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 المفردات الدراسية
 

اسم 
 المادة

 (2تصميم داخلي )
السنة 

الدراسية 

 لثةالثا

 عدد الساعات األسبوعية

Interior Design (1) عدد الوحدات لمجموعا عملي نظري 

 3 4 4 ـ انكليزية لغة التدريس للمادة
 

 
 : أهداف المادة

 
يتعرف الطالب على فضاءات األبنية العامة)الخدمية( وطرق أخراج التصميم واستخدام مختلف  الهدف العام :

 أنــــواع المـــواد 
فضال على تكوين فضاءات جديدة افتراضية ذات اللوان والخامة لخدمة الفكــــرة التصميمية المبتكرة                    

 وانــــواع
 اضاءة وملمس والمواد االنهائية االخرى بواسطة استخدام برنامج الحاسوب.                   
تنمية قدرة الطالب وقابليته الفكرية والعملية باستــــخدام مختلف الطرق والتقنيات التصميمية النجاز  :الهدف الخاص

 صاميـــم ت
 برسومات متكاملة لمبنى عام )خدمي(.                   

 
 

 العمليةالمفردات 

 تفاصيل المفردات األسبوع

 
 والثاني األول

دراسة وشرح األنظمة البنائية المكونة لعنصر الفضاء الداخلي وباالعتماد على 
)تداخل شكل وهيئة الجدران تحدد إشكال العالقات الفضائية وبعضها مع بعض 

والتقارب والتجاور( فيتم تصميم ورسم أنواع العالقات الفضائية بمقياس رسم 
 محدد.

 
 

 الثالث والرابع 

شرح مدعم بالصور لمفهوم النظام المغلق والنظام المفتوح والفضاء المفتوح 
(Open Space )ليتسنى للطلبة الرسم والتصميم وفق تلك المتطلبات 

 
 

 الخامس

ة للفضاءات الداخلية وما هـــــــو مفهوم الفضاءات العامة ، شرح ودراســــــ
 وشبه العام والعام الخاص ،وشبه الخاص،والخاص،والخاص جدا.

 
 

 الثامن 

تخدام األلوان والمواد ـــاإلدراك الحسي واالنطباع التعبيري للفضاء حسب اس
لفضاء ، كذلك وح العامودية واألفقية لـــــــأالنهائية للخامات في تغطية السط

 أنـــواع األنسجة كالستائـــر والفرش األرضي واألثاث.
 
 

 التاسع والعاشر

ر لدى المرضى ـــق والتوتـــــشرح كيفية تخفيف وتقليل من نسبة القل
ن في صاالت االنتظار أو غرف الفحص ورسم الفكرة التصميمية ــــالمتواجدي

 وتقديم المخططات الالزمة لها.
 
 

 ر الحادي عش
 والثاني عشر

 

ور والوسائل التعليمية األخرى توضح مفهوم أنظمة ــــــشرح مدعم بالص
التحكم البيئي وليتمكن الطالب من تصميم ورسم المخططات الالزمة )بحيث 

تكون مخططات مفروضة به الطالب عند تقديم أي تصميم ألي فضاء وترسم 
 بمقياس رسم محدد .

 
 عشر الثالث 
 عشر  والرابع

 والخامس عشر 

ل التعليمية ــــــة لفضاءات التعليمية مدعما بالصور والوسائــــــرح ودراســــش
المعرفة للمعايير والقياسات العالمية المعتمدة في تصميم القاعات النظرية 

والمراسم حسب الشكل والحجم والسعة الطالبية وأهمية توجيهها مع اإلضاءة 
وفير السالمة واألمان ألنواع األرضيات الطبيعية، وكذلك الورش وشروط ت

 فيها ليتمكن الطلبة من تقديم كافة التصاميم بشكل صحيح ومتكامل.
 
 
 عشر السادس

 والسابع عشر 

ة العناصر الملحقة بعناصر التصميم الداخلي وجعلها مراكز سيادة داخل ــدراس
ية وتقديم الفضاء كالساللم والنافورات والفتحات السماوية والحديقة الداخل

 ة الرسومات والمخططات الالزمة لها.ـــكاف

 
 الثامن والتاسع عشر

رة ـــــدراسة ورسم وتصميم الواجهات للفضاءات الداخلية التي تعكس الفك
 التصميمية للتكوينات الداخلية بكل تفاصيلها .



 
العشرون والحادي 
 والثاني والعشرون

سائل العرض ألنواع المحال شرح ودراسة للفضاءات التجارية باستخدام و
التجارية والصيدليات وتقديم األفكار المبتكرة إلظهار واجهات العرض عن 

 طريق الرسم للمساقط األفقية والمقاطع العامودية والمناظير وااليزو.

 

 
الثالث والرابع 

 والعشرون

نيها تقديم تصميم وحدة سكنية متكاملة ذات متطلبات تفي وتلبي متطلبات ساك
)ذوي االحتياجات الخاصة(. تقديم مخططات متكاملة بمقياس رسم محدد 

 (Data Show)باستخدام االلوان والتحبير والمنظور وتعرض باستخدام 
 على قرص مرن.

 
الخامس والسادس 
 والسابع والعشرون

ق ــــ( سنة ويكون ملح21-5تصميم فضاء خاص بلعب األطفال لألعمار )
لمدارس االبتدائية ودراسته من حيث شكل الفضاء وإبعاده برياض األطفال أو ا

وألوان مواد اإلنهاء محددات الفضاء األفقية والعامودية ولباقي مفردات 
 مكونات الفضاء الداخلي.

 والعشرون  الثامن
والعشرون  والتاسع 

 والثالثون

د الفضاءات المتنوعة إلى ــــــــتطوير المخططات األولية السابقة ألح
ات نهائية متكاملة المساقط والمقاطع والمناظير وااليزومترك وأنظمة ـططمخ

التحكم البيئي مع استخدام برنامج الحاسوب إلعطاء تنوع واختالف في أظهار 
 واع اإلضاءة والتأثيرات اللونية لمواد اإلنهاء في الفضاء وبكافة التفاصيل.ـــأن

 
 
 
 


