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BUILDING SERVICES عدد الوحدات المجموع عملي نظري 

 5 3 1 2 العربية لغة التدريس للمادة
 

 : أهداف المادة
 

تعريف الطالب بالخامات الضرورية لتهيئة البيئة الفيزيائية للفضاءات الداخلية وتشمل اإلضاءة بنوعيها  الهدف العام :
 الطبيعية 

 خلية.والصناعية في الفضاءات الدا                   
دراسة أنظمة التصميم البيئي والمعالجات البيئية للفضاءات الداخلية لألبنية مثل العزل الضوئي والعزل  الهدف الخاص:

 الحراري 
 واإلنارة والتكييف والصرف الصحي.                     

 

 المفردات النظرية

 تفاصيل المفردات األسبوع

مل المؤثرة على الرؤية حجم الشيء مستوى كيف تعمل العين البشرية، العوا األول
 اإلضاءة.

رؤية الضوء واللون ، مكونات الضوء ، الطيف اللوني، كيف ترى األلوان الثالثية  الثاني 
. 

 
 الثالث والرابع

واع ـــاإلضاءة في التصميم الداخلي ، اإلضاءة الطبيعية والصناعية ، أن –اإلضاءة 
ل الفضاءات الداخلية، نوعية ـــــــة المطلوبة داخاإلضاءة الصناعية ، كمية اإلضاء

 اإلضاءة في عملية التصميم الداخلي.

 الخامس
راري ،عمره ، ألوانه، مصابيح اإلنارة ـــــــالنيون )الفلورسنت( تاثيره الح

العالمية، أنواعها مواصفاتها ، مجاالت استخدامها )الفضاءات الداخلية، الفضاءات 
 الخارجية ( .

 أساليب اإلضاءة الصناعية والعوامل التي تؤثر في تصميم اإلضاءة. دسالسا

 شروط اإلضاءة الصناعية وخطوات تصميم اإلضاءة. السابع

 أهم البيانات الواجب اتخاذها عند التصميم لحيز مطلوب . الثامن

 المعمارية(.والمحمولة )ال -طرق اإلضاءة وتوزيع التراكيب )التراكيب المعمارية( التاسع والعاشر

 
 الحادي عشر

الحمام ...الخ( وكيفية  –المطبخ  –المعيشة  -إضاءة الفضاءات الخاصة )غرف نوم
 ة اإلنارة داخل المنزل.ـــمعالج

 

 الثاني عشر
اإلضاءة غير المباشرة ، تراكيب اإلنارة المخفية في السقوف والجدران، حواجز 

 ها.مع اإلضاءة الصناعية وكيفية معالجتها وتوظيف

توظيف الضوء للتعبير عن  –تعبيرات اإلضاءة في التصميم الداخلي للفضاء  الثالث عشر
 المفاهيم التصميمية.

 
 الرابع عشر

تأثير المقاسات والكسارات األفقية والعامودية على اإلضاءة الطبيعية والتظليل 
 داخل الغرف ،انعكاسات ضوء النهار وكيفية معالجتها، الزجاج نصف الشفاف

 مواصفاته واستخداماته.

 اإلضاءة في المباني اإلدارية والتعليمية. الخامس عشر

السادس عشر والسابع 
 عشر

اإلضاءة في المباني العامة والسياحية، اإلضاءة في المتاحف والمعارض الفنية 
 ارح ومعالجة اإلضالل فيها )النواحي الجمالية والوظيفية(.ـــــوالمس

شارات )لوحات اإلعالنات، لوحات الداللة التعريفية( إضاءة الفعاليات إضاءة اإل الثامن عشر
 التجارية.

مقدمة وتمهيد في الصوت ، طبيعة الصوت، صفات وخصائص اإلذن البشرية،  التاسع عشر والعشرون
 التأثير الصوتي على اإلفراد .



 
 
 
 
 

الصوتية، ظاهرة االمتصاص الصوتي ، ة ــــــع الطاقــــر التحكم بتوزيــــعناص الحادي والعشرون
 ميكانيكية االمتصاص ، معايير قياس كثافة االمتصاص.

وت، ــــاإلنشاءات والخامات الممتصة للص –واد االمتصاص الصوتي ـــــــم الثاني والعشرون
 السيطرة على الضوضاء.

 والمسارح. المعالجات الصوتية في التصميم الداخلي للقاعات العامة الثالث والعشرون

الرابع والعشرون 
 والخامس والعشرون

أنظمة التحكم البيئي ، النظم الميكانيكية والكهربائية، نظم تكييف الهواء النظم 
المستخدمة في التكييف )التكييف المركزي( النوع ذو األجزاء المنفصلة مواقع 

 ارية.ع ممرات الهواء وطرق توظيفها في المخططات المعمــــــاألجهزة، مواق

 تجهيز وتصريف المياه ، تجهيز الطاقة الكهربائية . السادس والعشرون

 أنواع العوازل ، خواص العزل الحراري. –العزل الحراري لألبنية  السابع والعشرون

الثامن والعشرون والتاسع 
 والعشرون

 العوامل المؤثرة على البيئة الحرارية داخل المبنى، شكل المبنى ، توجيهه مواقع
 الفتحات ومساحتها ، مواد البناء ، سمك الجدران ...الخ.

 التدفئة حساب الفقدان واالكتساب الحراري داخل المبنى. الثالثون

 


