
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الجامعة التقنية الوسطى 

 كلية الفنون التطبيقية 
 القسم  : التصميم الداخلي           

 المفردات الدراسية

 
 

 أسم المادة

 1 تصميم داخلي 
السنه 
 الدراسية
 الثانية

 عدد الساعات االسبوعية

Interior Design  مجموعال عملي نظري 
عدد 

 الوحدات

 3 4 4 ـ اللغة العربية لغة التدريس

 

 

  أهداف المادة
 

راج التصميم واستخدام ـــــرق أخــــالطالب على فضاءات األبنية الخاصة )السكنية( وط يتعرف : الهدف العام :
 المواد والخامة لخدمة الفكرة التصميمية المبتكرة.مختلف أنواع 
                 

ات التصميمية تنمية قدرة الطالب وقابليته الفكرية والعملية باستخدام مختلف الطرق والتقني :الخاصالهدف 
  برسومات متكاملة لمبنى خاص )سكني(. النجاز تصاميــــم

 

 العمليةالمفردات 

 تفاصيل المفردات األسبوع

 

 األول 
 والثاني

الل المصورات والوسائل التعليمية األخرى على مختلف أنواع دراسة وشرح من خ
الل عرض ـــــالفضاءات السكنية تبعا لنوع الوظيفة أو النشاط الممارس فيها من خ

المصورات والشرائح الخاصة. فالمطابخ ضمن تلك الفضاءات حيث يقوم الطالب 
وقع باستخدام أقالم بتصميم مخططات ألنواع المطابخ المختلفة في الشكل والحجم والم

 التحبير واأللوان.

 

 الثالث والرابع 
 والخامس

الل المصورات ــــــــالتعرف على جميع مفردات مكونات الفضاءات الداخلية من خ
والمجالت المتعلقة بقياسات وتصاميم مكونات فضاء مطبخ وغرفة معيشة وغرفة 

لوان واإلضاءة بنوعيها نوم والحمامات ،فيصمم الطالب هذه المفردات مراعيا األ
 والملمس ومواد اإلنهاء .

 السادس 
 والسابع

الل المصورات والمجالت المتعلقة بالمدخل ـــالتعرف على فضاء المدخل من خ
واد إنهائه المستخدمة ـــــــــلألبنية السكنية وذلك الختالف شكله وحجمه وموقعه وم

واإلضاءة بنوعيها والملمس  فيه، فيصمم الطالب فضاء المدخل، مراعيا األلوان
 ومواد اإلنهاء بمساعدة مخططات المساقط األفقية والمقاطع العامودية والمنضورية.

 الثامن والتاسع 
 والعاشر

ق األنظمة المعتمدة ــــشرح ودراسة مثلث العمل الخاص بتوزيع مكونات المطبخ وف
م الطلبة ــصموالقياسات لكل المطابخ وعرض المصورات والمجالت الخاصة، في

مطابخ متنوعة القياسات يتم توزيع مكونات المطبخ حسب األنظمة المعتمدة على 
 مثلث العمل. وتقديم المخططات الالزمة باستخدام أقالم التحبير واأللوان.

 

 الحادي عشر
 والثاني عشر 
 والثالث عشر 

وحجمه ة في األبنية السكنية حيث يختلف في شكله ـــشرح ودراسة فضاء المعيش
لة االجتماعية لهم فيصمم الطلبة فضاءات ذات فكرة ــوموقعه وعدد أفراده والحا

 تعبيرية وتصميمية وترجمتها برسم المخططات الالزمة باستخدام األلوان والتحبير.
 

 الرابع عشر
 

رح وتطبيق مفاهيم خاصة بالعزل الوظيفي وإمكانية تحقيقه بما يخدم الفكرة ـــــــــش
 المقترحة للفضاءات المتعددة . التصميمية

 الخامس عشر 
 والسادس عشر

م ـــشرح ودراسة أهمية توجيه البناء نحو االتجاهات األربعة أو سهم الشمال لتقدي
 وانتهاًء إلى أدق تفاصيل داخل الفضاء. (Site Plan)تصاميم لكل فضاء بداً من 

 

السابع عشر والثامن 
 عشر

ت العامودية بعيداً عن نمطية التداول ،حيث رح كيفية توظيف المحدداــــش
م المخططات ــــاالنحناءات والزوايا األخرى بدالً من الزوايا القائمة ويتم تقدي

 المصممة والمناظير مرسومة باأللوان والتحبير بمقياس رسم محدد.
التاسع عشر 

والعشرون والحادي 
 والعشرون

وم والحمامات المتصلة بها او ــــت النشرح مدعم بالصور والوسائل التعليمية لفضاءا
المنفصلة عنها ليكون التنوع واالختالف في الفكرة التصميمية لالحيزة الفضائية ، 

 ويبدأ الطلبة بالتصميم والرسم باستخدام مختلف القياسات واأللوان والتحبير. 

 

الثاني والعشرون 
 والثالث والعشرون

لمتنوعة ضمن التصميم العام للفضاء الداخلي توظيف أشكال النباتات ذات القياسات ا
ات ـــــــــــبمختلف الوضعيات والقياس (Figures)فضالً عن توظيف األشخاص 

إلضفاء الحيوية والشعور بالمقياس اإلنساني ، ترسم بمقياس رسم محدد وباأللوان 
 والتحبير.

 
 



 

الرابع العشرون 
والخامس والعشرون 
 والسادس والعشرون

وم الوحدة التصميمية بكافة صورها وإشكالها. والقيام بعملية ربط ــــــمفهالعمل على 
 ة فيها إلى وحدة تصميمية ــــــــالفضاءات الداخلية التي تمتاز بتنوع الوظيفة الممارس

 متكاملة ،يقوم الطالب برسم المخططات ويشكل متكامل .

السابع والعشرون 
والثامن والعشرون 
والتاسع والعشرون 

 ثالثونوال

د الفضاءات المتنوعة إلى مخططات ـــــطات األولية السابقة ألحـــــتطوير المخط
 نهائية متكاملة المساقط والمقاطع والمناظير وااليزومترك وبكافة التفاصيل.

 
 
 


