الطالب.

أ -4امتحان نظرى نهاية الفصل الدراسي

لتقييم

لتقييم مدى تحقق أهداف
المقرر.

ب -1التقييم 1

تكليفات وواجبات منزلية

ب -2التقييم 2

إمتحان نظرى منتصف الفصل
الدراسي

االسبوع الثامن

ب -3التقييم 3

ملف اإلنجاز

األسبوع الثانى عشر,الثالث
عشر ,الرابع عشر

ب -4التقييم 4

جـ  -توزيع
الدرجات

دورى كل أسبوع

نهاية الفصل الدراسى

امتحان نظرى نهاية الفصل
الدراسى

ج -1الحضور والتفاعل

%15

15

ج -2البحث النهائي

%15

15

ج -3اختبار شفوي

%10

10

ج -4اختبار نهاية الفصل الدراسي

%60

60

ج -5المجموع

%100

100
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 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
أ -مذكرات
ب -كتب ملزمة

أ.م.د.نها فخرى عبد السالم "تكنولوجيا خامات التصميم الداخلى"ملزمة معتمدة
من القسم والمعهد
“The codes guide book for interior“, Sharon .1
Koomen/Katherine e. Kennon, Wiley, 2005.
“Wood”, Barbara Linz, H.F. Ullmann, 2009. .2
“Touch Wood the rediscovery of building material”, .3
Dirk Meyhoter, Braun Publishing, 2008.

جـ  -كتب مقترحة

ال يوجد

د -دوريات علمية

ال يوجد

أو نشرات  ...الخ
هـ – الرسائل
العلمية :

ال يوجد

أستاذ المقرر :أ.م.د /نها فخرى عبد السالم
قائم بأعمال رئيس مجلس القسم العلمي :أ.م.د /نها فخري عبدالسالم

4

