
 
 

 

ي 
جرافيكي التصميم البكالوريوس ف   

 وصف المقررات 

 

 



 :الكلية االجبارية مقررات

 

ADE 1091  مدخل في الرسم 

واملنظور الحر والنسب وحل املساحة البصرية بواسطة  املختلفة واألجسام والخامات التكوينات عن التعبير على الطالب قدرة تعزيز املقرر  يهتم

 ال يوجد( -)املتطلب السابق  لدعم التعبير عن أفكار التصميم. Monochromeالرسم والتظليل أحادي اللون 

ADE 1101  1تاريخ ونظريات الفن والتصميم          

التأثيرات املختلفة كالتأثيرات و  والنحت والحرف اليدوية في العصور القديمة،الرسم الفنون البصرية مثل هذا املقرر بدراسة تاريخ العمارة، و  ىعني  

ما و  العصور القديمة وحتى القرن السابع عشر،من ويكون اإلطار الزمني لهذا املقرر  .تطور هذه الفنون االجتماعية والفنية التي ساهمت في نشوء و 

 ال يوجد( -)املتطلب السابق  .بيئية يتعلق بها من سياقات

ADE 1110     أساسيات التصميم 

دراسة مبادئ التصميم وعناصره، والتشكيل ثنائي وثالثي األبعاد، ومدخل لنظريات اللون، من خالل مشاريع وتطبيقات عملية تسهم في تطوير 

 ال يوجد( -)املتطلب السابق  قدرة الطلبة في اإلدراك الحس ي للتكوينات التشكيلية والفراغية.

ADE 2102 2ونظريات الفن والتصميم  تاريخ  

التأثيرات و  والنحت في أوروبا، الرسم والتصوير والجرافيكالفنون البصرية مثل ، و والتصميم الداخلي هذا املقرر بدراسة تاريخ العمارة ىعني  

 عصر التنويرمن بدايات ويكون اإلطار الزمني لهذا املقرر  .تطور هذه الفنون املختلفة كالتأثيرات االجتماعية والفنية التي ساهمت في نشوء و 

 (ADE 1101املتطلب السابق ) . بيئية ما يتعلق بها من سياقاتو يومنا هذا، حتى األوروبي 

 

 

 :التخصص االجباريةمقررات 

 

 IND 1071  التصميم والسلوك البيئي 

من املتطلبات يتناول املقرر العالقات بين الجسم، واألشياء، والثقافة، واألحداث، والبيئة، في عالم قابل للسكن ضمن البيئة املبنية، ومتألف مع كل 

 (ADE 1110املتطلب السابق ) الجمالية والعملية )احتياجات املستخدمين وسلوكياتهم، والعوامل البشرية، والسياق، ونظم البناء، الخ .(.

 

IND 1092   مبادئ الرسم املعماري 

من خالل اهتمامه بتعليمهم وتدريبهم على استعمال االدوات  املعماري،يعمل هذا املقرر على بناء األلفة بين الطالب واساليب وتطبيقات الرسم 

( orthographic and paraline projectionsالهندسية، واستخدام الرموز والخطوط الهندسية، ورسم املساقط الهندسية لألجسام واالشكال )

 ال يوجد( -)املتطلب السابق  باالعتماد على لغة معمارية مشتركة يتواصل بها مع بقية التخصصات ذات العالقة.

 

IND 1093   تقنيات االظهار 

)منظور ذو نقطة واحدة ونقطتين(. إلى جانب يركز املقرر على مبادئ رسم املنظور، وتمثيل املساحات الداخلية بمساعدة تقنيات رسم املنظور 

  (IND 1092املتطلب السابق ) الرسومات املفاهيمية وتقنيات االظهار، والتنظيمات الكرافيكية ألغراض تقديم العروض االحترافية)املهنية(.

 

 

 



IND 1094  1التصميم بمساعدة الحاسوب 

 على استكشاف  في هذا املقرر 
ً
للتكوينات ثنائية االبعاد كأساس للرسومات ثالثية االبعاد.  الجرافيكيةاللغة املعمارية واملعايير يكون الطالب قادرا

( encode and decode)الرموز بما يفض ي إلى تطوير مهارات الرسم التي تؤدي إلى فهم العالقة بين التصميم ثنائي االبعاد وثالثي االبعاد، وترميز وفك 

 (IND 1092املتطلب السابق ) .والجرافيكيةت التصميمية، باإلضافة إلى تعزيز القدرة على التواصل البصري املجردة للرسومات واملخططا

IND 2081  1ستوديو التصميم الداخلي 

التصميم. سوف تستخدم املحاضرات عمليات هذا املقرر يمثل املدخل إلى مبادئ التصميم الداخلي األساسية ومقدمة للبحث كأداة لفهم 

ابلة والتطبيقات ومنهجية دراسة الحالة للتحقيق في استراتيجيات التصميم املختلفة وبيان عالقة التاريخ والسلوك االنساني بسياق البيئة الق

 Anthropometrics and ergonomicsلـ للسكنى. هذا املقرر يقدم للطلبة املنهجيات والعمليات التصميمية، واستخدام اللون، واالبعاد البشرية ا

  (IND 1071املتطلب السابق ) التصميم ذات الصلة بالتصميم الداخلي. وعناصر

IND 2095  2التصميم بمساعدة الحاسوب 

التصميم بالحاسوب يعزز هذا املقرر بناء مهارات الطالب في إنشاء ودراسة الرسومات ثالثية األبعاد بمساعدة الحاسوب بعد ان استكمل مقرر 

1(CAD I.بحيث يتمكن الدارس من تشكيل ومعالجة األشكال ثالثية األبعاد وينجح في إنتاج بيئات تحاكي الواقع الى حد بعيد ،) ( املتطلب السابقIND 

1094) 

IND 2112  2ستوديو التصميم الداخلي  

 الوظيفي، والتحليل املساحة متطلبات) فيها بما السكنية للفعاليات الداخلية الفضاءات وتصميم وتخطيط تنظيم بالدراسة يتناول  املقرر  هذا

 الحيزية مفاهيم على التركيز مع ،(واالبعاد البشرية الداخلية، الحركي، ومعالجة االسطح والتنظيم املكاني، والتنظيم ومتطلبات الحركة

  والخصوصية،
ً
 (IND 2081 املتطلب السابق) .مالئمة بطريقة واخراجه سكني لفضاء داخلي تصميم ملشروع الطالب تقديم إلى وصوال

IND 2121   الضوء واللون في البيئة الداخلية 

صادر يتناول املقرر أساسيات تصميم اإلضاءة الداخلية وعالقته باللون وأثره في دعم الصحة والسالمة والراحة واألداء البشري، والتعرف على م

ئم، ال الضوء وأنظمته وقياس وحساب اإلضاءة، يتعلم الطالب تحليل املتطلبات املكانية للضوء وتحديد النظم املناسبة، وحساب مستوى اإلضاءة امل

 (IND 2081املتطلب السابق ) ويحدد رموزها ومفاتيحها. (Reflected Ceiling Planويرسم مخططات اإلضاءة 

IND 2131  إنهاءات ومواد داخلية 

سمات وخصائص وتطبيقات الخامات واملنسوجات واملواد املستخدمة في البناء واملفروشات وإنهاءات األسطح في البيئة  فاستكشايتضمن املقرر 

 (IND 1094املتطلب السابق ) املبنية. كما يوفر املقرر للطلبة تعلم كيفية اختيار املواد املناسبة لتلبية معايير محددة.

IND 2151   انشاءات وتراكيب داخلية 

الداخلية واالثار املترتبة على ذلك، واساليب االنشاءات والتراكيب الداخلية. مع  باإلنشاءاتاول املقرر دراسة عالقة النظام االنشائي للمبنى يتن

 INDاملتطلب السابق ) تمكين الطلبة من فهم التنظيمات واملكونات واملعايير املقبولة لعمل مجموعة متكاملة وشاملة من وثائق االنشاء الداخلية.

2131) 

IND 3051  نمذجة معلومات البناء 

(، الذي يمثل قاعدة بيانات متكاملة متعددة األبعاد. فالرسومات، ومشاهد املبنى، BIMيشكل املقرر مدخال ملوضوع نمذجة معلومات البناء )

ليل الهيكلي، وجدولة البناء، تستمد تلقائيا من خالل والحسابات، والكميات، وكشف التعارضات قبل حصولها، وتحليل كفاءة الطاقة، والتح

 IND املتطلب السابق) نمذجة معلومات البناء. فاملقرر يتناول اآلثار املترتبة على هذه التكنولوجيا املتطورة ويغطي األدوات األساسية لتطبيقاتها.

2151) 



IND 3061  اخالقيات وممارسة املهنة 

إدارة األعمال دور الشركات وانتقال التكنولوجيا و  مثل ويستعرض مواضيعاملهنة ومسؤوليات املصمم الداخلي.  بأخالقياتيتضمن املقرر التعريف 

دراسة وثائق يتضمن املقرر و  ،التجارية الصغيرة والتسويق والترويج والعروض ونطاق الخدمات والوصف الوظيفي والعقود واألخالقيات واملحاسبة

 (IND 3141 املتطلب السابق ) من الوجهة األخالقية.عقد إدارة املشروع 

IND 3103   تاريخ التصميم الداخلي 

لقرن تتناول مفردات املقرر دراسة تطور البيئات الداخلية، إلى جانب أبرز النظريات والحركات املرتبطة بالتصميم الداخلي والتي ظهرت خالل ا

واالقتصادية والتكنولوجــية واألنثروبولوجية املؤثرة على الفكر التصمـيمي التي رافقت املراحل التاريخية العشرين ودراسـة االعتبارات االجتماعيـة 

 (ADE 2102املتطلب السابق ) املختلفة.

IND 3113  3ستوديو التصميم الداخلي  

عنى مقرر تصميم داخلي  اإلبداعي على املستوى املتوسط )مستهدفا  بمناقشة وتطبيق فلسفات التصميم والنظريات واستراتيجيات التصميم 3ي 

والعالمات التجارية، وتكنولوجيا  املحال التجارية/ والضيافة(. ويركز على: البحث واملسح والتحليل، وعمليات التصميم والتحليل املكاني والوظيفي،

املتطلب ) أنظمة اإلضاءة، واختيار املكونات الداخلية. البناء، وعناصر ومبادئ التصميم، والعوامل البشرية، وحل املشكالت اإلبداعية، ومتطلبات

 (IND 2112 السابق

IND 3114  4ستوديو التصميم الداخلي  

جة هذا االستوديو على القضايا املعاصرة املتعلقة أنماط األعمال / املكتب واملؤسساتية، تكنولوجيا البناء، والتصميم املستدام. يتم معال يركز

 ئيةالقضايا التصميمية والتكنولوجية من خالل: فهم ثقافة املكاتب، صناعة النماذج، أنظمة االنشاء، اعتبارات الطاقة الشمسية، الجودة البي

. ويؤكد Codeالداخلية، أنظمة التكييف، تخطيط الفضاء، اختيار املواد واالنهاءات، تصميم اإلضاءة، ودمج األثاث واملعدات، ومتطلبات الكود 

 في طبيعته. املقرر على الحلول املستندة إلى التفكير التصميمي الشامل واملستدام، وتنظيم االستجابات املكانية املعقدة، وفهم أن التصميم هو بناء

 (IND 3113املتطلب السابق )

IND 3117   تصميم أثاث 

 الفنية والجوانب االستدامة، والوظيفة، األساليب، ،(واالنتاج التكوين) االنشاء ذلك في األثاث، بما بتصميم املتعلقة القضايا على املقرر  هذا يركز

 تطوير للطلبة املقرر  يتيح كما. االنشاء املالئمة وتقنيات املواد البشري. والبحث عن دراسة عالقتها بالهيكل خالل من باألثاث املرتبطة والتكاليف

 (IND 2112املتطلب السابق ) .االنشاء إلى نقلها ثم ومن ونمذجتها تصاميمهم

IND 3141   الكود وأنظمة املباني 

ظم البناءف وأنظمته بما في ذلك أنظمة الخدمات امليكانيكية )تهوية وتكييف  (code) ي هذا املقرر يتم تعريف الطالب على العناصر االساسية لن 

 أنظمة السالمة من الحرائق، أنظمة االتصاالت ،الصحية(أنظمة الخدمات الصحية )تمديدات الصرف الصحي والتغذية واألجهزة  ،الهواء(

(data/voice) واملراقبة واألمان. ( املتطلب السابقIND 2151) 

IND 3142   االستدامة في التصميم 

استكشاف التصميم املستدام وأساسيات مبادرة املباني الخضراء. واستعراض للمفاهيم واالستراتيجيات ونظم التصنيف التي اعتمدها برنامج 

سوف ينهي الطلبة هذا املقرر مع فهم أساس ي ملقصد  املتحدة.من قبل مجلس املباني الخضراء في الواليات  LEEDالقيادة في الطاقة والتصميم البيئي 

املتطلب ) ، فضال عن ممارسات املباني الخضراء، واملنتجات املستدامة، واهمية التآزر )التضافر(.LEEDومفاهيم ومصطلحات لكل فئات تصنيف 

 (IND 3113السابق 

 

 

 



IND 4040 التدريب امليداني 

الخبرة في موقع العمل وترجمة ما تعلموه في الفصول الدراسية إلى واقع عملي. وهو يركز على تعزيز مهارات بنية املقرر توفر فرصة للطلبة الكتساب 

هذا بالطبع  الطلبة العملية واملتحولة حيث يتم الحصول على مزيد من املعرفة واملهارات الالزمة للتطور املنهي ومواكبة متطلبات العمل املستقبلية.

يد في بيئة عمل متنوعة ثقافيا، باإلضافة إلى ذلك، فإنه يساعد على عكس املهارات والفوائد املكتسبة من تجربة التدريب يتيح لهم العمل بشكل ج

 (Credit Hours+ IND311390السابق املتطلب ) في املجاالت الدراسية والحياتية للطلبة.

IND 4053  التصميم التشاركي 

والتصميم التعاوني، وعلى االنخراط في مناهج معرفية مختلفة للتحليل والتحقق في قضايا تؤثر على هذا املقرر يشجع الطالب على األنشطة 

العالم الذي نعيش فيه. وهو مصمم ملساعدة الطالب على التعمق في الفهم النقدي واالبداعي للموضوع الذي تم اختياره للدراسة عن طريق 

 (IND 3114املتطلب السابق ) وضعه في سياق أوسع.

IND 4062  التخمين واملواصفات 

كلف مشاريع التصميم الداخلي بما في ذلك كميات املواد اإلنشائية واالجور، واالشراف وتخمين يركز هذا املقرر على دراسة املواصفات الفنية 

 (IND 3051املتطلب السابق ) باإلضافة إلى دراسة وثائق إدارة املشروع وميزانيته وجدولته. ،وغيرها

IND 4071   البرمجة والبحث 

ويشمل جمع كافة املعلومات والبيانات املرتبطة باملشروع، (. إعداد تقرير مشروع التخرج )يتم اختياره من قبل الطالب بالتنسيق مع األستاذ املشرف

نامج املشروع والعالقات بما في ذلك الدراسات النظرية املتعلقة بموضوع املشروع، وتحليل خصائص املستخدمين واحتياجاتهم، وتطوير بر 

لتصميم ومناقشة الصفات املكانية، واللون، واألثاث واملواد واملعالجات السطحية املناسبة للمشروع. لالوظيفية، وتحديد االتجاهات املفاهيمية 

 (IND 3114املتطلب السابق ) ويعرض التقرير للمناقشة امام لجنة تحكيم.

 

IND 4115  5ستوديو التصميم الداخلي  

 فريق مع الوظائف، بالتعاون  متعددة لألبنية متخصص مشروع في املختلفة التصميمية القضايا حل على يؤكد املتقدم املتكامل االستوديو هذا

 السابقة املقررات في املكتسبة املعرفة على ويستند األولي مرورا بمرحلة التطوير فالحل النهائي للمشروع، التصميم من يمتد وهو. تصميمي

املتطلب ) .شامل نهائي عرض في معارفهم وتطبيق والتصميمية البحثية أفكارهم بتجميع الطالب يقوم(. التكنولوجيا التاريخ والنظريات، التصميم،)

 (IND 3114 + IND 2151السابق 

IND 4116    مشروع تخرج 

ورؤيته كمصمم، ويجمع النظرية واملهارات املكتسبة خالل البرنامج. حيث يقدم الطالب خالل هذا املقرر يوفر املقرر فرصة للطالب للتعبير عن ذاته 

 قائم على اساس البحث والتطوير
ً
 متكامال

ً
امام لجنة  هويناقش الذي تم من خالل مرحلة البرمجة والبحث، ثم يطور ويعرض املشروع تصميما داخليا

 (IND 4115 + IND 4071املتطلب السابق ) خارج الجامعة. تحكيم متخصصة تضم أحد الخبراء من

 

 :التخصص االختياريةمتطلبات 

 

IND 1099   املنظور املتقدم 

دة/ يركز هذا املقرر على تطبيقات رسم املنظور، وتمثيل املساحات الداخلية بمساعدة تقنيات رسم املنظور الهندس ي )منظور ذو نقطة تالش ي واح

 (IND 1092املتطلب السابق ) نقاط(، باإلضافة إلى دراسة اسقاطات الظل والظالل في املنظور.واثنتين/ وثالثة 

 



IND 2098  االظهار الرقمي للرسومات املعمارية 

في معالجة  Bitmapيساعد هذا املقرر الطالب على امتالك القدرة على استخدام الخصائص واملميزات املتخصصة لبرمجيات الحاسب اآللي بتقنية 

 (IND 1094املتطلب السابق  ) املتنوعة.الرسومات والصور ومزجها، وفي عمليات إظهار وطباعة الرسومات والتصاميم 

IND 2103   البيئات اإلسالمية املشيدة 

العصور اإلسالمية املختلفة. ويحلل السياقات  رةتي وتطوره خالل فلوالعمارة، والتصميم الداخ يسلط املقرر املزيد من الضوء على دراسة الفن،

 (ADE 2102املتطلب السابق ) .يستجيب بها املصممون لتلك الظروف التي على تشكيل خصائص هذا العمران والطريقةالتي تؤثر الثقافية واالجتماعية 

IND 3116   تصاميم الحمامات واملطابخ 

 باإلضافة، والرموز، واملواد واالنهاءات، واالنشاءات التي ترتبط بتصاميم الحمامات واملطابخ. CODE كودوالـ واملعايير،يركز هذا املقرر على املتطلبات 

 (IND 314املتطلب السابق ) إلى ربط متطلبات السباكة وتثبيت االجهزة واملعدات والتجهيزات الكهربائية مع تصميم هذه الفعاليات.

IND 3118   تصميم االفنية والنباتات الداخلية 

عنى
 
  لنباتات والبصرية الوظيفية والجوانب التصميمية األسس بأهم بالتعريف املقرر  هذا مفردات ت

أ
 األ

ٌ
ة ِنيأ

ْ
 على التعرف إلى باإلضافة. الداخليةف

 ذلك تطبيق الطلبة على سيكون . املناسبة االنهاء ومواد واختيار التأثيث ،(والرعاية واالستخدام واالنواع االصناف حيث من) الداخلية املزروعات

 (IND 3113ملتطلب السابق ا) .محدد مشروع في

IND 3152  2انشاءات وتراكيب داخلية  

 واملواصفات البناء قوانين تأثيرات دراسة إلى باإلضافة الداخلي، التصميم عالم في واملستحدثة القائمة واملواد التكنولوجيا بدراسة املقرر  يهتم

بما  االنشائية والتفاصيل للرسومات الطلبة انجاز خالل من ذلك ويعكس سواء، حد على الهيكلية وغير الهيكلية العناصر اختيار على املصنعية

 (IND 2151املتطلب السابق ) والتجارية. السكنية املشاريع على التركيز واملواصفات، مع الرسومات بين العالقة فهم ر يطو 

IND 4162   التصميم   اوسيسيولوجيسيكولوجيا 

 ليلبي التصميم توجيه يمكن وكيف التصميم، على واالجتماعية( السيكولوجية) النفسية النواحي أثر املقرر  هذا خالل من الطالب يستكشف

 الحلول  تطوير عملية في ذلك وانعكاس للمستخدمين، االجتماعي السلوك في التأثير في املصمم يلعبه الذي الدور  وبيان وتطلعاته، االنسان حاجات

 (IND 2081املتطلب السابق) .التصميمية

IND3000    موضوعات خاصة في التصميم الداخلي 

 .يتناول املقرر بالدراسة قضايا متعلقة بالتصميم الداخلي بشكل معمق. قد يتضمن قضايا مستحدثة على صعيد مجال التصميم الداخلي

 (Dept. Approvalاملتطلب السابق )

IND 2096  3التصميم بمساعدة الحاسوب 

 يعزز هذا املقرر بناء مهارات الطالب في إنشاء ودراسة الرسومات ثالثية االبعاد بمساعدة الحاسوب بعد ان استكمل مقرر التصميم بمساعدة

ليلية ونهارية واالستفادة من بعض البرمجيات املتخصصة بما يسمح له ببناء املشاهد املعقدة والعمل في سياقات مركبة وإنتاج مشاهد  II الحاسوب 

 (IND 2095املتطلب السابق ) باإلظهار ومحاكاة الواقع.

IND 2097     الطباعة واملسح ثالثي االبعاد 

، فضال عن توليد وإعداد البيانات لذلك. و يتم التركيز على 3Dيوفر املقرر املعرفة واملهارة الالزمة إلنتاج وطباعة العناصر او األجسام ثالثية االبعاد 

، والبرامج ذات الصلة، بما يوفر  3D Scannerو املاسحات الضوئية  3D Printingاستخدام اثنين من التقنيات االحترافية، الطباعة ثالثية االبعاد 

 (IND 2095 السابق املتطلب) للطلبة امكانية توظيف هذه التقنيات في مشاريعهم املستقبلية.



IND 3098   الرسوم املتحركة للتصاميم الداخلية 

م الحقيقي، يوفر املقرر مقدمة في تقنيات الرسوم املتحركة الرقمية للفضاءات الداخلية وتحريك الكاميرات. كما يتمحور املقرر حول مشاريع في العال

كما يتعلم الطالب تقنيات توفير الوقت،  .3ds Maxالرسوم املتحركة في برنامج وورش العمل، والنصائح العملية والحيل املستخدمة في تقنيات 

 (IND 2095املتطلب السابق ) واختبار نصائح جاهزة لإلنتاج بأقص ى سرعة وأعلى كفاءة في عمليات خلق الرسوم املتحركة للتصاميم الداخلية.

IND 3115   تصاميم اجنحة العرض 

التصاميم الخاصة بأجنحة العرض في املعارض املحلية والدولية مع التركيز على أثر السياقات التي تعمل فيها هذا النوع يتناول هذا املقرر موضوع 

 ة.من الفاعليات. سيكون على الطالب توفير مخططات ومواصفات اإلضاءة املالئمة الى جانب توظيف نظريات اللون ومراعاة املعايير ذات العالق

 (IND 3113املتطلب السابق )

IND 3122   تصميم اإلضاءة 

اءة يركز هذا املقرر على تصميم وتحليل اإلضاءة باالستعانة بالبرامج الحاسوبية، من خالل تعريف الطلبة على مجموعة من تقنيات محاكاة اإلض

 ينالرقمية. وبطبيعة الحال يتم التعرض الى الجوانب النظرية من تحليل وتصميم اإلضاءة الى جانب األدوات املستخدمة بهدف تعزيز التكامل ب

 (IND 21219املتطلب السابق )تحليل اإلضاءة في عملية التصميم املعماري أو الداخلي. وسيقوم الطلبة بتطبيق هذه املوجهات في مشروع تصميمي. 

IND 3132   املواد الذكية 

على الدراسات والبحوث التي ترتبط يتناول املقرر دراسات متعمقة في مجاالت الخامات واملواد املستخدمة في االنشاءات الداخلية، مع التركيز 

 (IND 2151املتطلب السابق ) باملواد الذكية والصديقة للبيئة وأساليب تركيبها واستخدامها.

IND 3154 تأهيل األبنية التراثية 

عنى  النتهاج سياسة وطريقة مناسبة املالئمة االرضية للطالب ويوفر التراثية، األبنية استخدام وتأهيل إلعادة النظرية املفاهيم بدراسة املقرر  هذا ي 

 (IND 3142املتطلب السابق ) .آخر غرض ليخدم تحويله لغرض أو أجله من وضع الذي األصلي لغرضه البناء الستعادة

 

IND 4041 تدريب ميداني متقدم في موقع العمل 

املستفادة من خالل الخبرة في العمل مع املهنيين املختصين. يتطلب تدريب ميداني متقدم يركز على القضايا املتقدمة في ممارسة التصميم الداخلي 

 (IND 4040املتطلب السابق ) .(IND 4040) من الطالب ان يكون قد أكمل مقرر التدريب امليداني

 

IND 4042 جوالت دراسة التصميم الداخلي 

رؤيتهم  من خالل اإلشراف خارج الحرم الجامعي يوفر املقرر فرصة لتعريف الطلبة على املواقع الفنية والثقافية الغنية املختلفة بما يدعم توسعة 

 (IND 3103املتطلب السابق ) بهم من فنون. طواألثاث وما يرتبملهنة التصميم. وتستهدف املحاضرات والجوالت الهامة التصميم الداخلي واملعماري 

 

IND 4043   التجربة البحرينية في التصميم الداخلي 

. املنطقة في الداخلي التصميم لواقع دراسة إجراء خالل من املحلية البيئة في الداخلي التصميم واتجاهات واقع املقرر  خالل من الطالب يستكشف

 التصميم في املحلية التجربة واقع استخالص بهدف تحليلها على والعمل الضرورية والبيانات املعلومات كافة وتوثيق جمع الدراسة هذه وتشمل

 (IND 3103املتطلب السابق ) .الداخلي التصميم مستقبل واستشراف الداخلي،

IND 4052   2نمذجة معلومات البناء 

املتقدمة في مجاالت مختلفة كالتعاون  BIMيتم االستفادة من ادوات وتطبيقات الـ  ( حيثBIM Iاملستفادة في) املعلومات و التطبيقاتيبني املقرر على 

 (IND 3051املتطلب السابق ) املشترك في املشروع، ومحاكاة اإلضاءة، و حساب الكميات والكشف عن التعارضات أو التداخالت.



IND 4104  قضايا نقدية في التصميم 

ستكشاف يوفر املقرر للطلبة إمكانية دراسة مجموعة واسعة من األفكار والثقافات والقضايا الراهنة املتعلقة بالبيئة املبنية. كما يوفر فرصة ال  

امل مع لتوليف بين عدد من النهج للتعلفرصة  كما يوفر املقرر منتدى لتبادل األفكار واألبحاث. هو بمثابة متعمق ملوضوع املصلحة الشخصية، و 

 (IND 3103املتطلب السابق ) .ة متنوعةتصميمت مشكال 

 

IND 4111   تصاميم الضيافة 

املالئمة،  يهتم هذا املقرر بدراسة مشاريع الضيافة بما في ذلك تحليل املتطلبات وبرمجة املشروع وتخطيط الفراغات، واختيار املفروشات واالنهاءات

 (IND 3113املتطلب السابق ) .مع مراعات النظم واملعايير ذات الصلة .األنثروبومتريةمن خالل االستفادة من توظيف 

  

 


