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 مقدمة
 

ويضم مجموعة من  2005/2006قسم التصميم الداخلي في بداية العام الجامعي  تأسس

أعضاء هيئة تدريسية من ذوي االختصاص والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة العاليةة كمةا يضةم عةدد 

 من مشرفي المراسم والمختبرات.

 ( سةةةاعة معتمةةةدة متونعةةةة بةةةين متالبةةةات الجامعةةةة والكليةةةة138تتضةةةمن الخاةةةة الدراسةةةية  

باالضةةةةافة لمتالبةةةةات الاسةةةةم اتجباريةةةةة واالختياريةةةةة   وتااةةةةي مةةةةواد التصةةةةميم الةةةةداخلي والتةةةةاري  

والنظريات والرسم الهندسي والتصميم بالحاسوب واللةون واالاةاو وريرهةا مةن المةواد المسةاندة. كمةا 

 ئي. يتوفر في الاسم عدد من الااعات الدراسية والمراسم والمختبرات الحاسوبية والتصوير الضو 

وتحتةةوم مكتبةةةة الجامعةةة علةةة  عةةدد كبيةةةر مةةةن المراجةةل والكتةةةب والةةدوريات الخاصةةةة بهةةةذا 

مةل بدايةة  2006/2007التخصص. وتم اعتماد التخصص من قبل ونارة التعليم العالي في العةام 

 الفصل األول.

ويسع  الاسم إلة  تنويةد الاالةب بكافةة المعةارخ والخبةرات والمهةارات التصةميمية الالنمةة 

 ي يمارس عمله في السوق المحلي وباعل  مستوم احترافي ومهني.لك

 
 
 
 
 
 
 



 4 

 رؤية قسم التصميم الداخلي
 

 .تمكين الالبة من كافة المتالبات النظرية والعملية والتانية الالنمة في التخصص 

 .بداع حلول عملية وجديدة  تدريب الالبة عل  حل المشاكل التصميمية وا 

 بعةةاد واالايةةة األبعةةاد حةةدو البرمجيةةات الحاسةةوبية انائيةةة األتةةدريب الالبةةة علةة  اسةةتخدام أ

 الالنمة للتخصص.

  تاةةوير مهةةارات الالبةةة فةةي العديةةد مةةن المجةةاالت الداعمةةة لهةةم فةةي ممارسةةة المهنةةة وابةةداع

الحلول التصميمية العمليةة كالرسةم   والتصةوير الضةوئي   واالنةارة والصةوتيات  وتصةميم 

 قمشة وورق الجدران.فات لألعناصر مختلفة كاألااو والموتي

  عنةةةد النظريةةةات الفكريةةةة  قةةةختعريةةةخ الالبةةةة بتةةةاري  تاةةةوير التخصةةةص عبةةةر التةةةاري  والتو

 والتصميمية الخاصة بالتصميم الداخلي بعد الاورة الصناعية.

  تمكين الالبة من أساليب البحو العلمي والتحليل النادي وأساليب العرض ألعمالهم عبةر

 سنوات ودراستهم.

 الالبة للعمل في السةوق المحلةي واألسةواق العالميةة مةن خةالل التةدريب العملةي فةي  إعداد

أمكةةةان متخصصةةةة ومةةةن خةةةةالل تعةةةريفهم لمتالبةةةات العمةةةل المهنةةةةي مةةةن حسةةةاب كميةةةةات 

 ومواصفات وعاود فنية وكيفية إعداد مخااات تنفيذية.

 دريبهم تاةةوير مهةةارة العمةةل  الجمةةاعي مةةن خةةالل إشةةراا الالبةةة فةةي مشةةاريل مشةةتركة وتةة

علةة  المهةةارات والتانيةةات المسةةتخدمة النتةةاي حلةةول تصةةميمية عمليةةة وجميلةةة مةةن ضةةمن 

 المجموعة.
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 رسالة قسم التصميم الداخلي

 
يسةةةع  قسةةةم التصةةةميم الةةةداخلي فةةةي كليةةةة اآلداب والفنةةةون  جامعةةةة فيالدلفيةةةا إلةةة  أن يصةةةب  مركةةةنا  

تعلةةيم الجيةةد والمهةةارات العلميةةة الخالبقةةة لاالةةب أكاديميةةا  متميةةنا  محليةةا  وعالميةةا  مةةن خةةالل تةةوفير ال

التخصةةص مةةن ضةةمن بيئةةة أكاديميةةة وااافيةةة ابداعيةةة مواكبةةة لتاةةورات العصةةر. فتاةةوير الاةةدرات 

التصةةميمية والفكريةةة لةةدم الاالةةب مةةن خةةالل تشةةجيل االسةةاليب المنهجيةةة فةةي التحليةةل والتصةةميم   

ديات فةةي مجةةال التخصةةص هةةي مةةن أولويةةات والمهةةارات الحاسةةوبية المتاةةورة لمواجهةةة كافةةة التحةة

رسالة الاسم التي يسع  إل  تحاياهةا . باالضةافة إلة  توجيةه الاالةب وتوعيتةه لمسةتجدات العصةر 

وكيفية االستفادة منهةا فةي مجةال التخصةص لتةرا أاةر جيةد علة  البيئةة المحياةة مةن خةالل نخبةة 

الكاديمية والااافية والتدريسةية والمهنيةة  متمينة من أعضاء هيئة التدريس واالداريين لتأمين البيئة ا

 واالجتماعية المناسبة للالبة.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
 الداخليمؤشرات الكفاية لخريج تخصص التصميم 

 
 يتوقل من خريج التصميم الداخلي في جامعة فيالدلفيا :

 
 

  أن يكون قد حصةل علة  المهةارات العلميةة والعمليةة فةي كافةة جوانةب وتابياةات التصةميم

 اخلي.الد

  أن يكةةةةةون مةةةةةدركا  للمفةةةةةاهيم األساسةةةةةية فةةةةةي التصةةةةةميم الداخلي والرسةةةةةم والرسةةةةةم الهندسةةةةةي

والتصةةوير والتلةةوين   ومعالجةةة الفرارةةات الداخليةةة  وااللةةوان والمةةواد  والخامةةات وتفاصةةيل 

 تركيبها  واالضاءة والصوت  والارن التصميمية  وحساب الكميات  وممارسة المهنة.

 ا  علة  التعامةل مةل أهةم البرمجيةات االلكترونيةة واسةتعماالتها المختلفةة أن يكون قةادرا  تمامة

 وتابيااتها باستعمال الحاسوب.

 .أن يكون ملما  بالتاور التاريخي للتصميم الداخلي ونظرياته والارن المختلفة 

  أن يكةةةون قةةةةادرا  علةةة  إنجةةةةان البحةةةوو والتاةةةةارير العلميةةةة   وتجميةةةةل المعلومةةةات وتحليلهةةةةا

 وعرضها.

 يكةةون مةةدركا  وملتنمةةا  بضةةةوابا واخالقيةةات المهنةةة وممارسةةةة العمةةل الميةةداني وحسةةةاب  أن

 الكميات والمواصفات والعاود التانية الالنمة بتابياات التصميم الداخلي.

 

 

 

 

 الداخليالخطة الدراسية لقسم التصميم 
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 وسياسة الحضور والغياب
 

 

 

 

 

 

 

 

2015/2016 
 
 

 اعة معتمدة(س 27أواًل: متطبات الجامعة اإلجبارية )
 

 ساعة معتمدة( 12متالبات الجامعة اتجبارية   . أ
 

 متطلب سابق ساعة معتمدة اسم المادة رقم المادة

 (ساعة معتمدة 12المجال األول / متطلبات الجامعة اإلجبارية  )
 ---- 3 (1مهارات اللغة العربية  ) 0110101

 ---- 3 علوم عسكرية 0111100

 ---- 3 ةالتربية الوطني 9111101

 ---- 3 (1مهارات اللغة اإلنجليزية ) 0130101

 
 ساعة معتمدة( 15متالبات الجامعة اتختيارية   . ب

( ساعة من المجاالت التالية بحد أدن  مادة واحدة من كل مجال وبحد أقص  15يدرس الاالب  
 مادتين من كل مجال:

 
 ة( ساعات معتمد6-3المجال الثاني / العلوم اإلنسانية من )

 0110101 3 (2مهارات اللغة العربية ) 0110102

 0130102 3 (3مهارات اللغة اإلنجليزية ) 0130103

 ---- 3 (1مهارات اللغة الفرنسية ) 0140101

 ---- 3 ( 1لغة أجنبية )إيطالي  0140104

 ---- 3 ( 1لغة أجنبية )عبري 0140106

 ( ساعات معتمدة6-3قتصادية من )المجال الثالث / العلوم االجتماعية واال
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 ساعة معتمدة(  24ثانيًا: متطلبات الكلية )
 

 ساعة معتمدة( 15أ.  متطلبات الكلية اإلجبارية )
 متطلب سابق ساعة معتمدة اسم المادة رقم المادة

 0110102 3 فن الكتابة والتعبير 0110111

 ---- 3 فن الخطابة والحوار 0110113

 ---- 3 مدخل إلى علم االتصال 0111140

 ---- 3 مناهج البحث  0111160

 0130101 3 (2مهارات اللغة اإلنجليزية ) 0130102
 
 

 

 ساعات معتمدة( 9الختيارية )ب.  متطلبات الكلية ا
 متطلب سابق ساعة معتمدة اسم المادة رقم المادة
 ---- 3 تذوق النص األدبي 0110112

 ---- 3 المكتبة العربية والمعاجم 0110280

 
 ---- 3 مقدمة في علم االجتماع 9111111

 ---- 3 مقدمة في علم النفس 9111112

 ---- 3 (1الفكر والحضارة اإلنسانية ) 9111133

 ---- 3 وسائل االتصال والمجتمع 9111142

 ---- 3 ثقافة التنمية 0115255

 ( ساعات معتمدة6-3نولوجيا والزراعة من )المجال الرابع / العلوم والتك         
  3 اإلنسان والبيئة 9240151

  3 أساسيات السيارات 9620105

  3 مهارات الحاسوب 9761111

  3 صحة االنسان والمجتمع 9910101

 ---- 3 مبادئ التمريض واإلسعافات األولية 9910105

 
مستوى في اللغةة العربيةة واللغةة اإلنجليزيةة مالحظة: يتوجب على كافة الطلبة التقدم المتحانات ال

ومهارات الحاسةوب  وعلةى الطالةب الةذي ال يحقةق فةي أي مةن هةذن االمتحانةات أن يسةجل لمادتّة  
 ( خارج خطت  الدراسية.099مساقًا استدراكيًا )
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 ---- 3 تنمية وتنظيم المجتمع 0111115

 ---- 3 مهارات التفكير 0111117

 ---- 3 قراءة واستيعاب 0120113

 ---- 3 افة جماليةثق 0180360

 ----- 3 تاريخ الفن العالمي 0190473
 ساعة معتمدة( 87ثالثًا: متطلبات التخصص )

 ساعة معتمدة( 66أ. متطلبات التخصص اإلجبارية )

 نظري ساعة معتمدة اسم المادة رقم المادة
متطلب  عملي

 سابق

 مبادئ الرسم الهندسي 0190101
3 

1 2 ---- 

 0190101 2 1 3 فيالمنظور الوص 0190111
 تاريخ االختصاص 0190120

3 3 - ---- 
 ---- 3 - 3 الرسم الحر 0190201
 ---- 3 - 3 كمبيوتر جرافيك 0190222
 0190101 3 - 3 (1التصميم الداخلي ) 0190224
 0190224 3 - 3 (2التصميم الداخلي ) 0190225

 ---- 3 - 3 التصوير الحر 0190301

0190310 
التصميم الداخلي تكنولوجيا 

 وخامات 
3 

3 - ---- 

 ---- - 3 3 حساب الكميات 0190311
 0190310 3 - 3 اعمال المشاغل 0190320
 0190225 3 - 3 (3التصميم الداخلي ) 0190323
 0130102 - 3 3 دراسات فنية باللغة االنجليزية 0190333

 مكمالت التصميم الداخلي 0190334
3 2 1 ---- 

 0190222 3 - 3 (1يات التصميم بالحاسوب )تقن 0190341
 

 

 

 متطلب سابق عملي نظري ساعة معتمدة اسم المادة رقم المادة
 0190201 - 3 3 الهندسة البشرية 0190344
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 متطلب تخرج - - صفر التدريب الميداني 0190362
 0190111 3 - 3 مجسمات توضيحية 0190420
 0190323 - 3 3 دراسات في التصميم الداخلي 0190423

0190424 
 0190423 3 - 3 ( 4التصميم الداخلي )

 موافقة القسم
 --- - 3 3 الفن في القرن العشرين 0190430
 ---- - 3 3 منهج التصميم ونظريات  0190431
 ---- 1 2 3 االنارة والصوت 0190433

 

 ( ساعة 90ساعة تطبيقية ( بعد تجاوز ) 120التدريب الميداني متطلب تخرج 
 معتمدة( بموافقة القسم.

 

 

 

 ساعة معتمدة( 12ب. متطلبات التخصص الساندة )إجبارية( )
 

 متطلب سابق عملي نظري ساعة معتمدة اسم المادة رقم المادة
 ---- 2 1 3 نظرية اللون وتطبيقاتها 0180130
 ---- 1 2 3 ضوئيالتصوير ال 0180133

 ----- - 3 3 الفن االسالمي 0180313

0180472 
سيكولوجية وسوسيولجية 

 ---- - 3 3 التصميمم

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعات معتمدة( 9جة. متطلبات التخصص االختيارية )

 

 متطلب سابق عملي نظري ساعة معتمدة اسم المادة رقم المادة

 ---- - 3 3 (1تاريخ  الفن والعمارة ) 0190241
 0190241 - 3 3 (2تاريخ الفن والعمارة ) 0190242
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 ---- 2 1 3 إنشاء  المباني وصيانتها 0190332

0190331 
موضوعات خاصة في التصميم 

 ---- 3 - 3 الداخلي

 0190341 3 - 3 (2تقنيات تصميم بالحاسوب ) 0190442
 ---- 1 2 3 التصميم البيئي 0190471

 

تحسب الساعات المعتمدة للمواد العملية عل  أساس أن الساعة الواحدة تساوي ساعتي   * 
 بر أو ساعتين تابياتين عل  االقلمخت
 

 سياسة الحضور والغياب:
محاضةةةرات / نةةةر ( مةةةن  5محاضةةةرات / حةةةام و  7%  15ال يسةةةم  للاالةةةب بالتايةةةب أكاةةةر مةةةن 

الساعات الماةررة للمةادة بةدون عةذر مرضةي او قهةري يابلةه عميةد الكليةة إذ يترتةب اعتبةار الاالةب 

ذر  بينمةا يمنةل الاالةب مةن التاةدم لالمتحةان النهةائي منسحبا  من المادة فةي حالةة قبةول العميةد للعة

 وتكون عالمته في المادة صفرا  في حالة عدم قبول العميد للعذر المرضي أو الاهري.

 

 
 
 
 
 
 
 

 الخاة االسترشادية لتخصص التصميم الداخلي
 (2015/2016ساعة   138

 السنة
 الفصل الثاني الفصل األول

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 

 عتمدةم
 ع ن

المتطلب 

 السابق

رقم 

 المادة
 اسم المادة

سعة 

 معتمدة
 ع ن

المتطلب 

 السابق

 االولى

 130101 - - 3 2جنللزيزة االمهارات اللغة  130103 - - - 3 1جنللزيزة االمهارات اللغة  130101

 110101 - - 3 2عربزة المهارات اللغة  110102 - - - 3 1عربزة اللغة المهارات  110101

 - - - 3 وطجنزةالتربزة ال 111101 - 2 1 3 الرسم الهجندسيمبادئ  190101

 -- 2 1 3 جنظرزة اللون وتطبزقاتها 180130 - 3 - 3 الرسم الحر 190201
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 190101 2 1 3 المجنظور الوصفي 190111 - - - 3 مادة لامعة اختزاري --

 -- - 3 3 تارزخ االختصاص 190120 - - - 3 اختزاري مادة كلزة --

 18 عدد الساعات الكلية 18 عدد الساعات الكلية

 الثانية

 -- - - 3 مادة قسم اختزارزة -- -- - - 3 علوم العسكرزة 111100

 -- - - 3 كلزة اختزاري مادة -- - - - 3 مادة لامعة اختزاري --

 -- - - 3 مدخل إلى علم االتصال 111140 110102 - - 3 فن الكتابة والتعبزر 110111

 190224 3 - 3 2التصمزم الداخلي 190225 190101 3 - 3 1التصمزم الداخلي  190224

 -- 3 - 3 التصوزر الحر 190301 --- 3 - 3 كمبزوتر لرافزك 190222

 ضوئيالتصوزر ال 180133
3 2 1 

-- 190310 
تكجنولولزا التصمزم الداخلي  

 وخاماته
3 3 - 

--- 

 18 عدد الساعات الكلية  18 عدد الساعات الكلية 

 الثالثة

 190225 3 - 3 3التصمزم الداخلي  190323 190222 3 - 3 مكمالت التصمزم الداخلي 190334

 حساب الكمزات 190311
3 3 - 

-- 190341 
تقجنزات التصمزم 

 1بالحاسوب
3 2 1 

-- 

 190201 - 3 3 الهجندسة البشرزة 190344 190310 3 - 3 أعمال المشاغل 190320

 130101 - 3 3 دراسات فجنزة باالجنللزيزة 190333 -- - 3 3 الفن االسالمي 180313

 -- - - 3 مادة قسم اختزارزة -- -- - - 3 فن الخطابة والحوار 110113

 -- - - 3 مجناهج البحث 111160 ---   3 مادة قسم اختزارزة --

 18 عدد الساعات الكلية 18 عدد الساعات الكلية 

 بعةالرا

 -- - 3 3 الفن في القرن العشرزن 190430 190111 3 - 3 ملسمات توضزحزة 190420

 االجنارة والصوت 190433
3 2 1 

-- 180472 
سزكولولزة وسوسزولولزة 

 التصمزم

3 3 - -- 

 190423 3 - 3 4التصمزم الداخلي  190424 -- - 3 3 مجنهج التصمزم وجنظرزاته 190431

190423 
زم دراسات في تصم

 الداخلي

3 3 - 
 مادة لامعزة اختزارزة -- 190323

3 - - -- 

 -- - - 3 اختزاري مادة كلزة -- -- - - 3 مادة لامعزة اختزارزة --

            

 15 عدد الساعات الكلية 15 عدد الساعات الكلية

 خالصة:
  ساعة معتمدة 27مواد  /  9متطلبات الجامعة 
  ساعة معتمدة 24 /مواد     8متطلبات الكلية 

  معتمدة ساعة 87مادة    /  29متطلبات القسم 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 ساعة معتمدة 138مادة     /  46المجموع          

 

 

 

 الداخليوصف مواد تخصص التصميم 
 

 
 (ساعة معتمدة87صص )متطلبات التخ

 

 مدة(ساعة معت 66أواًل: متطلبات التخصص اإلجبارية  عدد الساعات )
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 ( ساعات معتمدة3)             (عملي 2و نظري1 الهندسي ) مبادئ الرسم    010191
 

تتناول هذه المادة التعرخ عل  أدوات وخامات الرسةم الهندسةي واةرق اسةتخدامها وعمةل تمرينةات 
يفيةةة رسةةم يدويةةة ورسةةم الخاةةوا والمنحنيةةات واألشةةكال ذات البعةةدين واألبعةةاد الاالاةةة باالضةةافة لك

 المخااات المعمارية الهندسية الالنمة لتوضي  االفكار التصميمية.
 

 ت(ساعا3)الهندسي( مبادئ الرسممتطلب سابق) (عملي2نظري و 1) المنظور الوصفي  011191
 معتمدة

 

تتناول هذه المادة تعريخ الاالب بارياة رسم مشاهد االاية االبعاد من الواقل عل  سا  مستوي 
ماياس رسم معين   مصار او مكبر ( وتعريخ الاالب ارياة رسم المساقا المختلفة ذي بعدين ب

للمنظور ورسم الفرارات المعماريةة مةن الةداخل والخةاري مةل الظةل واالضةاءة المتكونةة مةن االشةعة 
 . الساقاة من مصدر ضوء ابيعي أو صناعي

 ( ساعات معتمدة3)       نظري(               3تاريخ االختصاص  )      901201
دراسةةة تاريخيةةة لنشةةوء وتاةةور التصةةميم الةةداخلي وأساسةةياته ويشةةمل ذلةةا التعةةرخ علةة  المةة ارات 
المختلفةةةة التةةةي ااةةةرت فةةةي مسةةةار التصةةةميم عبةةةر االنمنةةةة المختلفةةةة ابتةةةداءا  مةةةن الحضةةةارات الاديمةةةة 

تجاهاتها التصميمية في الارن الع  شرين.والوسياة وحت  التاورات الحدياة في المهنة وا 
 

 ( ساعات معتمدة3)                              عملي(  3 الرسم الحر  )    201091
تتناول هذه المادة التعرخ عل  أدوات وخامةات الرسةم المختلفةة واةرق اسةتخدامها وعمةل تمرينةات 
يدويةةةة لرسةةةم الابيعةةةة والعناصةةةر باالقةةةة وحريةةةة وكةةةذلا رسةةةم مشةةةاهد مختلفةةةة لنمةةةاذي تظهةةةر فيهةةةا 

 كة  مستمدة من جوانب الحياة اليومية في المدينة والارية وريرها  .الحر 
 

 ( ساعات معتمدة3)                   عملي(   3) كمبيوتر جرافيك       220291
بالتصميم بوسةااة الحاسةوب واسةتخداماته بشةكل فعةال لةدم  تعريخ الاالب تهدخ هذة المادة إل 

نائيةةة األبعةةاد مةةل المعالجةةات والتةةأايرات المختلفةةة باسةةتخدام المصةةممين والفنةةانين تنتةةاي تصةةاميم ا
 .مل التركين عل  برنامج األوتوكاد برمجيات التصميم
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 معتمدة( ساعات 3)الهندسي(  مبادئ الرسمالمتطلب السابق )عملي(  3(  )1الداخلي )تصميم ال  224091
جاالتةةةه وعالقتةةه بةةةالفنون التشةةةكيلية تتنةةاول المةةةادة التعريةةخ بالتصةةةميم الةةداخلي وتانياتةةةه وأدواتةةه وم

والتابياية والعمارة والتعريخ باسس وعناصر التصميم الداخلي باالضافة اليجاد الحلول التشكيلية 
 الوظيفية والجمالية للساوح والكتل بالبعدين والاالاة االبعاد والوظائخ البسياة.

 

( ساعات 3)(  1الداخلي( )صميم تعملي( المتطلب السابق) ال3( )2التصميم الداخلي )  225091
 معتمدة 

تتنةةاول هةةذه المةةادة دراسةةة التصةةميم الةةداخلي السةةكني  مةةن حيةةو الوظيفةةة وسةةهولة  الحركةةة وتونيةةل 
االاةةةاو والعناصةةةر المعماريةةةة واالنةةةارة والمكمةةةالت الجماليةةةة وعالقاتهةةةا مةةةل بعضةةةها ومةةةل المحةةةيا 

كنية متعةددة واخراجهةا بشةكل مسةاقا الخارجي ونما التشكيل وياوم الاالب بتصميم مشروعات سة
أفايةةةةة وماةةةةاال وواجهةةةةات ورسةةةةوم تنفيذيةةةةة باالضةةةةافة للمنةةةةاظير والمجسةةةةمات التةةةةي توضةةةة  افكةةةةاره 

 التصميمية  .
 

 (ساعات معتمدة   3)                         عملي(    3) التصوير الحر     100391
ة وارياة بناء التكةوين الفنةي  ورسةم مشةاهد تتناول هذه المادة رسم الجسم البشري بااللوان المختلف

بران المعالم الترااية كإمتداد لحضارة االنسان .  مختلفة لحياة االنسان وبيئته وا 
 

 ( ساعات معتمدة3)          نظري( 3) وخامات  تكنولوجيا التصميم الداخلي    310091
والمسةتعملة فةةي التصةميم الةةداخلي تااةي هةذه المةةادة التعريةخ بةةالخواص الفينيائيةة للمةواد المختلفةةة 

واةةةةرق توظيفهةةةةا وتانياتهةةةةا وتشةةةةمل كافةةةةة انةةةةواع االخشةةةةاب والمعةةةةادن واالحجةةةةار والرخةةةةام والنجةةةةاي 
 والبالستيا وريرها  إضافة إل  االنشاءات والاواال والتراكيب المعمارية الداخلية . 

 

 ( ساعات معتمدة3)                            نظري( 3)كميات  الحساب      031191
تعريخ الاالب بالارق المختلفة لحساب الكميات المستعملة فةي التصةاميم إل   تهدخ هذة المادة 

الداخليةةة وتخمةةين الكلةةخ التاريبيةةة بمةةا فةةي ذلةةا االجةةور والعاةةود االستشةةارية  مواصةةفات وكميةةات 
 المواد المستعملة   اجور العمل  واالشراخ وريرها. 
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( 3)عملي (/ المتطلب السابق) تكنولوجيا التصميم الداخلي وخامات ( 3ل ) اعمال المشاغ  320091
 ساعات معتمدة

تتنةةةاول هةةةذه المةةةادة التعةةةرخ علةةة  اآلالت واالدوات والمةةةواد الخةةةام المختلفةةةة فةةةي المشةةةارل والايةةةام 
بتابياةات عمليةة تنجةان بعةض النمةاذي النفعيةة والجماليةة الضةرورية ومكمةالت التصةميم الةةداخلي 

 ل االااو والعناصر الداخلية المختلفة.كاا

 (ساعات عتمدة3)( 2عملي( / المتطلب السابق )التصميم داخلي )3(  )3تصميم داخلي )  323091
 

تااةةةةي هةةةةذه المةةةةادة التصةةةةميم الةةةةداخلي للمبةةةةاني العامةةةةة التجاريةةةةة والسةةةةياحية والااافيةةةةة   الفنةةةةادق  
اريةةة   مكاتةةب   المراكةةن الترفيهيةةة  والمتةةاحخ الماةةاعم   المراكةةن التجاريةةة والصةةناعية  اسةةواق تج

واالبنية التعليمية  ويتم من خاللها تدريب الاالب علة  كيفيةة وضةل التصةاميم الداخليةة والمسةاقا 
األفايةةةة والماةةةاال والواجهةةةات والرسةةةوم التنفيذيةةةة والمنةةةاظير والنمةةةاذي المجسةةةمة ودراسةةةة المكمةةةالت 

 روع المختار.والملحاات وتاديم بحو مصار بفكرة المش
 

 (ساعات معتمدة   3)  130102/المتطلب السابق  نظري ( 3)  باالنجليزيةدراسات فنية  333091
هةذه المةادة تةدرس باللاةة االنجلينيةة وتاةوم علة  دراسةة أسةس وعناصةر التصةميم الةداخلي وصةفاته 

اميم الداخليةة والمصالحات الفنية االنجلينية الخاصة به وتدريب الاالب عل  التعبيةر  عةن التصة
 وافكاره الفنية باالنجلينية . 

 

 ( ساعات معتمدة3)      عملي (1نظري و 2)   مكمالت التصميم الداخلي    334091
تااي هذه المادة الدور الذي تلعبه الملحاات والمكمالت مال االااو واألقمشة والستائر واتضاءة 

 فرارات الداخلية لألبنية الخاصة والعامة.والنباتات الداخلية واالعمال الفنية  في تصميم ال
 

 (كمبيوتر جرافيك المتطلب السابق)  عملي( 3) /1تقنيات التصميم بالحاسوب /  034191
 (ساعات معتمدة   3)

تهدخ هذه المةادة إلة  تعريةخ الاالةب باالسةاليب التانيةة الالنمةة الظهةار تصةميماته بشةكل االاةي 
ية والخامةات المسةتخدمة واالنةارة المةراد تنفيةذها فةي هةذه األعمةال أبعاد موضحا  فيها االبعاد الحايا

باسةةةتخدام برمجيةةةات التصةةةميم مةةةل التركيةةةن علةةة  برنةةةامج األوتوكةةةاد مةةةن خةةةالل تابياةةةات مختلفةةةة 
 ومتعددة في مجال االختصاص.
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 ( ساعات معتمدة3)  نظري( /المتطلب السابق) رسم حر( 3الهندسة البشرية )  344091
لمةةادة يليةةةة الحركةةة عنةةد االنسةةةان مةةن خةةالل دراسةةة لنسةةةب اعضةةاء الجسةةم والاةةةوانين تتنةةاول هةةذه ا

الخاصةةةة بجسةةةم االنسةةةان وتةةةأاير ذلةةةا علةةة  مااسةةةات الفرارةةةات الداخليةةةة والمسةةةاحات المخصصةةةة 
 للوظائخ المختلفة  ومااسات االااو واالجهنة المستعملة داخل االبنية.

 )صفر( ساعة معتمدة                            التدريب الميداني      190362
سةةاعة معتمةةدة ( للحيةةاة العمليةة مةةن خةةالل تدريبةةه فةةي  90يهةدخ إلةة  اعةةداد الاالةةب   بعةد إنجةةانه 

سةةاعة علةة  االقةةل ( مةةن اجةةل  200الم سسةةات الرسةةمية والخاصةةة فةةي مجةةال التصةةميم الةةداخلي 
تدريب مةن قبةل اسةاتذة  الاسةم استيعاب التابياات الماررة عل  ارض الواقل ومتابعته في مراحل ال

  ويشةةترا ان ياةةدم الاالةةب الواةةائق المصةةدقة الالنمةةة والتةةي تحتةةوي علةة  كافةةة مةةا قةةام بةةه الاالةةب 
 خالل فترة التدريب.

 
 ( ساعات معتمدة3) /المتطلب السابق)المنظور الوصفي( عملي(3)مجسمات توضيحية 042091

تانيةات صةنل النمةاذي المجسةمة الجماليةة ودراسةة  امةدراسة الكتلةة والفةراو وقيمه تااي هذه المادة 
المختلفة لتوضي  االفكةار التصةميمية الداخليةة بمةا فةي ذلةا قاةل االاةاو المختلفةة واالنةارة والمةواد 

 المستعملة وألوانها . 
 
 

( 3) / (3المتطلةةةب السةةةابق تصةةةميم داخلةةةي ) نظةةةري(/ 3دراسةةةات فةةةي التصةةةميم الةةةداخلي ) 230491
 ساعات معتمدة

هذه المادة إل  تعريخ الاالب بكيفية تاديم دراسة علمية مفصلة عةن مشةروع التخةري الةذي  تهدخ
يةةةتم إختيةةةاره بالتنسةةةيق مةةةل أسةةةتاذ المةةةادة. وتشةةةمل هةةةذه الدراسةةةة تجميةةةل كافةةةة المعلومةةةات والبيانةةةات 
المالوبةةة فةةي المشةةروع  تحليةةل هةةذه المعلومةةات والبيانةةات المالوبةةة فةةي المشةةروع  دراسةةة مشةةاريل 

الة في االردن والدول األخرم وتاديمها كتارير مجلد   نسختين ( فيه كافة الرسومات والصةور مما
 التوضيحية الالنمة. 

 
( 3)   /المتطلةب السةابق دراسةات فةي التصةميم الةداخلي  عملةي( 3) (4التصميم الةداخلي )  424091

 ساعات معتمدة
اخلية المتكاملة لمشروع التخري المختار يادم الاالب خالل هذه المادة مجموعة من التصماميم الد

( علة  أن يكةون مسةتوم التاةديم والعةرض مهنيةا  عاليةا  ويحتةوم 190423ساباا  في مةادة دراسةات  
 عل  كافة المتالبات الالنمة. يعرض هذا المشروع عل  لجنة تحكيم خاصة .
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 ساعات معتمدة   (3)نظري(                       3)  الفن في القرن العشرين   430091
الفةةن فةةي الاةةرن العشةةرين ومنايةةاه وأبةةرن  بةةأهم خصةةائص إلةة  تعريةةخ الاالةةب  تهةةدخ هةةذة المةةادة

 .والمدارس والحركات  الفنية المختلفةعالمه وأساليبهم أ
 

 ( ساعات معتمدة3)                     نظري( 3)  ونظريات  منهج التصميم   043191
نظريةةات المختلفةةة فةةي التصةةميم والتةةي ظهةةرت بعةةد الاةةورة الصةةناعية تهةةدخ هةةذه المةةادة إلةة  تتبةةل ال

وتركةةن علةة  الماارنةةة بةةين المنهجيةةات التاليديةةة والحدياةةة باسةةلوب تحليلةةي وناةةدي. باالضةةافة إلةة  
 دراسة المنهج الصحي  في العملية التصميمية وارياة التفكير التصميمي المبدع.

 

 ( ساعات معتمدة3)            ( عملي 1و نظري 2 صوت )النارة و اإل      330491
التعرخ عل  االنارة الابيعية واالصاناعية في المباني ودراسة مبادئ الصوتيات والعنل الصوتي 
والتابياات العملية عن اريق استخدام اجهنة الاياس في مجةال االنةارة والصةوت وارائةق توظيةخ 

 موقل وتكيفها مل االنشاة المختلفة. االساليب المتنوعة لالنارة والصوت وتوظيفها لخدمة ال
 

 ساعة معتمدة( 12ثانيًا: متطلبات التخصص المساندة ) اجبارية (  عدد الساعات )

 

 (ساعات معتمدة    3)        (عملي 2و نظري1)نظرية اللون وتطبيقاتها        301801
كيميائيةةةا  مةةةن خةةةالل تهةةةدخ هةةةذة المةةةادة إلةةة  التعةةةرخ رلةةة  خاصةةةية اللةةةون ومكوناتةةةه فينيائيةةةا  و    

تابياات عملية تسهم في استخدامه في التصاميم المختلفة.مل دراسة للعالقات اللونية والايمةة فةي 
 .اللون والضوء. فضال  عن دراسة أهم نظريات اللون وتابيااتها

 

 معتمدة( ساعات 3)     عملي(         1 نظري و 2) ضوئي  التصوير ال      180133
دة تاديم قاعدة نظرية حول أسةس التصةوير وأهميتةه كونةه وسةيلة اتصةال مرئيةة   تتضمن هذة الما

ويتضةةةمن دراسةةةة النشةةةأة والتاةةةور ويالت التصةةةوير بأنواعهةةةا المختلفةةةة   أجنائهةةةا ونظريةةةة عملهةةةا   
الفوتةوررافي   وصةفه وابيعةة عملةه   األجهةنة  المختبةراألفالم والعدسات والمرشةحات الضةوئية   

تركيةةةب محاليةةةل اتظهةةةار والتابيةةةت   و باتظهةةةار والتابيةةةت   والمكبةةةر ومكوناتةةةه والمةةةواد الخاصةةةة 
 . فضال عن التارق للتصوير الرقمي ومكمالته . والتصوير والابل والتكبير
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 (ساعات معتمدة3)               نظري(          3الفن اإلسالمي   )        313180
المي عنةةةد العةةةرب والمسةةةلمين  وأهةةةم الخصةةةائص تعريةةةخ الاالةةةب باصةةةول ونشةةةأة وتاةةةورالفن اتسةةة

والمبةادئ التةةي يرتكةةن عليهةةا العمةل الفنةةي بمختلةةخ تابيااتةةه وخاماتةه  ومتابعةةة أبةةرن الاةةرن الفنيةةة 
 في مختلخ االقاليم الجارافية وعصورها التاريخية.

 

 ( ساعات معتمدة  3)نظري(       3سيكولوجية وسوسيولوجية التصميم  )    180472
هذة المادة بدراسة النواحي السايكولوجية لما لها من أار كبير في انجاح التصاميم المختلفة تتعلق 

حسةةةب البيئةةةات المختلفةةةة فضةةةال  عةةةن و  المصةةةمموذلةةةا بتعةةةا  لعوامةةةل عديةةةدة ومتايةةةرات نفسةةةية لةةةدم 
   كمةا تااةي المةادة والهيئة واللةون الوظيفة واالستخدام مل التركين عل  سايكولوجية إدراا الشكل

 تأاير السلوا اتجتماعي والعادات والتااليد عل  المصمم وتفكيره وارق التعبير عن المواضيل.
 

 ( ساعات معتمدة 9متطلبات التخصص االختيارية )ثالثا: 
 

 ( ساعات معتمدة3)نظري(                3)   (1تاريخ الفن والعمارة )      241091
المعماريةةةةة والداخليةةةةة للحضةةةةارات الاديمةةةةة ابتةةةةداءا  مةةةةن تااةةةةي هةةةةذه المةةةةادة اهةةةةم التاةةةةورات الفنيةةةةة و 

 حضارات العراق الاديمة   والمصرية  واالررياية والرومانية والبينناية.
 

( ساعات 3) (1نظري( / متطلب سابق) تاريخ فن وعمارة ) 3)( 2تاريخ الفن والعمارة )   242091
 معتمدة

ة والداخلية للحضةارات مةا بعةد الاديمةة ابتةداءا  مةن تااي هذه المادة اهم التاورات الفنية والمعماري
 الارون الوسا  والاواية  النهضة االوروبية  الباروا والركوكو وحت  الاورة الصناعية. 

 

 ( ساعات معتمدة3   (         عملي2و نظري1) إنشاء المباني وصيانتها     233091
المبةاني وصةياتنها مةن معرفةة بأسةاليب التنفيةذ  تنشةاءتتناول هذه المادة النةواحي النظريةة والعمليةة 

وانةةةواع الهياكةةةل االنشةةةائية إلةةة  اعةةةداد المخااةةةات التنفيذيةةةة والتفصةةةيلية للمبةةةاني والعناصةةةر ذات 
  .العالقة بالتصميم الداخلي
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 ( ساعات معتمدة3)(   عملي3موضوعات خاصة في التصميم الداخلي )   331091
عةدد مةن المواضةيل الهامةة فةي التصةميم الةداخلي وتشةمل حلاةات تتناول هذه المادة دراسة وتحليةل 

 دراسية  سيمنارات( يختارها الاالب بإشراخ استاذ المادة.
 

   ( /1تقنيات التصميم بالحاسوب/ عملي( المتطلب السابق)3)/ 2تقنيات التصميم بالحاسوب/ 442091
 (ساعات معتمدة   3)

( وتهةدخ إلة  تعميةق معرفةة الاالةب 1ميم بالحاسةوب هذه المادة هةي اسةتمرار لمةادة تانيةات التصة
في اعداد الرسومات المتادمة في مجاالت التصميم الداخلي من خةالل اسةتعمال عةدد مةن البةرامج 

 الحاسوبية المتخصصة . 
 

 ( ساعات معتمدة3)               (عملي 2و  نظري 2)التصميم البيئي     047191
ساسةةية للتصةةميم البيئةةي وتأايرهةةا علةة  اسةةاليب التصةةميم الةةداخلي. تتةةاول هةةذه المةةادة النةةواحي اال  

وتشمل مفهوم العمارة الداخليةة الخضةراء  والتصةاميم المسةتدامة  والحفةاظ علة  الااقةة  واسةتعمال 
 المواد الصدياة للبيئة وتانياتها المختلفة. 

 
 متطلب كلية اختياري:

 

 ( ساعات معتمدة3)              نظري(3تاريخ الفن العالمي       )      473091
تتنةةةاول هةةةذه المةةةدة كافةةةةة الجوانةةةب الالنمةةةة لعةةةةرض وفهةةةم الفنةةةون الحضةةةةارية فةةةي عهةةةد المسةةةةيحية 
والفتةةرتين البيننايةةة والاوايةةة اةةم امتةةدادها فةةي العصةةور الوسةةا  حتةة  احيةةاء الكالسةةيكية وبدايةةة 

 اسية ودينية.عصر النهضة وذلا تحت تأاير العوامل المختلفة من االجتماعية وسي
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