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 أهداف المادة :
وتعاريف حول التقنية الفكرية ومراحلهاا ومرتكااتهاا واهميتهاا  ا   يتعرف الطالب على مفاهيم الهدف العــــام :

 عملية التصميم للفضاءات ذات المتطلبات المتعددة .
توضيح اال كار من معالجات وحلول باستخدام مختلف التقنياات التنفيذياة ذات العه ال المبا ارة  الهدف الخاص :

 باظهار الفضاء كوحدة متكاملة المفردات .
 

 ت النظريةالمفردا

 تفاصيل المفردات االسبوع

 االول
نظرة عامة حاول مفهاوم التصاميم والتمايم الاداخل  ودورا  ا  الفظااءات المعمارياة الداخلياة 

 والخارجية .

  رح النواع الفضاات الداخلية والخارجية حسب الفعاليات الب رية المختلفة . الثاني

 الثالث 
لورة اال كال الفضائية ما  دراساة الهمياة موا ا  الفتحاات  رح لهنظمة البنائية المعمارية لب

 وا كالها داخل الفضاء.

 اال كار التصميمية ، مصادرها ، انواعها .   الرابع 

 الخامس 
 رح للعوامل المؤثرة على تصميم الفضاءات الداخلية كالطبيعاة الجررا ياة للمحايط ، طبيعاة 

 المناخ ، الخامات المحلية المتو رة .

 دراسة االمكانية توظيف العناصر البنائية التراثية    تصميم الفضاءات . ادسالس

 التوصل الى  كل مثال  مناسب بيئياً. السابع 

 الثامن  والتاسع 
دراسااة تحليليااة لعناصاار التصااميم الااداخل   ا العناصاار العموديااة ومااا تتضاامنل ماان  تحااات ا 

 ة ا المستويات اال قية المختلفة .العناصر اال قية ا المستويات اال قية المختلف

 االثاث ا  رح تفصيل  النواعل واهميتل كعنصر موجب ضمن الفضاءات المختلفة . العاشر

 اللون ا اهميتل ا رمايتل ا اللون وعناصر الفضاء الداخل  . الحادي عشر 

الثاني والثالث 
 عشر

 الضوء ا اهميتل وانواعل ا ودورا    تصميم الفضاءات .

 عنصر الن اط ا اهميتل    تصميم ا كال الفضاءات المختلفة . ابع عشرالر

 دراسة للحركة االنتقالية ضمن الفضاءات الداخلية ا الحركة اال قية ا الحركة العمودية . الخامس عشر

 السادس عشر 
دراسااة تحليليااة للصااوت كاحااد العناصاار المهمااة  اا  تصااميم الفضاااءات ا ساارعة الصااوت ا 

يولوجية ا االنعكاس الصوت  ا الت تت بواسطة االسطح ا االنعكاسات ا الاواياا الصفات الفس
. 

السابع والثامن 
 عشر

الظل الضوت  ا امتصاص الصوت والكاتمية ا التقوية بواسطة الصاوت المانعكس ا الصاد  
 ومعالجتل .

 التاسع عشر 
تجهياا المااء واالنظماة انظمة الاتحكم البيئا   ا  التصاميم الاداخل  م انظماة تكيياف الهاواء ا 

 الصحية ا تجهيا الطا ة الكهربائية ا السيطرة على الصوت (.



 

الحادي  والعشرون 
 والثاني والعشرون 

دراساة لتحدياد اناواع الفضااءات اساتناداً الاى االعتباارات الحساية ا مفهاوم التقاربياات  اا  
 ء . الفعاليات المختلفة ا اساليب تواي  الفعاليات ضمن الفضا

الثالث والرابع 
 والعشرون 

 
 دراسة تحليلية لطريقة عمل مصفو ة مثالية لقياس العه ات الفضائية المختلفة .

 

الخامس والسادس 
 والعشرون  

مبادئ التصميم الداخل  ا دراسة للمباادئ االساساية لعملياة التصاميم التا  تحقاق العه اات 
 المتكاملة بين االجااء .

 العشرونوالسابع 
االسلوب والخط  ا  التصاميم الاداخل  ،  ارح تفصايل  لهسااليب التصاميمية ا انواعهاا ا 

 تطبيقاتها . 

الثامن والتاسع 
 والعشرون

 رح تفصيل  لمراحل عملية التصميم ا الم ااكل التصاميمية ا العملياة التصاميمية وتولياد 
 ال كل .

 الثالثون
ياة تحدياد المؤ ارات الوظيفياة لكساب ادوات لكسب البيانات الوصفية من خهل  رح لعمل

 البيانات الوصفية    عملية التصميم .

 
 
 

 


