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 معلومات المدرس .1

 م. زبن   ال وي  :   طاخرس  سم .0

 111:   طاكت رقم . 9

 :   طه تفرقم . 1

 zalamawe@meu.edu.jo:  طبربخ  الط ترةخ . 4

 ر( –)ن 1:11-00:11 م  طة عح  :  طة ع ت  طاكتبيح. 5

 )س( 1:11-00:11 م  طة عح                            
 

 المادة وموعدهامكان  .2

 (1:11- 09:11)ث  –ح  : أي م  طا  ضرط ةةقته . 0

 E 8 :   ك ن  طق عح. 9

 .  اتبر  طا مط )إن ةجخ(:1

 المصادر والمراجع .3

  :  ط ت ب  طاقرر. 0 -0

 1- com Design & Decorating  by Pluknett 1987 

4-Architecture: Form, Space, and Order, 4th&5th  Edition, Francis D. 
K. Ching 

5-neufert Ernest and peter – architects 
 New shops and Boutiques, Marta Serrats 

7- The Architecture Of The Jumping Universe Charles Jencks Academy Reviesed 
Edition. 

  
 

  مراجع أخرى . 2
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  :رر طوصف  طاق. 4

تعد مادة التصميم الداخلي التجاري بمجاالت تصميم الفراغات التجارية المختلفة وذلك 

بتطبيق فكرة تصميمية تتناسب مع طبيعة الفراغ و وظيفيته . حيث يساهم هذا التطبيق في 

 إيجاد حلول عملية ووظيفية و جمالية في محددات الفراغ الداخلي .

عند الطلبة وذلك بترجمة الفكر التصميمي النابع من  كما تعزز المادة الجانب اإلبداعي

المخزون الثقافي و المشاهدة و اإلطالع و البحث الشامل إلى مشروع ناجح قابل 

  للتطبيق 
  أل خ ف: .9
التعرف على العناصر األساسية في التصميم ، و كيفية إستخدامها اعمل تصميم مرضي -

 من الناحية الوظيفية و الجمالية.

يب الطالب على كيفية البدء في عمل تصميم داخلي ناجح مرورا بعمل بحث شامل تدر -

و جمع البيانات و المقاسات الوظيفية ، و عمل دراسة  –موضوع الدراسة  –عن الفراغ 

ميدانية للموقع من ناحية اإلتجاهات األصلية ، إتجاه الرياح المسيطرة ، المناخ السائد ، و 

ة الشمس على المبنى ، وأنتهاءا بإخراج صورة عملية اتجاهات و درجة سقوط أشع

لتصميم مرتبط بجميع المعطيات السابقة و غيرها من االعتبارات التصميمية المرتبطة 

 بطبيعة الفراغ.

التعرف على الفكرة التصميمية و مفهومها و كيفية دراستها و تطبيقها في الفراغ  محققة -

 واحد .الناحية الجمالية و الوظيفية في آن 

إعداد تصميم ناجح لفراغ تجاري وفق الطرق الفنية المنظمة من خالل المخططات و 

 الرسوم التنفيذية المعبرة عن الفكر و المستندة لمبادئ و أسس التصميم
 

 نتاجات التعلم للمادة:.    5

 يتعرف على انواع البيئه واهم العوامل التنظيميه للفضاء الداخلي 1
الجمال ونظرياتهم والحدث السلوكي ودوافع السلوك يحلل انواع االدراك و 2

 االنساني والتنبؤ بكيفية حدوثه
 بأساليب التقنيات الحديثه. نقاط الجذب وشد االنتباه يختار 3
المتمثله باالحتياجات الفسيولوجيه والسيكولوجيه  يختار االحتياجات االنسانيه 4

 والسيسيولوجيه في البيئه الداخلية
 الداخلي لمخطط االدراكي من حيث حركه المتلقي في الفراغيقدم حلول وظيفية ل 5
لخاصة بانواع البيئة الداخلية و طريقة استخدامها بالشكل الصحح من يعد التقارير ا 6

 قبل المستخدم 

 مخرجات التعلم للبرنامج:  . 6
معرفة كل ما يتعلق بعملية التصميم الداخلي للفراغات التجارية و كل ما يتعلق . 1

 كمالت تساعد في إنجاح العملية التصميميةبه من م
معرفة كل ما يتعلق باإلتجاهات التصميمية المختلفة  الفكرة التصميمية و كيفية . 2

 توظيفها في التصميم الناجح . 
تعلم الطرق األكاديمية الصحيحة في  فهم التصميم والتحليل ، و كيفية تحويل : 3

 رق . الفكرة إلى رسوم أولية و من ثم على الو
تعلم تطبيق تقنيات الرسم الهندسي و اإلظهار لكامل للمشاريع و ذلك برسم . 4

 المساقط األفقية و الرأسية و المناظير و التفصيالت و النماذج
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 أساليب تدريس المادة . 7

  طاخرس ب ة  ذبيعح  طا مط(  )ي خم     
 
 
 :% بالنسبة المئوية ووزنها أساليب التقويم .8

 
 

 الوصف الوزن تقييم #

 طاشرةع   ت  ن   .0
  الةل

 + ومي )   ةم(  اطط ت ك  لح 41%

   %91  طنش ط  .9
  اطط ت ك  لح %41  ال ت  ن  طنه ئ   .1

      % 011 المجموع
 
 لتنفيذ المادة: الزمني الجدول . 9

 
 

 الموضوع األسبوع
 المرجع في الكتاب المقرر

 ( )الصفحات
النتاج رقم 

 للمادة التعليمي
المخرج رقم 

 للبرنامج 

مقدمة عامة و التعريف  0

بالفراغ الداخلي 

 التجاري

 مقدمة عامة و شرح المشروع 

التعريف بالفراغ الداخلي 

التجاري و مناقشة 

الطالب حول المادة و 

مراجعة االساسيات التي 

تم اخذها في مادة 

 التصميم الداخلي السكني 

  

 المشروع االول 9
)تصميم محل تجاري  

دء بعمل +الب

دراسة تحليلية 

لمحال تجارية 

منفذه حسب فكرة 

 تصميمية(.

 يقوم الطالب بهذا االسبوع :  

بالبدء بعمل دراسة تحليلية 

لفراغات التجارية و 

البحث و دراسة حاالت 

. 

العمل على تحليل  , 

محاضرات عن 

الفراغات الداخلية 

 التجارية 

  

مناقشة الدراسة التحليلية  1

ث و مرحلة البح

)شرح مفصل عن 

الفكرة التصميمية 

ترصد عشر عالمات عند 

 التقديم والشرح
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و عالقتها 

 بالتصميم .(

    البدء بعملية التصميم 4
    متابعة المشروع  5
تسليم المرحلة األولى من  6

المشروع األول 

)فكرة تصميمية + 

 مساقط أفقية(

   

    متابعة المشروع  7
رفع مجسم )موديل(  8

 لمشروعل
   

مناقشة قبل نهائية  2

للمشروع + تعديل 

 أخير للمشروع

   

المناقشة النهائية للمشروع  01

 + التسليم  
   

المشروه التاني: تصميم  00

عيادة طبية مع 

مخطط يدوي سيط 

 يوضح الفكرة

طرح افكار تصميمة للعيادات 

 حسب وظائفها
  

عمل دراسة تحليلية  09

لمشاريع سابقة  

و دراسة )بحث 

حاالت سابقة 

لعيادات منفذه 

حسب فكر 

 تصميمي(

   

البدء بعملية التصميم +  01

تسليم اولي 

 للمخططات 

   

تسليم )المساقط األفقية و  04

المنظور( + البدأ 

 بالموديل

   

متابعة المشروع مع  05

 التصحيح النهائي
   

    اسبوع التحكيمات النهائية  06
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 سياسات المادة  .01

 اسات المادةسي .11

مطي   /تثبت مة  تعليا ت  نح  طخرجح  طعلايح ) طبك طوربوس ة طا جةتير(  -
  طط ط .

  .ي   توضي ه  طلطلبح     طلق ء  ألةل -
 :الحضور  .0

(  ىم   اىوع  طةى ع ت  طاقىررط طلاى مط مةن عى ر %51إذ  غى ب  طط طى  أكثىر  ىم ) .0
طىرح  طاى مطو  إخىه ي ىرم  ىم  طتقىخم  ىرض  أة قهىري يقبلىه عايىخ  ط ليىح  طتى  ت

طال ت ى ن  طنهى يئ طتلىك  طاى مط ةبعىخ ر سىبً   يهى و ةعليىه إعى مط مر سىته  إذ  ك خىت 
إجب ربىحو ة   جايىع  المىو ل تخدى  ختي ىح ذطىك  طرسىوب    مةى ب  عىخل عال ى ت 

 .م  طتاصىص طط طى   ط صلى  ة طتر كاى  الغىر ض الخى  ر ة ط صى   ى
تشىىرط  طاو ظبىىح عىلىن  ط ضىىور ط ايىىع  ططلبىىح مةىى   طةىى ع ت  طاقىىررط طىى    ىى مط 

 .ال يةىىاح طلط طىى  ب طت دير مةن عى ر يقبلىه  ىخرس  طا مطة  .    طاطىىح  طخر سىىيح
 

 

 :االمتحانات .9

 اقرر طه . سيتم عقخ  ال ت  خ ت مة   ط خةل  طابيم  عاله ك  مة   طاوعخ  ط
 
 

 :الواجبات والمشاريع .0

يشترط علن  طط ط  تقخيم ك      و  كلف به  م ة جب ت  ة  ش ربع ذلبت 
 نه  م قب   خرس  طا مط دالل  ط ترط  طت  مخمت طه مةن ت دير مةن ع ر 

 يقبله  خرس  طا مط.
 

 

 :حضور االمتحانات والتقيد بالمواعيد .1

 

ه ئيىح فيشىرط     طعى ر  طاىرض  أن يكىون    مى ل  طتغيى  عىم  ال ت  خى ت  طن
صى مرً  عىم ذبيى   ط   عىحو أة  ىم قةىم  ططىو رئ     ةتشى ن  عتاىخ  ىم 
 ط   عىحو ةأن تقىخم طعايىخ  ط ليىح  طتى  تطىرح  طاى مط بعىخ  ص مقىح عيى مط  ط   عىح 

  . ىور  ختهى ء  ىخط  طعى ر


