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 :مقدمة
 

ويضم مجموعة من أعضاء  2005/2006تأسس قسم التصميم الداخلي في بداية العام الجامعي 
هيئة تدريسية من ذوي االختصاص والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة العالية كما يضم عدد من 

 مشرفي المراسم والمختبرات.
لجامعة والكلية باالضافة ( ساعة معتمدة متوزعة بين متطلبات ا132تتضمن الخطة الدراسية )
وتغطي مواد التصميم الداخلي والتاريخ والنظريات والرسم  واالختيارية،لمتطلبات القسم اإلجبارية 

الهندسي والتصميم بالحاسوب واللون واالثاث وغيرها من المواد المساندة. كما يتوفر في القسم 
 والتصوير الضوئي. عدد من القاعات الدراسية والمراسم والمختبرات الحاسوبية 

مكتبة الجامعة على عدد كبير من المراجع والكتب والدوريات الخاصة بهذا التخصص.  وتحتوي 
مع بداية الفصل  2006/2007وتم اعتماد التخصص من قبل وزارة التعليم العالي في العام 

 األول.
ية الالزمة لكي ويسعى القسم إلى تزويد الطالب بكافة المعارف والخبرات والمهارات التصميم

 يمارس عمله في السوق المحلي وباعلى مستوى احترافي ومهني.

 

 الرؤية والرسالة والقيم                      

واعداد  التصميم الداخليتعزيز بيئة التعليم والتعلم والبحث العلمي واالبتكار والمشاركة المجتمعية في مجال  الرؤية
 .قليمي والعالميخريجين منافسين على المستوى اال

 

 الرسالة

وتعزيز الجوانب التطبيقية للبرامج الدراسية لمواكبة  التصميم الداخليتطوير اساليب التعليم والتعلم في مجال 
 التطورات العالمية.

 التصميم الداخلي.تعزيز بيئة البحث العلمي واالبداع واالبتكار وريادة االعمال واالنشطة الالمنهجية في مجال 
واكبة التحول الرقمي في أساليب التعليم والتعلم واالدارة الجامعية وتوظيف التكنولوجيا الُمستجدة لتعزيز تعلم م

 .التصميم الداخليالطلبة في مجال 
 بناء شراكة فعالة ومثمرة مع المجتمع المحلي.

 

 

 

 القيم

 حريته المشروعة.: التعامل باإلنصاف مع الجميع واحترام قيمة الفرد وكرامته و العدالة

 : التعامل بوضوح في جميع عمليات الكلية مع الطلبة وهيئة التدريس والموظفين.الشفافية

 : االلتزام التام باآلداب واألخالقيات المهنية في إطار من الثقة واألمانة واإلخالص.النزاهة

 الوطن.: الشعور بالمسؤولية، والوفاء للكلية والجامعة، والمجتمع، و االنتماء

 : العمل الجماعي بين العاملين في الكلية والجامعة في جميع عملياتها وكذلك الحال مع الطلبة.التعاون 

 : استيعاب األفكار والحلول االبتكارية وتشجيعها ورعايتها في مجاالت التعليم والتعلم والبحث العلمي.اإلبداع

 لكفاية في العمارة والتصميم.: القدرة على إظهار المعرفة والمهارة واالمهنية
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 لخريجينا سماتاألهداف و 
 
 
 
 

 األهداف

 تمكين الطلبة من كافة المتطلبات النظرية والعملية والتقنية الالزمة في التخصص.
 تدريب الطلبة على حل المشاكل التصميمية وإبداع حلول عملية وجديدة.

بية ثنائية األبعاد وثالثية األبعاد الالزمة تدريب الطلبة على استخدام أحدث البرمجيات الحاسو 
 للتخصص.

تطوير مهارات الطلبة في العديد من المجاالت الداعمة لهم في ممارسة المهنةة وابةداع الحلةول 
التصةةةميمية العمليةةةة كالرسةةةم ، والتصةةةوير الضةةةوئي ، واالنةةةارة والصةةةوتيات، وتصةةةميم عناصةةةر 

 لجدران.مختلفة كاألثاث والموتيفات لألقمشة وورق ا
تعريةةةةف الطلبةةةةة بتةةةةاريخ تطةةةةوير التخصةةةةص عبةةةةر التةةةةاريخ والتوقةةةة  عنةةةةد النظريةةةةات الفكريةةةةة 

 والتصميمية الخاصة بالتصميم الداخلي بعد الثورة الصناعية.
تمكةةين الطلبةةة مةةن أسةةاليب البحةةث العلمةةي والتحليةةل النقةةدي وأسةةاليب العةةر  ألعمةةالهم عبةةر 

 سنوات ودراستهم.
ل في السوق المحلي واألسواق العالمية من خالل التدريب العملي في أمكان إعداد الطلبة للعم

متخصصة ومن خالل تعريفهم لمتطلبات العمل المهني من حساب كميات ومواصفات وعقةود 
 فنية وكيفية إعداد مخططات تنفيذية.

 تطةةوير مهةةارة العمةةل  الجمةةاعي مةةن خةةالل إشةةراا الطلبةةة فةةي مشةةاريع مشةةتركة وتةةدريبهم علةةى
 المهارات والتقنيات المستخدمة النتاج حلول تصميمية عملية وجميلة من ضمن المجموعة.

 
  لخريجينا سمات

علةةى المهةةةارات العلميةةة والعمليةةة فةةةي كافةةة جوانةةةب وتطبيقةةات التصةةةميم  واقةةد حصةةةل واأن يكونةة
 الداخلي.
لهندسةي والتصةوير للمفاهيم األساسية فةي التصةميم الداخلي،والرسةم والرسةم ا ينمدرك وأن يكون

والتلةةةةةوين ، ومعالجةةةةةة الفراغةةةةةات الداخليةةةةةة، وااللةةةةةوان والمةةةةةواد، والخامةةةةةات وتفاصةةةةةيل تركيبهةةةةةا، 
 واالضاءة والصوت، والطرز التصميمية، وحساب الكميات، وممارسة المهنة.

تمامةةاع علةةى التعامةةل مةةع أهةةم البرمجيةةات االلكترونيةةة واسةةتعماالتها المختلفةةة  ينقةةادر  واأن يكونةة
 بيقاتها باستعمال الحاسوب.وتط

 بالتطور التاريخي للتصميم الداخلي ونظرياته والطرز المختلفة. ينملم واأن يكون

علةةةةى إنجةةةةاز البحةةةةوث والتقةةةةارير العلميةةةةة ، وتجميةةةةع المعلومةةةةات وتحليلهةةةةا ين قةةةةادر  واأن يكونةةةة
 وعرضها.

مةةةل الميةةةداني وحسةةةاب بضةةةوابا واخالقيةةةات المهنةةةة وممارسةةةة الع ينوملتةةةزم ينمةةةدرك واأن يكونةةة
 الكميات والمواصفات والعقود التقنية الالزمة بتطبيقات التصميم الداخلي.
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 التصميم الداخليالخطة الدراسية لقسم 
 

 ملخص الخطة الدراسية
 اختياري متطلب قسم  متطلب قسم اجباري مساند متطلب قسم اجباري  اجباري متطلب كلية  متطلب جامعة اختياري  متطلب جامعة اجباري 

 ساعات 6 ساعات 6 ساعة 75 ساعة 18 ساعات 9 ساعة 18
 مادتان مادتان مادة 25 مواد 6 مواد 3 مواد 6

 مادة 45 مجموع المواد

 

 ساعة معتمدة( 27أواًل: متطلبات الجامعة )

 

 ساعة معتمدة( 18متطلبات الجامعة اإلجبارية )أ.
 

 

 
 نوع التعليم عملي نظري المتطلب السابق س م اسم المادة رقم المادة

 الكتروني - 3 --- 3 علوم عسكرية * 0115001

 الكتروني - 3 --- 3 التربية الوطنية 0116101

0116103 
مهارات االتصال والتواصل 

 )اللغة العربية(
3 0116099 3 - 

 وجاهي

0116107 
مهارات االتصال والتواصل 

 (1)اللغة اإلنجليزية
3 0116098 3 - 

 وجاهي

0116108 
مهارات االتصال والتواصل 

 (2)اللغة اإلنجليزية
3 0116107 3 - 

 وجاهي

0116102 
مهارات القيادة واالبتكار 

 والريادة
3 --- 3 - 

 الكتروني

0116109 
عمل تطوعي في خدمة 

 المجتمع
0 --- 0 6 

 وجاهي
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 ساعة معتمدة( 27أواًل: متطلبات الجامعة )

 

 ساعة معتمدة( 9يارية )متطلبات الجامعة اإلخت.ب.
 

 

 نوع التعليم عملي نظري المتطلب السابق س م اسم المادة رقم المادة

 مدمج - 3 --- 3 مهارات التفكير 0116105

 مدمج - 3 --- 3 الفكر والحضارة االنسانية 0116133

0116111 
( )لغات 1مهارات لغوية )

 أوروبية او شرقية(
3 --- 3 

 مدمج -

0116112 
( )لغات 2لغوية ) مهارات

 أوروبية او شرقية(
3 0116111 3 

 مدمج -

 مدمج - 3 --- 3 مقدمة في ادارة المشاريع 0116114

 مدمج - 3 --- 3 حقوق االنسان 0116140

 مدمج - 3 --- 3 الثقافة القانونية 0116143

 مدمج - 3 --- 3 الثقافة االقتصادية 0116106

 مدمج - 3 --- 3 الثقافة الرقمية 0216104

 مدمج - 3 --- 3 مهارات تحليل البيانات 0216102

 مدمج - 3 --- 3 الثقافة الصحية 0216105

 مدمج - 3 --- 3 مهارات التفكير 0116105

 

 ساعة معتمدة( 18ثانيًا: متطلبات الكلية االجبارية )

 

 

 

 نوع التعليم عملي نظري المتطلب السابق س م اسم المادة رقم المادة

 الكتروني 0 3 --- 3 تاريخ الفن والعمارة 1210110
 مدمج 0 3 --- 3 تاريخ الفن والعمارة االسالمية 1210210
 وجاهي 4 1  3 (1أسس التصميم )  1220110
 وجاهي 4 1 1220110 3 (2أسس التصميم )  1210180
 وجاهي 4 1 --- 3 الرسم الحر 1220210
 الكتروني 0 3 --- 3 علم الجمال والسلوك 1230210
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 ساعة معتمدة( 87ثالثًا: متطلبات التخصص )

 

 ساعة معتمدة( 75متطلبات التخصص االجبارية ) .أ

 

 نوع التعليم عملي نظري المتطلب السابق س م اسم المادة رقم المادة

 وجاهي 4 1 --- 3 مبادئ الرسم الهندسي 1220111

 مدمج 0 3 --- 3 تاريخ االختصاص 1220121

 وجاهي 4 1 1220110 3 المنظور الوصفي 1220211

 مدمج 0 3 --- 3 منهج ونظريات التصميم 1220212

 مدمج 4 1 --- 3 (1تقنيات تصميم داخلي بالحاسوب ) 1220221

 مدمج 0 3 --- 3 خامات التصميم الداخلي وكمياتها 1220222

 وجاهي 0 3 --- 3 الهندسة البشرية 1220223

 وجاهي 4 1 1220211 3 (1خلي )التصميم الدا 1220231

 مدمج 0 3 --- 3 االنارة والصوت 1220232

 وجاهي 4 1 1220210 3 االظهار والمالمس 1220241

 مدمج 4 1 1220221 3 (2تقنيات تصميم داخلي بالحاسوب) 1220321

 وجاهي 4 1 1220222 3 أعمال المشاغل 1220331

 وجاهي 4 1 1220231 3 (2التصميم الداخلي ) 1220332

 وجاهي 4 1 1220231 3 التصميم البيئي والحدائق 1220334

 وجاهي 4 1 1220332 3 (3التصميم الداخلي ) 1220335

 وجاهي 4 1 1220331 3 تصميم االثاث 1220336

 مدمج 0 3 --- 3 العمارة وإنشاء المباني  1220351

 وجاهي 4 1 1220332 3 الرسوم التنفيذية 1220352

 وجاهي 0 3 ---- 3 التصميم اوسوسيولجي ايكولوجيس 1220411

 وجاهي 4 1 1220335 3 تصميم داخلي متقدم 1220431

 وجاهي 4 1 1220332 3 مجسمات توضيحية 1220432

6141220  مدمج 0 3 1220351 3 ةادارة المشاريع الميداني 

 وجاهي 120 0 موافقة القسم 3 **التدريب العملي * 1220462

 وجاهي 0 3 1220335 3 1وع التخرج مشر 1220463

4122046  1220463 3 **2مشروع التخرج  
 موافقة القسم

 وجاهي 6 0

 

 ساعة معتمدة( 87ثالثًا: متطلبات التخصص )

 

 ساعات معتمدة( 6ب متطلبات التخصص االجبارية  المساندة )

 

 نوع التعليم عملي نظري المتطلب السابق س م اسم المادة رقم المادة

 مدمج 4 1 --- 3 اللون نظرية 1230121

 مدمج 0 3 --- 3 الرقمي التصوير 1230223
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 ساعة معتمدة( 87ثالثًا: متطلبات التخصص )

 

 ساعات معتمدة( 6متطلبات التخصص االختيارية )ج. 

 

 نوع التعليم عملي نظري المتطلب السابق س م اسم المادة رقم المادة

 0 3 0116108 3 باللغة االنجليزية مختارات فنية  1220224
 مدمج

 4 1 --- 3 موضوعات  خاصة في التصميم الداخلي 1220324
 مدمج

 0 3 --- 3 مكمالت التصميم الداخلي 1220353
 مدمج

 4 1 1220332 3 (3تقنيات  تصميم داخلي بالحاسوب ) 1220421
 مدمج

 
 المالحظات:

لمستوى في )اللغة العربية واللغة اإلنجليزية والحاسوب(. وعلى يتوجب على جميع الطلبة التقدم المتحانات ا

%( أن يسجل ويجتاز بنجاح المادة االستدراكية التي 50الطالب الذي يخفق في النجاح بهذا االمتحان )أقل من 

 أخفق بها.

 (.0216099)استدراكي (، حاسوب 0116098)استدراكي (، انجليزي 0116099)استدراكي عربي  

 ري للطلبة األردنيين واختياري لغير األردنيين.*   إجبا

 ساعة معتمدة( وموافقة القسم لتسجيل مشروع التخرج. 90** يشترط تجاوز )

 س م( بموافقة القسم. 90ساعة تطبيقية( بعد تجاوز ) 120*** التدريب العملي متطلب تخرج )

 

 

 سياسة الحضور والغياب
 
 

محاضرات( من الساعات المقررة للمادة بدون عةذر  5)% 15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

مرضةةي او قهةةري يقبلةةه عميةةد الكليةةة إذ يترتةةب اعتبةةار الطالةةب منسةةحباع مةةن المةةادة فةةي حالةةة قبةةول 

العميد للعذر، بينما يمنع الطالب من التقدم لالمتحان النهائي وتكون عالمته في المةادة صةفراع فةي 

 أو القهري. حالة عدم قبول العميد للعذر المرضي
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 الخطة االسترشادية
 ساعة معتمدة 132(  2023-2022العام الجامعي )

   
 

 

 كلية العمارة والتصميم

 قسم التصميم الداخلي

 ( ساعة132برنامج البكالوريوس) –( 2022) الخطة االسترشادية

 

 

   

 السنة األولى / الفصل الثاني  السنة األولى / الفصل األول

  ع ن س اسم المادة رقم المادة   ع ن س اسم المادة قم المادةر
 مبادئ الرسم الهندسي 1220111

3 1 4 

1
5

 
عة

سا
 

 
1230121 

 نظرية اللون 
 (قسم مساند)متطلب 

3 1 4 

1
5

 
عة

سا
 

 الرسم الحر  1220210
 )متطلب كلية اجباري(

 (1أسس التصميم ) 1220110  4 1 3
 )متطلب كلية اجباري( 

3 1 4 

1210110 
 تاريخ الفن والعمارة 
 )متطلب كلية اجباري(

 تاريخ الفن والعمارة االسالمية 1210210  0 3 3
 )متطلب كلية اجباري(

3 3 0 

 0 3 3 تاريخ االختصاص  1220121  0 3 3 متطلب جامعة اجباري 

 0 3 3 متطلب جامعة اجباري   0 3 3 متطلب جامعة اختياري 

 السنة الثانية / الفصل الثاني  الفصل األول السنة الثانية /

 4 1 3 المنظور الوصفي 1220211

1
8

 
عة

سا
 

 4 1 3 (1)ي التصميم الداخل 1220231 

1
8

 
عة

سا
 

 4 1 3 االظهار والمالمس 1220241  0 3 3 منهج ونظريات التصميم 1220212

 0 3 3 التصميم الداخلي وكمياتهاخامات  1220222  4 1 3 (1)تقنيات تصميم داخلي بالحاسوب 1220221

 0 3 3 االنارة والصوت 1220232  0 3 3 الهندسة البشرية 1220223

 (2أسس التصميم ) 1210180
 )متطلب كلية اجباري(

 0 3 3 متطلب جامعة اجباري   4 1 3

 0 3 3 متطلب جامعة اختياري   0 3 3 متطلب قسم اختياري 

 السنة الثالثة / الفصل الثاني  ولالسنة الثالثة / الفصل األ

 4 1 3 (2التصميم الداخلي ) 1220332

1
8

 
عة

سا
 

 4 1 3 (3) التصميم الداخلي 1220335 

1
8

 
عة

سا
 

 4 1 3 تصميم أثاث 1220336  4 1 3 اعمال المشاغل 1220331

 0 3 3 ينالعمارة و إنشاء المبا 1220351  4 1 3 ( 2ب)تقنيات تصميم داخلي بالحاسو 1220321

 4 1 3 الرسوم التنفيذية 1220352  4 1 3 التصميم البيئي والحدائق 1220334

  0 3 3 متطلب جامعة اجباري 
1230223 

 التصوير الرقمي
 (قسم مساند)متطلب 

3 3 0 

 0 3 3 متطلب جامعة اجباري   - - 3 متطلب قسم اختياري 

 / الفصل الثاني  السنة الرابعة  السنة الرابعة/ الفصل األول

 تصميم داخلي متقدم 1220431
3 1 4 

1
5

 
عة

سا
 

 
 (2مشروع التخرج ) 1220464

3 0 6 

1
5

 
عة

سا
 

 0 3 3 ادارة المشاريع الميدانية 1220461  0 3 3 (1مشروع التخرج ) 1220463

 مجسمات توضيحية 1220432
3 1 4  

1220411 
سيكولوجيا وسوسيولوجيا 

 التصميم
3 3 0 

 علم الجمال والسلوك 1230210
 )متطلب كلية اجباري(

 0 3 3 متطلب جامعة اختياري   0 3 3

 0 3 التدريب العملي 1220462

1
2
0

 

 0 3 3 متطلب جامعة اجباري  
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 وصف المساقات

 

 

 كلية العمارة والتصميم

 قسم التصميم الداخلي

 ( ساعة132) برنامج البكالوريوس –( 2022)وصف المساقات 
 

 

 ساعة معتمدة( 18متطلبات الكلية االجبارية )

 ادةـــاسم الم فــالوص

وبالد ما  المصرية ، ةحضارالدراسة عمارة العصور القديمة والتي تبدأ من  تتضمن هذه المادة 

ويشمل ذلك من التعرف على  ،االغريقية حتى الرومانية والبيزنطيةالحضارة بين النهرين، و

المعماري لتلك الحضارات والقدرة التصميمي وعلى تطور الفكر طرأت التي  المؤثرات المختلفة

 .نقدها وتحليلهاعلى 

 تاريخ الفن والعمارة

1210110 

 عملي نظري ساعة

3 3 0  

1 

وأهم الخصائص  ةاالسالميوالعمارة دراسة فلسفة وأصول ونشأة وتطور الفن  تتضمن هذه المادة

برز الطرز الفنية خالل العصور المتعاقبة ومختلف االقاليم، أتابعة والمبادئ التي يرتكز عليها وم

التي تشمل فن الزخرفة والخط العربي وبعض األجزاء تنفيذ بعض التطبيقات العملية  متضمن

 الطرز. تلك ةمن خالل دراسالمعمارية 

 تاريخ الفن والعمارة االسالمية

1210210 

 عملي نظري ساعة

3 3 0 
 

2 

دراسة عناصر وأسس التصميم مع التأكيد على الفكرة البنائية للتصميم ثنائي  المادةتتضمن هذه 

األبعاد فضال عن دراسة اسس التكوين التجريدي وتوزيعها على المسطح الفراغي لتنظيمها 

 .لبةبصرياً لتنمية القدرة اإلبداعية والتعبيرية للط

 (1)التصميم أسس 

1220110 

 عملي نظري ساعة

3 1 4 
 

3 

دراسة عناصر وأسس التصميم ثالثي األبعاد والتعرف على العالقة بين الكتلة  تتضمن هذه المادة

على التحليل  الطلبةوالفراغ وتشكيلها وربطها باألعمال المعمارية والتصميمية ، من خالل تدريب 

 . لعناصر العمل ودراسة عالقتها ببعضها وتركيبها في التصميم

 (2)التصميم أسس 

1210180 

 عملي نظري ساعة

3 1 4 
 

4 

تمرينات  تنفيذالتعرف على أدوات وخامات الرسم المختلفة وطرق استخدامها و تتضمن هذه المادة

وكذلك رسم مشاهد مختلفة لنماذج تظهر  عناصرها التصميمية والمعماريةيدوية لرسم الطبيعة و

 دينة والقرية وغيرها.ومية في المالمستمدة من جوانب الحياة الي  فيها الحركة

 الرسم الحر

1220210 

 عملي نظري ساعة

3 1 4  

5 

المدارس  أبرزخالل متابعة  من وفلسفتهبمفهوم الجمال وماهيته  الطلبةتعريف  تتضمن هذه المادة

آراء فالسفة علم  ودراسة اهمالفلسفية في هذا المجال )االستطيقا(، وكذلك تناول اهم المفاهيم الفنية 

مبادئ علم االجتماع وعلم النفس البيئي وكذلك التعرف على  ال ووجهات نظرهم المختلفة.الجم

 سلوكالباالنتقال  ، وكيفيةللسلوك اإلنساني، والمؤثرات المتبادلة بين اإلنسان والبيئة كأساس

 .ةعماروالإلى التصميم  والنفسياالجتماعي 

 علم الجمال والسلوك

1230210 

 عملي نظري ساعة

3 3 0  

6 
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 ساعة معتمدة( 87) التخصصمتطلبات 

 ساعة معتمدة(  75ا. متطلبات التخصص االجبارية )                           

 

  ادةـــاسم الم فــالوص

تمرينات  تنفيذالتعرف على أدوات وخامات الرسم الهندسي وطرق استخدامها و تتضمن هذه المادة

لى كيفية رسم إ  باإلضافةشكال ذات البعدين والثالثة أبعاد يدوية ورسم الخطوط والمنحنيات واأل

 المخططات المعمارية الهندسية الالزمة لتوضيح االفكار التصميمية.

 مبادئ الرسم الهندسي

1220111 

 عملي نظري ساعة

3 1 4 
 

1 

لتعرف دراسة تاريخية لنشوء وتطور التصميم الداخلي وأساسياته ويشمل ذلك ا تتضمن هذه المادة

من الحضارات  ا  ميم عبر األزمنة المختلفة ابتداءعلى المؤثرات المختلفة التي أثرت في مسار التص

 التصميمية في القرن العشرين. واتجاهاتهاالقديمة والوسيطة وحتى التطورات الحديثة في المجال 

 تاريخ االختصاص 

1220121 

 عملي نظري ساعة

3 3 0 
 

2 

بطريقة رسم مشاهد ثالثية األبعاد من الواقع على سطح مستوي  الطلبةريف تع تتضمن هذه المادة

بطرق رسم المساقط المختلفة  الطلبةذي بعدين بمقياس رسم معين )مصغر أو مكبر( وتعريف 

المعمارية من الداخل والخارج مع الظل واالضاءة المتكونة من األشعة  ضاءاتللمنظور ورسم الف

 عي أو صناعي.الساقطة من مصدر ضوء طبي

 المنظور الوصفي

1220211 
 عملي نظري ساعة

3 1 4 
 

3 

تتبع النظريات المختلفة في التصميم والتي ظهرت بعد الثورة الصناعية وتركز  تتضمن هذه المادة

إلى دراسة المنهج  باإلضافةتحليلي ونقدي.  بأسلوبعلى المقارنة بين المنهجيات التقليدية والحديثة 

 االبداعي.التفكير التصميمي  قالعملية التصميمية وطر في مناسبال

 منهج ونظريات التصميم

1220212 

 عملي نظري ساعة

3 3 0 
 

4 

على برمجيات الحاسوب المختصة بالتصميم الداخلي مثل  لبةتدريب الط تتضمن هذه المادة

واألوامر المختلفة ثنائي األبعاد و ثالثي األبعاد مع التركيز على األدوات  AutoCAD برنامج

ومدى امكانية االستفادة منها في عمليات التصميم الداخلي مع اجراء تمارين ثنائية وثالثية األبعاد 

 . تمثل التقنيات المختلفة للبرنامج

 

 (1تقنيات تصميم داخلي بالحاسوب )

1220221 

 عملي نظري ساعة

3 1 4 
 

5 

ية للمواد المختلفة والمستعملة في التصميم الداخلي التعريف بالخواص الفيزيائ تتضمن هذه المادة

وطرق توظيفها وتقنياتها وتشمل كافة انواع األخشاب والمعادن واألحجار والرخام والزجاج 

ب المعمارية الداخلية وتعريف والبالستيك وغيرها، إضافة إلى االنشاءات والقواطع والتراكي

التقريبية  فالكل قديروتالتصاميم الداخلية  تعملة فيبالطرق المختلفة لحساب الكميات المس لبةالط

اجور العمل، ومواصفات وكميات المواد المستعملة ، وبما في ذلك االجور والعقود االستشارية، 

 واالشراف وغيرها.

 خامات التصميم الداخلي وكمياتها

1220222 

 عملي نظري ساعة

3 3 0 
 

6 

نسان من خالل دراسة نسب اعضاء الجسم والقوانين آلية الحركة عند اال تتضمن هذه المادة

الخاصة به وتأثير ذلك على مقاسات الفراغات الداخلية والمساحات المخصصة للوظائف المختلفة، 

 ومقاسات االثاث واالجهزة المستعملة داخل االبنية.

 الهندسة البشرية

1220223 

 عملي نظري ساعة

3 3 0  

7 
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باألسس والعناصر الخاصة بالتصميم باإلضافة إلى القواعد  الطلبةتعريف  تتضمن هذه المادة

الهندسية للدخول إلى مفهوم التصميم الداخلي بالشرح والتحليل المبسط للعناصر الهندسية وأنواع 

التعامل  الطلبةالخطوط والرموز وأشكال المسطحات والتطبيق العملي لهذه الدراسة حتى يستطيع 

ت والواجهات الخاصة بالمباني في مجال التصميم الداخلي، باإلضافة إلى مع المساقط ، والقطاعا

 الداخلية. ضاءاتالمناظير الهندسية للف

 (1التصميم الداخلي )

1220231 

 عملي نظري ساعة

3 1 4  

8 

االنارة الطبيعية واالصطناعية في المباني ودراسة مبادئ الصوتيات والعزل  تتضمن هذه المادة

تطبيقات العملية عن طريق استخدام اجهزة القياس في مجال االنارة والصوت وطرائق الصوتي وال

 منها لخدمة الموقع وتكيفها مع االنشطة المختلفة. توظيف االساليب المتنوعة 

 االنارة والصوت

1220232 

 عملي نظري ساعة

3 3 0  

9 

سوم المعمارية وإظهارها لبيان التعرف على التقنيات المستخدمة إلخراج الر تتضمن هذه المادة

 وأقالمالتحبير باستخدام تقنيات عديدة كأقالم الرصاص ، اقالم  مقاربالمالمس وتمثيلها بشكل 

ألوان الجواش ، وغيرها وتدريب الطلبة على واألصباغ الملونة ، واأللوان المائية ، و الماركر،

 . التقنيات المتعددة من خالل تمارين عملية متنوعة

 هار والمالمساالظ

1220241 

 عملي نظري ساعة

3 1 4  

10 

من خالل على برمجيات الحاسوب المختصة بالتصميم الداخلي  الطلبةتدريب  تتضمن هذه المادة

، ومدى  للبرنامج   مع التركيز على تقنيات األدوات واألوامر المختلفة ) 3D Max برنامج

-صناعة النماذج   Modelingالمختلفة ) امكانية االستفادة منها في عمليات التصميم

 Lighting  االضاءة– Materials الخامات  - Rendering   االخراج( ، مع اجراء تطبيقات

 .مختلفة ثالثية االبعاد تمثل تطبيق التقنيات المختلفة في البرنامج 

 

تقنيات تصميم داخلي 

 (2بالحاسوب)

1220321 

 عملي نظري ساعة

3 1 4  

11 

التعرف على اآلالت واالدوات والمواد الخام المختلفة في المشاغل والقيام  هذه المادة تتضمن

بتطبيقات عملية إلنجاز بعض النماذج النفعية والجمالية الضرورية ومكمالت التصميم الداخلي 

 كقطع االثاث والعناصر الداخلية المختلفة.

 أعمال المشاغل

1220331 

 عملي نظري ساعة

3 1 4  

12 

الحركة وتوزيع   دراسة التصميم الداخلي السكني، من حيث الوظيفة وسهولة تتضمن هذه المادة

األثاث والعناصر المعمارية واإلنارة والمكمالت الجمالية وعالقاتها مع بعضها ومع المحيط 

بتصميم مشروعات سكنية متعددة واخراجها بشكل  لبةالخارجي ونمط التشكيل حيث يقوم الط

فقية ومقاطع وواجهات ورسوم تنفيذية باإلضافة للمناظير والمجسمات التي توضح افكاره مساقط أ

 التصميمية.

 (2التصميم الداخلي )

1220332 

 عملي نظري ساعة

3 1 4  

13 

وتأثيرها على اساليب التصميم والحدائق االساسية للتصميم البيئي  الجوانب تتضمن هذه المادة

لعمارة الداخلية الخضراء، والتصاميم المستدامة، والحفاظ على الطاقة، الداخلي. وتشمل مفهوم ا

 واستعمال المواد الصديقة للبيئة وتقنياتها المختلفة.

 التصميم البيئي والحدائق

1220334 

 عملي نظري ساعة

3 1 4  

14 
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) الفنادق،  التصميم الداخلي للمباني العامة التجارية والسياحية والثقافية تتضمن هذه المادة

مكاتب ، المراكز الترفيهية، التجارية ، السواق اال المراكز التجارية والصناعية،  المطاعم،

على كيفية وضع التصاميم الداخلية  لبةوالمتاحف واالبنية التعليمية ،ويتم من خاللها تدريب الط

اذج المجسمة ودراسة والمساقط األفقية والمقاطع والواجهات والرسوم التنفيذية والمناظير والنم

 المكمالت والملحقات وتقديم بحث مصغر بفكرة المشروع المختار.

 (3التصميم الداخلي )

1220335 

 عملي نظري ساعة

3 1 4  

15 

بالدور الذي تلعبه قطع االثاث على مر العصور ودراسة المنهج  لبةتتضمن هذه المادة تعريف الط

تصاميم اولية لنماذج  بإعدادر االبداعي حيث سيقوم الطلبة المتبع في تصميم االثاث وطرق التفكي

الالزمة لعملية  وتحديد الخاماتمختلفة من االثاث المنزلي والمكتبي واعداد المخططات التنفيذية لها 

 .التنفيذ وعمل نماذج لها

 تصميم االثاث

1220336 

 عملي نظري ساعة

3 1 4  

16 

و معرفة أساليب التنفيذ  وصيانتهاوالعملية إلنشاء المباني  النظرية الجوانب تتضمن هذه المادة

وانواع الهياكل االنشائية إلى اعداد المخططات التنفيذية والتفصيلية للمباني والعناصر ذات العالقة 

 بالتصميم الداخلي.

 العمارة وإنشاء المباني

1220351 

 عملي نظري ساعة

3 3 0  

17 

خططات التفصيلية وقراءتها بعناصرها المختلفة والتعرف على كيفية الم معرفة المادةتتضمن هذه 

اعدادها وتنفيذها واخراج المخططات بشكل قابل للتنفيذ حسب المواصفات والكودات المعمول بها 

 .وعالميا  محليا  

 الرسوم التنفيذية

1220352 

 عملي نظري ساعة

3 1 4  

18 

سية واالجتماعية للتصاميم المختلفة على المتلقي ، وكذلك دراسة التأثيرات النف تتضمن هذه المادة

تأثير البيئة والعادات المكتسبة والسلوك االجتماعي على المصمم وما يتبع ذلك من أنماط التفكير 

 وأساليب التعبير واالبداع الفني.

 سيكولوجيا وسوسيولجيا التصميم

1220411 

 عملي نظري ساعة

3 3 0  

19 

التصميم الداخلي للمباني الصحية كاملة )المستشفيات، المراكز الصحية،  ادةتتضمن هذه الم

ورصد   العيادات وغيرها ومن خالل تعليم وتدريب الطلبة على دراسة التصاميم في ارض الواقع

 المشكالت القائمة ووضع الحلول التصميمية لها من خالل ملخص بحثي وانجاز تصميم متكامل .

 تصميم داخلي متقدم

1220431 

 عملي نظري ساعة

3 1 4  

20 

دراسة الكتلة والفراغ وقيمهما الجمالية ودراسة تقنيات صنع النماذج المجسمة  تتضمن هذه المادة

المختلفة لتوضيح االفكار التصميمية الداخلية بما في ذلك قطع األثاث المختلفة واالنارة والمواد 

 المستعملة وألوانها .

 مجسمات توضيحية

1220432 

 عملي نظري ساعة

3 1 4  

21 

واتباع  المختلفة،العمل المكتبي والميداني للمشاريع المعمارية والتصميمية  مبادئ تتضمن هذه المادة

المناهج المختلفة في ادارة المشاريع المعمارية ودراستها وتحديد مسارات النجاح للمشارع الكبرى 

ومتابعتها من خالل نظام اداري خاص يتبع احدى  والوقوف على النقاط الحرجة والتحكم بها

منهجيات ادارة المشاريع وحساب الوقت والموارد المادية والعمالة الالزمة للمشروع وادارتها 

 .منظمبشكل 

 ةادارة المشاريع الميداني

1220461 

 عملي نظري ساعة

3 3 0  

22 

تمدة ( للحياة العملية من خالل تدريبه في ساعة مع 90)بعد إنجازه  الطلبةاعداد  تتضمن هذه المادة

ساعة على االقل( من اجل استيعاب  120المؤسسات الرسمية والخاصة في مجال التصميم الداخلي)

القسم، ويشترط   التطبيقات المقررة على ارض الواقع ومتابعته في مراحل التدريب من قبل اساتذة

خالل فترة  الطلبةتحتوي على كافة ما قام به  الوثائق المصدقة الالزمة والتي الطلبةان يقدم 

 التدريب.

 التدريب العملي

1220462 

 عملي نظري ساعة

3 0 120  

23 
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بكيفية تقديم دراسة علمية مفصلة عن مشروع التخرج الذي يتم  لبةتعريف الط تتضمن هذه المادة

المعلومات والبيانات المطلوبة في بالتنسيق مع أستاذ المادة. وتشمل هذه الدراسة تجميع كافة  اختياره

لدراسة مشاريع مماثلة في االردن والدول األخرى وتقديمها كتقرير مجلد  هاالمشروع، وتحليل

 )نسختين( يحتوي على كافة الرسومات والصور التوضيحية الالزمة.

 (1مشروع التخرج )

1220463 

 عملي نظري ساعة

3 3 0  

24 

الداخلية المتكاملة لمشروع التخرج المختار سابقا  في مادة  التصاميم مجموعة من تتضمن هذه المادة

على كافة  ويحتوي( على أن يكون مستوى التقديم والعرض مهنيا  عاليا  1مشروع التخرج )

 المتطلبات الالزمة. يعرض هذا المشروع على لجنة تحكيم خاصة .

 (2مشروع التخرج )

1220464 

 عملي نظري ساعة

3 0 6  

25 

 

 ساعات معتمدة( 6ب. متطلبات التخصص االجبارية المساندة )

 فــالوص ادةـــاسم الم 

 نظرية اللون 1

1230121 

 عملي نظري ساعة

3 1 4  

اللون ومكوناته فيزيائيا  وكيميائيا  من خالل تطبيقات عملية  واصالتعرف على خ تتضمن هذه المادة

بالضوء  وتأثرهالعالقات اللونية وتدرجاتها ادراسة  عم لفةالمختتسهم في استخدامه في التصاميم 

 والظل ، فضال  عن دراسة أهم نظريات اللون وتطبيقاتها.

 التصوير الرقمي 2

1230223 

 عملي نظري ساعة

3 3 0  

دراسة الجانب النظري حول أسس التصوير الضوئي وأهميته ونشأته وكذلك  تتضمن هذه المادة

قليدية والرقمية واجزائها وآلية عملها، كما تحتوي على جانب عملي تطبيقي آالت التصوير الت

 لتوظيف الصورة الفوتوغرافية في إعداد تصميمات إبداعية تعكس قدرات الطالب العلمية والعملية.

 ساعات معتمدة( 6ب. متطلبات التخصص االختيارية )

 فــالوص ادةـــاسم الم 

 ليزيةمختارات فنية باللغة االنج 1

1220224 

 عملي نظري ساعة

3 3 0 
 

دراسة أسس وعناصر التصميم الداخلي وصفاته والمصطلحات الفنية باللغة  تتضمن هذه المادة

الفنية باللغة  معن التصاميم الداخلية وافكاره  على التعبير الطلبةاالنجليزية الخاصة به وتدريب 

 . باإلنجليزية

2 
موضوعات  خاصة في التصميم 

 الداخلي

1220324 

 عملي نظري ساعة

3 1 4 
 

 المتكاملاخراج التصميم   دراسة عدة مواضيع يرتكز عليها المصمم الداخلي في تتضمن هذه المادة

والتي تشمل جميع  التصميم المستدام والتصميم الصديق للبيئةعناصر الراحة البشرية ومنها  لتحقيق

 .ت تفصيلية وصوال  لإلخراج النهائي للمشروع مخططامراحل التصميم من البحث و تصميم 

3 
 مكمالت التصميم الداخلي

1220353 

 عملي نظري ساعة

3 3 0 
 

الدور الذي تلعبه الملحقات والمكمالت مثل االثاث واألقمشة والستائر واإلضاءة  تتضمن هذه المادة

 لألبنية الخاصة والعامة. لداخليةوالنباتات الداخلية واالعمال الفنية، في تصميم الفراغات ا

4 
 (3تقنيات  تصميم داخلي بالحاسوب )

1220421 
 عملي نظري ساعة

3 1 4  

 3D Max  برمجيةت الحاسوب ثالثية االبعاد كتدريب الطلبة على برمجيا تتضمن هذه المادة

ة ومعرفة األدوات المتقدمة فيهما كاإلضاء LUMION وبرمجية اللوميون Vray وربطه ببرمجية

 وتدريبمنها في عملية محاكاة الفراغات الداخلية بشكل أكثر واقعية  لالستفادةوالخامات واإلظهار 

 . الطلبة على المشاهد المتحركة في التصميم الداخلي االفتراضي
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 أعضاء هيئة التدريس

 

 اتريخ التعيني يةاجلنس الرتبة العلمية والتاريخ اجلامعة والتاريخ التخصص الدقيق املؤهل العلمي األسم

 د.سيف عبيدات
دكتوراة تصميم 

 داخلي
 تصميم داخلي وبيئي

تكساس تك 

 2015االمريكية/
 1/9/2015 اردين 2022شاركاستاذ م

 د. حممد العزايل
دكتوراة تصميم 

 داخلي
 تصميم داخلي

جامعة 

 2018االسكندرية
 23/10/22 مصري 2022استاذ مساعد 

 د.حممد الرتك
دكتوراة تصميم 

 ليداخ
 تصميم داخلي

السودان للعلوم 

 والتكنولوجيا 
 1/3/2017 اردين 2017استاذ مساعد 

 أ.فاداي البصول
ماجستري تصميم 

 داخلي
 تصميم داخلي

جامعة العلوم 

االسالمية / 

2011 

 1/10/2011 اردنية مدرسة

 أ.ران ابو اصبع
ماجستري تصميم 

 داخلي
 تصميم داخلي

جامعة العلوم 

 2012االسالمية
 1/9/2014 اردنية ةمدرس

 أ.حممد عبابنة
ماجستري عمارة 

 داخلية
 عمارة داخلية

جامعة 

 2018االسكندرية
 14/10/2018 اردين مدرس

 

 


