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 الجامعة األردنية 
 كلية الهندسة والتكنولوجيا

  2016 – 2015الفصل الدراسي الثاني 
 

 عمارة داخلية اسم المساق:
  0902427: رقم المساق

 : م. لميس شعبانالمدرس
   15:30 – 14:00 ء: اإلثنين واألربعامواعيد المحاضرات

راحة اإلنسان، التركيز علىى ههميىة انسى ام وتوااىع العناصىر ميم البيئة المعمارية الداخلية وتأثيرها على صتوصف المساق:
الداخليىىىة مىىىن حيىىى  التصىىىميم والشىىىكس واللىىىون والملمىىىس وتوزيىىىث اإلدىىىاءة بمىىىا اىىىئ  لىىى  األثىىىا  الىىىداخلئ ومعال ىىىة الحىىىوائ  

 واألسقف واألرديات بمختلف المواد.

وهسسى  وم اتتى  وعتهتى  بالتخصصىات الداخلئ، مفهومى  التصميم  بتخصصيهدف المساق إلى التعريف هدف المساق: 
األخىىرم مثىىس الىىديكور والتصىىميم المعمىىارع، وشىىرل العناصىىر والمبىىادال لهىى ا التخصىىص وعتهتهىىا باختيىىار األلىىوان واألثىىا  

عىىن التصىىميم الىىداخلئ مىىن ومىىواد التشىىويإل واإلدىىاءة بمىىا يتناسىىإل مىىث الوبيفىىة الخاصىىة بىىالفرال. كمىىا ينىىاه  سىىبس التعبيىىر 
 والوثائع. ختل الرسومات

سيغوئ ه ا المساق من ختل محادرات نبريىة وهبحىا  وصىور واستدىااة لمتخصصىين ومىزاولين اىئ محتوى المساق: 
التىئ تتعلىع بالتصىميم الىداخلئ بىدءات بالتسلسىس التىاريخئ وتوىور المهنىة بسىبإل التوىور التقنىئ ه ا الم ال معبىم الموادىيث 

وات اهىىىات معماريىىىة وانيىىىة حديثىىىة باإلدىىىااة إلىىىى دراسىىىة ارتبىىىا  هىىى ا ودخىىىول عناصىىىر حديثىىىة كمىىىواد التشىىىويإل ومىىىدارس 
 التخصص بتخصصات التصميم األخرم ودراسة عتهة ه ا التخصص بالفن وال وق ووبيعة الفرال المعمارع.

وبيعىئ هنا  هيدات دراسة للمواد الداخلة ائ التشويبات هع اإلبهار المعمارع النهائئ للفراغىات المختلفىة وعتهىة الدىوء ال
واتصىىوناعئ والتهويىىة والعناصىىر الثابتىىة اىىئ التصىىميم الىىداخلئ مثىىس األسىىقف وال ىىدران واألردىىيات واألبىىواإل والشىىبابي . 

فكىرة المصىمم الىداخلئ للفىرال لالمعمىارع مىن رسىومات ومخووىات التىئ هىئ انعكىاس باإلدااة إلى دراسة وسائس اإلبهىار 
 المراد تصميم .

 ق:المواضيع التي يغطيها المسا

 ، وتعريف بمفهوم التصميم الداخلئ ومستقبلة.اومتولباته بالمادةمقدمة وتعريف  -1
 خلفية عن تاريخ وتوور التصميم الداخلئ والمفاهيم والمبادال األساسية للتصميم الداخلئ والمقاييس اإلنسانية. -2
 األلوان واإلداءة )الصناعية والوبيعية( والصوتيات. -3
السىىىكنية والت اريىىىة، والمىىىعثرات والعوامىىىس والمتولبىىىات التىىىئ تىىىعثر علىىىى تصىىىميم  هسىىىس التصىىىميم الىىىداخلئ للفراغىىىات -4

 الفراغات الداخلية.
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المىىواد والتشىىويبات لمحىىددات تشىىكيس الفراغىىات الداخليىىة )هردىىيات، حىىوائ ، هسىىقف( والتعريىىف بخصىىائص المىىواد  -5
 واستعماتتها.

 ابتة والمتحركة(.األثا  والتأثي  )الثابت والمتحر ( واأل هزة والت هيزات )الث -6
 وسائس التعبير ولوحات العينات.و  التعريف بممارسة التصميم الداخلئ والوثائع التزمة -7

 تقييم الطالب:

 %  30   امتحان نصف الفصس 
 %  20  هبحا  وتصاميم اردية و ماعية 

 %  50    اتمتحان النهائئ 
 %  100     الم موع

 المراجع:

 دار هابس: بيروت.، 2و 1التصميم الداخلي: مبادئ أساسية  ،2002هبيسئ  خورع، توولنا، اتحمر، الحرستانئ،
Abercrombie, S. 1990. A Philosphy of Interior Design, Harper & Row Publishers: New York. 

Baiche B., Walliman, N. 2000. Nuefert Architects Data,3
rd

 Edition. Blackwell Publishing: 

Malden.  

Ching, F. and Binggeli, C. 2005. Interior Design Illustrated, 2
nd

 Edition, Johan Wiley & Sons: 

New York. 

Gordon, G. 2003. Interior Lighting for Designers, 4
th

 Edition. John Wiley & Sons: New York. 

Interior Design Educators Council. 1983. Interior Design as a Profession, Interior Design 

Educators Council: Richmond.  

Johannes, I. 1970. The Elements of Color, John Wiley & Sons: New York. 

Kilmer, R. and Kilmer, W. 1992. Designing Interiors, Thomson Learning: New York.  

Panero, J. and Zelnick, M. 1989. Human Dimensions and Interior Space, Watson – Guptill 

Publications: New York. 

Piotrowski, C. 1989. Professional Practice for Interior Designers, Van Nostrand Reinhold: New 

York. 

White, E. 1975. Concept Sourcebook: A Vocabulary of Architectural Forms, Architectural 

Media Ltd.: Tucson. 

Zelanski, P. and Fisher, M. 1989. Color, Prentice Hall, Engelwood Cliffs: New Jersey.  

 المصادر اإللكترونية
http://legacy.interiordesign.net/id_archive/id/  

http://www.interiordesignsociety.org/ 

http://www.asid.org/ 

http://www.iida.org/ 

http://www.interiordesign.net/ 

http://kellylaplante.com/ 

http://www.houzz.com/ 

http://www.wowhaus.co.uk/ 

http://www.ikeahackers.net/ 

http://designshuffle.com/blog/ 
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