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 1202210: المتطلب السابق  جامعة الزرقاء

  :اسم المدرس الفنون والتصميم: الكلية

 :موعد المحاضرة  التصميم الداخلي: القسم
 : الساعات المكتبية 

  :رقم المكتب 
  2تصميم داخلي : عنوان المقرر

  

 
 وصف المساق 

تتناول هذه المادة تصميم المنشآت السياحية من فنادق ومطاعم واستراحات والمؤسسات ذات الطابع االجتماعي المدني من مراكز 
اجتماعية ومراكز استعالمات وغيرها بدراسة الفكرة وتطبيقاتها من خالل عمل المساقط الالزمة والمقاطع والواجهات والمناظير 

والرسوم التنفيذية والمجسمات والمواد المستخدمة بتأثيراتها المختلفة والتي تساعد على حسن اإلخراج الجمالي والوظيفي 

 .للمواضيع المتناولة مرفقاً ذلك ببحث مقتضب حول فكرة التصميم وفلسفته وطرق معالجته
 

 اهداف المساق 
 :ٌهذف هذا انمقزر إنى مساػذة انطانبت ػهى

 .انمجتمغانتؼزف ػهى أهمٍت انسٍادت ودورها فً تطىر  •

 .نهمىشآتانسٍادٍتتؤهٍم انطانب نممارست انتصمٍم انذاخهً انسٍادً و انتؼزف ػهى ػىاصز انتصمٍم  •

 .    ومبتكزةانقذرة ػهى تىظٍف انمىروث انذضاري و انخقافً انتً تتمتغ به انممهكت و استخذامه فً تصمٍماث سٍادٍت متمٍزة •

 .ٌمذ انطانب بخبزاث جذٌذة ومتىىػت• 

 

 :مخرجات التعلم

: ػىذ االوتهاء مه هذا انمقزر، فإوه مه انمتىقغ أن ٌكىن انطانب قادراً ػهى أن

 .ٌادًػمم األبذاث انمزتبطت بذراست انذانت انخاصت بانتصمٍم انذاخهً انس -1

. ٌصبخ انطانب قادرا ػهى انتصمٍم انذاخهً نهؼمارة انسٍادٍت -2

. ٌستطٍغ أن ٌصم نذهىل متؼذدة نفزاؽ مؼماري وادذ -3

. ٌستخهص انقٍم انجمانٍت انمزتبطت بانمىروث انخقافً وٌستخذمها فً تصمٍم جٍذ -4

 . أػمال انتصمٍم انذاخهً انسٍادًوٌستخذمها وظٍفٍاوجمانٍا فًٌتؼامم مغ ػىاصز انتصمٍم بطالقت  -5

. كٍفٍت تصمٍم ودذاث مه األحاث انمزتبط بانؼمارة انسٍادٍت -6

 
 
 

 : هيكل المقرر

 

طرق 
 التعليم

اجراءات 
 التعلم

نتاجات  المواضيع
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 االسبوع

ادواث انزسم 

وبزامج 

انكمبٍىتز 

انخاصت 

 بانتصمٍم انذاخهً

دراست وظزٌت نمذخم انتصمٍم انذاخهً انسٍادً  مذاضزة وظزٌت

انخطت انزمىٍت وػمم بذج دراست وػزض 

 .انذانت

 األول 3 1

ادواث انزسم 

وبزامج 

انكمبٍىتز 

انخاصت 

 بانتصمٍم انذاخهً

استكمال دراست وظزٌت نمذخم انتصمٍم انذاخهً  محاضرة نظرية 

شزح .تذذٌذ دانت انذراست وانمساقطانسٍادً و

نمطؼم دراست تصمٍمٍت : انمشزوع األول

 .سٍادً

 الثاين 3 1

 الثالث 3 1 .تصذٍخ األفكار انزئٍسٍت نهمشزوع محاضرة عملية 
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 الرابع 3 2 األفقًاستكمال تصذٍخ انمسقط  محاضرة عملية 
 األفقًاستكمال تصذٍخ انمسقط   

وتقٍم ػهٍت درجت ).تسهٍم انمشزوع األول

 (االمتذان االول

 اخلامس 3 2

ادواث انزسم 

وبزامج 

انكمبٍىتز 

انخاصت 

 بانتصمٍم انذاخهً

 في منطقة ة ملوناتقطاع)المشروع الثاني  محاضرة عملية
( مطعمال

 والمتابعةبداية تصحيح األفكار الرئيسة 

 السادس 3 2

 السابع 3 3 تصحيح المشروع الثاني   محاضرة عملية 
 الثامن 3 3 تصحيح المشروع الثاني  استكمال  محاضرة عملية 
 التاسع 3 3 تصحيح المشروع الثاني  االنتهاء من   
 تنفيذ المشروع الثاني    

 

 العاشر 3 4

تنفيذ المشروع الثاني، االنتهاء من استكمال   
 وتوضع علية تقييم االختبار الثاني

احلادي  3 4
 عشر

ادواث انزسم 

وبزامج 

انكمبٍىتز 

انخاصت 

 بانتصمٍم انذاخهً

المشاهد – شرح وتوضيح المشروع الثالث  محاضرة عملية
 ثالثية االبعاد والمجسم

 تصحيح المشروع الثالث 

 الثاين عشر 3 4

الثالث  3 5 استكمال تصحيح المشروع الثالث  محاضرة عملية 
 عشر

 الرابع عشر 3 5 االنتهاء من تصحيح المشروع الثالث  
ادواث انزسم 

وبزامج 

انكمبٍىتز 

انخاصت 

 بانتصمٍم انذاخهً

استكمال تنفيذ المشروع الثالث  محاضرة عملية
 وهو تجميع كل النهائياالعداد للمشروع 

االعمال الخاصة بالتصميم السياحي ووضعها 
 في لوحة واحدة 

اخلامس  3 6
 عشر

السادس  3 6 التقييم النهائي للتصميم السياحي   محاضرة عملية 
 عشر
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 :طرق التعليم
 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االمتحان النصفي  

 االمتحان الشفهي   

 النشاط  

 االمتحان النهائي   

 
 

 


