
 التصميم الداخلي بني األصالة واحلداثة يف فيالدلفيا

 

 
 

افتتح األستاذ الدكتور حممد أمني عواد رئيس جامعة فيالدلفيا فعاليات اليوم العلمي لقسم التصميم 

اجلامعة ان الداخلي يف كلية اآلداب والفنون. ويف كلمة افتتح فيها أعمال اليوم أكد االستاذ الدكتور رئيس 

التصميم الداخلي فن مجايل يلعب دورًا اساسيا يف احلياة اليومية لألفراد واجملتمعات هدفه الرئيسي 

تزويد املواطن جبو مجيل مريح مواكب لروح العصر وذلك يف البيت واملكتب, واملدرسة, واملطعم والسوق 

يأوي اليها او يتناول الطعام فيها أو  التجاري واملسرح واحلي الذي يعيش فيه, حبيث تكون األماكن اليت

يقوم بعمله فيها أو ميارس نشاطه الالمنهجي فيها مرحية مجيلة تشجع على اخللق واالبداع بداًل من 

الرتابة واالكتئاب. فقاعات التدريس أو االجتماعات أو املكاتب جبدراهنا ذات االلوان القامتة واملقاعد 

كن ان تددي ا ى اخللق واالبداع أأهنا يف ذلك أان البنايات ببيةة املزدمحة واالضاءات الباهتة ال مي

 املنظر والتصميم ال خيرج منها اي أيء عظيم.

 

وأضاف أن العمل أو الدراسة يف مكان مصمم بشكل مجيل من حيث الشكل واملضمون أي من حيث التصميم 

 مصمم جملرد تناول الطعام بل املعماري اخلارجي والديكور الداخلي فهو كتناول الطعام يف مطعم غري

لالستمتاع بتناوله يف جو خاص جيعل من تناول الوجبة البسيطة العادية حدثًا فريدًا بسبب سةر املكان 

من حيث اختيار األثاث واالضاءة واأللوان واالنغام واعمال الفن اليت تزين هذا املكان. كما ان للتصميم 

التراث من حيث العادة تأهيل اماكن سكن من ال يستطيعون حتمل  الداخلي دورًا كبريًا يف احملافظة على

الباهظة لتصميم داخلي نوعي وعصري . ففي القدس الشربية مثاًل تعمل مدسسة على   التكاليف



تأهيل اجلزء الداخلي من بيوت املواطنني يف القدس القدمية حتسينًا ألوضاعهم املعيشية من   تعاون  اعادة

 ن الصمود من جهة أخرى.جهة ومتكينا هلم م

 

ومن جهته أأار الدكتور غسان عبد اخلالق عميد الكلية إ ى أمهية مثل هذه األيام العلمية اليت تقدم 

صورة عن نشاطات القسم واألحباث اليت يقدمها أعضاء هيئة التدريس وفرصة إلتاحة اجملال للطلبة 

 ليتعرفوا على إجنازات بسمهم وكليتهم. 

 

لذي أدارت فعالياته الدكتورة فادية البصول على جمموعة من الدراسات واألحباث حيث واأتمل اليوم ا

دور التصميم الداخلي يف العمارة املعاصرة، وبدمت الدكتورة    بدم الدكتور جودت بباوي دراسة حول

بدم  بيوت السلط ومادبا منوذجًا"، كما –فداء صالح دراسة حول "مفردات العمارة التراثية يف االردن 

السيد حممد الترك دراسة حول "االستخدامات اللونية يف التصميم الداخلي". وأبيمت يف اليوم ورأة 

" بدمها مشرف املخترب حممد  Portfolioعمل يف التصميم الداخلي بعنوان "كيفية اجناز ملف أعمال " 

 عبابنة.

 

لرئيس للشدون اإلدارية واملالية وعدد حضر افتتاح فعاليات اليوم األستاذ الدكتور صاحل أبو أصبع نائب ا

 من العمداء وأعضاء هيئة التدريس والطلبة.


