
 1 

 
 

 

 جامعة فيالدلفيا
 كلية اآلداب والفنون 

 الداخليقسم التصميم 
 
 
 
 
 

 الطالبدليل 
 قسم التصميم الداخلي

 2020/2019العام الجامعي 

 
 
 
 

 
 
 



 2 

 مقدمة
 

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

بالكفااء  والخبار  العالياة كماا يضام عادد أعضاء هيئة تدريسية من ذوي االختصاص والمشهود لهم 

 من مشرفي المراسم والمختبرات.

( سااااعة معتماااد  متونعاااة باااين متالباااات الجامعاااة والكلياااة 141تتضااامن الخااااة الدراساااية  

باالضااااافة لمتالبااااات الاساااام اتجباريااااة واالختياريااااة   وتااااااي مااااواد التصااااميم الااااداخلي والتاااااري  

م بالحاسوب واللاون واالاااو وريرهاا مان الماواد المسااند . كماا والنظريات والرسم الهندسي والتصمي

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

وتحتااوم مكتباااة الجامعااة علااا  عاادد كبيااار مااان المراجاال والكتاااب والاادوريات الخاصاااة بهاااذا 

مال بداياة  2006/2007التعليم العالي فاي العاام  التخصص. وتم اعتماد التخصص من قبل ونار 

 الفصل األول.

ويسع  الاسم إلا  تنوياد الاالاب بكافاة المعاارخ والخبارات والمهاارات التصاميمية الالنماة 

 لكي يمارس عمله في السوق المحلي وباعل  مستوم احترافي ومهني.

 
 
 
 
 
 

 
 الرؤية والرسالة والقيم
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 الرؤية:

 

الداخلي من االقسام المتمين  في التعليم والتعلم والبحو العلمي أن يكون قسم التصميم 
 وخدمة المجتمل واالبداع محليًا واقليميًا و دوليًا .

 

 الرسالة :
 

إعداد خريجين متمينين و منودين بالعلم والمعرفة والمهارات اتبداعية ولديهم الرربة في  .1

 متالبات العصر . تاوير مهاراتهم وأدائهم في الحيا  العملية و مواكبة

 وتعنين برامج االبداع .  االرتااء بالبحو العلمي .2

 تعنين خدمة المجتمل و تنميتها . .3

 القيم
 العدالة: التعامل باتنصاخ مل الجميل واحترام قيمة الفرد وكرامته وحريته المشروعة.

الشفافية: التعامل بوضوح في جميل عمليات الجامعة مل الالبة وهيئة التدريس 
 وظفين.والم

 النناهة: االلتنام التام باآلداب واألخالقيات المهنية في إاار من الااة واألمانة واتخالص.
 االنتماء: الشعور بالمسؤولية تجاه الجامعة والمجتمل والوان.

التعاون: العمل الجماعي بين العاملين في الجامعة في جميل عملياتها وكذلك الحال مل 
 الالبة.

األفكار والحلول االبتكارية وتشجيعها ورعايتها في مجاالت التعليم  اتبداع: استيعاب
 والتعلم والبحو العلمي.

 المهنية: المادر  عل  إظهار المعرفة والمهار  والكفاية في التخصص.

 قسم التصميم الداخلي اهداف
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 .تمكين الالبة من كافة المتالبات النظرية والعملية والتانية الالنمة في التخصص 

 بداع حلول عملية وجديد .تد  ريب الالبة عل  حل المشاكل التصميمية وا 

 بعاااد واالايااة األبعاااد تاادريب الالبااة علاا  اسااتخدام أحاادو البرمجيااات الحاسااوبية انائيااة األ

 الالنمة للتخصص.

  تاااوير مهااارات الالبااة فااي العديااد ماان المجاااالت الداعمااة لهاام فااي ممارسااة المهنااة وابااداع

عملياة كالرسام   والتصاوير الضاوئي   واالناار  والصاوتيات  وتصاميم الحلول التصميمية ال

 قمشة وورق الجدران.عناصر مختلفة كاألااو والموتيفات لأل

  عناااد النظرياااات الفكرياااة  قااالتعريااال الالباااة بتااااري  تااااوير التخصاااص عبااار التااااري  والتو

 والتصميمية الخاصة بالتصميم الداخلي بعد الاور  الصناعية.

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

 سنوات ودراستهم.

  إعداد الالبة للعمل فاي الساوق المحلاي واألساواق العالمياة مان خاالل التادريب العملاي فاي

أمكاااان متخصصاااة ومااان خااااالل تعاااريفهم لمتالباااات العمااال المهنااااي مااان حسااااب كميااااات 

 عداد مخااات تنفيذية.ومواصفات وعاود فنية وكيفية إ 

  تاااوير مهااار  العماال  الجماااعي ماان خااالل إشااراك الالبااة فااي مشاااريل مشااتركة وتاادريبهم

علاا  المهااارات والتانيااات المسااتخدمة النتاااي حلااول تصااميمية عمليااة وجميلااة ماان ضاامن 

 المجموعة.

 
 
 
 

 
 الداخليمؤشرات الكفاية لخريج تخصص التصميم 
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 في جامعة فيالدلفيا :يتوقل من خريج التصميم الداخلي 

 
 

  أن يكون قد حصال علا  المهاارات العلمياة والعملياة فاي كافاة جواناب وتابيااات التصاميم

 الداخلي.

  أن يكاااااون مااااادركًا للمفااااااهيم األساساااااية فاااااي التصاااااميم الداخلي والرسااااام والرسااااام الهندساااااي

وتفاصاايل والتصااوير والتلااوين   ومعالجااة الفرارااات الداخليااة  وااللااوان والمااواد  والخامااات 

 تركيبها  واالضاء  والصوت  والارن التصميمية  وحساب الكميات  وممارسة المهنة.

  أن يكاون قاادرًا تماماًا علا  التعامال ماال أهام البرمجياات االلكترونياة واساتعماالتها المختلفااة

 وتابيااتها باستعمال الحاسوب.

 ارن المختلفة.أن يكون ملمًا بالتاور التاريخي للتصميم الداخلي ونظرياته وال 

  أن يكاااون قااااادرًا علااا  إنجااااان البحاااوو والتاااااارير العلمياااة   وتجمياااال المعلوماااات وتحليلهااااا

 وعرضها.

  أن يكااون ماادركًا وملتنمااًا بضاااوابت واخالقيااات المهنااة وممارساااة العماال الميااداني وحسااااب

 الكميات والمواصفات والعاود التانية الالنمة بتابياات التصميم الداخلي.

 

 

 

 

 الدراسية لقسم التصميم الداخليالخطة 
2019-2020 

 ساعة معتمدة( 27اواًل: متطلبات الجامعة )
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 ساعة معتمد ( 15تالبات الجامعة اتجبارية  م . أ

 
 

 

 ب علاا  كافااة الالبااة التااادم المتحانااات المسااتوم فااي اللاااة العربيااة واللاااة مالحظااة: يتوجاا
اتنجلينية ومهارات الحاسوب  وعل  الاالب الذي ال يحاق فاي أي مان هاذه االمتحاناات 

 ( خاري خاته الدراسية.099أن يسجل لمادّته مساقًا استدراكيًا  
 

 

 متطلب سابق ساعة معتمدة اسم المادة رقم المادة

 (ساعة معتمدة 15المجال األول / متطلبات الجامعة اإلجبارية  )
 (*1ة )مهارات اللغة العربي 1141010

3 
0114099 

 ناجح
 --- 3 علوم عسكرية  1111000
 --- 3 التربية الوطنية 1111010
 / ناجح0130099 3 (*1مهارات اللغة اإلنجليزية ) 1301010

 0130101 3 (2مهارات اللغة اإلنجليزية ) 0130102
 ---- 3 عمل تطوعي في خدمة المجتمع 0111000

 

 ساعة معتمد ( 12 ب. متالبات الجامعة االختيارية 
 ( ساعة من المجاالت التالية12يدرس الاالب  

 ---- 3 مقدمة في علم النفس 0111112

 ---- 3 الفكر والحضارة اإلنسانية 0111133

 ---- 3 (1مهارات لغوية ) 0140111

 ---- 3 (2مهارات لغوية ) 0140112

 ---- 3 الثقافة البيئية 0240152

 ---- 3 المشاريع مقدمة في إدارة 0330111

 ---- 3 حقوق اإلنسان 0420140

 ---- 3 الثقافة القانونية 0420143

 ---- 3 الريادية واإلبداع 0610230

0731102 
مهارات استخدام شبكات التواصل 

 ---- 3 االجتماعي

 ---- 3 مهارات االتصال والتواصل 0780101

 ---- 3 الثقافة الصحية 0910102
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 ساعة معتمدة(  24ثانيًا: متطلبات الكلية )
 

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

 0114101 3 فن الكتابة والتعبير 0110111
 --- 3 فن الخاابة والحوار 0110113
 --- 3 المكتبة العربية والمعاجم 0110280
 --- 3 مدخل إل  علم االتصال 0111140
 --- 3 مناهج البحو 0111160

 
 

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

 ---- 3 تنمية وتنظيم المجتمل 0115115

 ---- 3 مهارات التفكير 0111117

 ---- 3 قراء  واستيعاب 0120113

 ---- 3 الموهبة والتفوق  0170254

 ---- 3 ااافة جمالية 0180360

 ----- 3 تاري  الفن العالمي 0190473
 
 

 
 

 
 

 

 ساعة معتمدة( 90ثالثًا: متطلبات التخصص )
 ساعة معتمدة( 69أ. متطلبات التخصص اإلجبارية )

ساعة  اسم المادة رقم المادة
 نظري  معتمدة

 متطلب سابق عملي

 --- 4 1 3 مبادئ الرسم الهندسي 0190101
 0190101 4 1 3 المنظور الوصفي 0190111
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 3 اساسيات التصميم الداخلي 0190102
1 4 

0190101 
 --- - 3 3 تاري  االختصاص 0190120
 --- 4 1 3 الرسم الحر 0190201
 --- 4 1 3 (1تانيات تصميم داخلي بالحاسوب   1902210

 0190101 4 1 3 (1التصميم الداخلي   0190224
 0190224 4 1 3 (2تصميم الداخلي  ال 0190225

 --- - 3 3 (1تاري  الفن والعمار   0190241

 0190241 - 3 3 (2تاري  الفن والعمار    0190242

 0190310 4 1 3 أعمال المشارل 0190320

 --- - 3 3 تكنولوجيا التصميم الداخلي وخاماته 0190310
 --- - 3 3 حساب الكميات 0190311
 3 م أااوتصمي 0190327

1 4 
0190320 

 0190225 4 1 3 (3التصميم الداخلي   0190323
نشاء المباني 0190335  --- 4 1 3 العمار  وا 

 --- 4 1 3 مكمالت التصميم الداخلي 0190334
 1902210 4 1 3 (2تانيات تصميم داخلي بالحاسوب   0190321

 0190201 - 3 3 الهندسة البشرية 0190344
 موافاة قسم - 0 3 ميداني * تدريب 0190362
 0190323 - 3  دراسات في التصميم الداخلي 0190423

 (4التصميم الداخلي   0190424
3 1 4 0190423 

 + موافاة الاسم
 --- - 3 3 منهج التصميم ونظرياته 0190431
 --- - 3 3 االنار  والصوت 0190433

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

 

 ساعة معتمدة( 15ساندة )إجبارية( )مب. متطلبات التخصص ال
 

ساعة  اسم المادة رقم المادة
 نظري  معتمدة

 متطلب سابق عملي

 ---- 4 1 3 نظرية اللون وتابيااتها 0180130
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 ---- 4 1 3 ضوئيالتصوير ال 0180133
 ----- - 3 3 الفن االسالمي 0180313
 ---- - 3 3 سيكولوجية وسوسيولجية التصميمم 0180472
 ---- - 3 3 علم الجمال 0180390

 

 ساعات معتمدة( 6جـ. متطلبات التخصص االختيارية )

 

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 
معتمد

 ة
 نظري 

 عملي
 متطلب سابق

  - 3 3 الفن في الارن العشرين 0190430
 0130102 - 3 3 باللاة االنجلينية  دراسات فنية 0190333
 --- 4 1 3 موضوعات  خاصة في التصميم الداخلي 0190331

 0190321 4 1 3 (3تانيات  تصميم داخلي بالحاسوب   0190426

 --- 0 3 3 التصميم البيئي 0190471

 0190111 4 1 3 مجسمات توضيحية 0190420
  أساس أن الساعة الواحد  تساوي ساعتي   تحسب الساعات المعتمد  للمواد العملية عل* 

 مختبر أو ساعتين تابياتين عل  االقل
 

 سياسة الحضور والغياب:
محاضااارات / نااار ( مااان  5محاضااارات / حاااام و  7%  15ال يسااامل للاالاااب بالتاياااب أكاااار مااان 

 السااعات الماارر  للمااد  بادون عااذر مرضاي او قهاري يابلاه عميااد الكلياة إذ يترتاب اعتباار الاالااب

منسحبًا من الماد  فاي حالاة قباول العمياد للعاذر  بينماا يمنال الاالاب مان التاادم لالمتحاان النهاائي 

 وتكون عالمته في الماد  صفرًا في حالة عدم قبول العميد للعذر المرضي أو الاهري.

 
 

 الخطة االسترشادية لتخصص التصميم الداخلي
 ( 2020-2019ساعة ) 141

 
 الثاني الفصل الفصل األول السنة



 10 

 اسم المادة رقم المادة

ساع

ة 

معتم

 دة

 ع ن
المتطلب 

 السابق
 اسم المادة رقم المادة

س

ع

ة 

مع

تم

 دة

 ع ن
المتطلب 

 السابق

 االولى

 01130099 - 3 3 1مهارات اللغة االنجليزية  130101

 130101 - 3 3 2مهارات اللغة االنجليزية  130102 ناجح

 0140099 - 3 3 1مهارات اللغة العربية  110101

   3 3 جامعة اختياري متطلب -- ناجح

 - - 3 3 تربية وطنية 111101 - 4 1 3 مبادئ الرسم الهندسي 190101

 -- 4 1 3 نظرية اللون وتطبيقاتها 180130 - 4 1 3 الرسم الحر 190201

 190101 4 1 3 المنظور الوصفي 190111 - - 3 3 جامعة اختياري متطلب --

 -- - 3 3 تاريخ االختصاص 190120 - - 3 3 كلية اختياري متطلب --

 18 عدد الساعات الكلية 15 عدد الساعات الكلية

 الثانية

 --  3 3 الهندسة البشرية 190344 - - 3 3 علوم العسكريةال 111100

 -- - 3 3 كلية اختياري متطلب -- - - 3 3 المكتبة العربية والمعاجم 0110280

 -- - 3 3 مدخل الى علم االتصال 111140 114101 - 3 3 لكتابة والتعبيرفن ا 110111

190221 
            1بالحاسوب تقنيات تصميم داخلي

  
 190120 4 1 3 1التصميم الداخلي  190224 --- 4 1 3

 --  3 3 1تاريخ الفن والعمارة 190241 190101 4 1 3 اساسيات التصميم الداخلي 190102

   3 3 اإلنارة والصوت 190433 ---  3 3 منهج التصميم ونظرياته 190431

 18 عدد الساعات الكلية  18 عدد الساعات الكلية 

 الثالثة

 190225 4 1 3 3التصميم الداخلي 190323 190224 4 1 3 (2التصميم الداخلي ) 190225

 --   3 3 مسيكولوجيا وسوسيولوجيا التصمي 180472  3 3 3 مناهج البحث 111160

190310 
تكنولوجيا التصميم الداخلي 

 وخاماته
   3 3 حساب الكميات 190311  4 1 3

 190241 - 3 3 (2تاريخ الفن والعمارة ) 190242 -- - 3 3 الفن االسالمي 180313

 190310 4 1 3 اعمال المشاغل 190320 -- - 3 3 فن الخطابة والحوار 110113

  4 1 3 العمارة وانشاء المباني 190335 190221 4 1 3 2داخلي بالحاسوبتقنيات تصميم  190321

 18 عدد الساعات الكلية 18 عدد الساعات الكلية 

 الرابعة

 -- - 3 3 علم الجمال 180390 -- - 3 3 مكمالت التصميم الداخلي 190334

 -- - - 3  قسم اختياري متطلب -- -- - - 3 قسم اختياري متطلب --

190327 
 تصميم االثاث

 
3 1 4 

 4التصميم الداخلي  190424 190320
3 1 4 

190423 

180424 
دراسات في التصميم 

 الداخلي

3 3 - 
 اختياري ةجامع متطلب -- 190323

3 3 - - 

 اختياري ةجامع متطلب --

 - - 3 3 كلية اختياري متطلب 180472 -- - 3 3

0111000 
خدمة  عمل تطوعي في

 عالمجتم
0 -  

 

     4 1 3 التصوير الضوئي 180133

 
     0 التدريب الميداني 190362

120 

 ساعة 

 15 عدد الساعات الكلية 18 عدد الساعات الكلية

 خالصة:

    ساعة معتمدة 90مادة    /  30متطلبات القسم •  ساعة معتمدة 27مواد  /  9متطلبات الجامعة  •

 ساعة معتمدة 141مادة     /  47المجموع     •   ساعة معتمدة 24/   مواد   8متطلبات الكلية  •

 

 
قسم التصميم الداخلي-وصف المساقات  
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 (ساعة معتمدة90متطلبات التخصص )

 ساعة معتمدة( 66أواًل: متطلبات التخصص اإلجبارية، عدد الساعات )
 

 ( ساعات معتمدة3)              عملي ( 4نظري +1مبادئ الرسم الهندسي )     190101

التعرخ عل  أدوات وخامات الرسم الهندسي وارق استخدامها وعمل تمرينات تتناول هذه الماد  

يدوية ورسم الخاوط والمنحنيات واألشكال ذات البعدين والاالاة أبعاد باالضافة  ال  كيفية رسم 

 المخااات المعمارية الهندسية الالنمة لتوضيل االفكار التصميمية.
 

عملي( متطلب سابق)مبادئ الرسم 4نظري + 1المنظور الوصفي )  111901

 (ساعات معتمدة3الهندسي()

تعريل الاالب بارياة رسم مشاهد االاية األبعاد من الواقل عل  سال مستوي تتناول هذه الماد  

ذي بعدين بماياس رسم معين   مصار أو مكبر ( وتعريل الاالب بارياة رسم المساقت 

نظور ورسم الفرارات المعمارية من الداخل والخاري مل الظل واالضاء  المتكونة من المختلفة للم

 األشعة الساقاة من مصدر ضوء ابيعي أو صناعي.
 

متطلب سابق)مبادئ الرسم  عملي ( 4نظري +1اساسيات التصميم الداخلي  )     190102

 ( ساعات معتمدة3)   الهندسي(

سس التصميم مل التأكيد عل  الفكر  البنائبة للتصميم   فضاًل تتناول هذه الماد  دراسة عناصر وأ

عن دراسة  العناصر الشكلية واللونية وأارهما في بناء العام للتصميم من خالل تدريبات تابياية 

 عل  كيفية التعامل مل المساحة والماد  واللون وذلك لتنمية الادر  اتبداعية والتعبيرية للاالب .

 

 ( ساعات معتمدة3)                                نظري( 3)  ختصاصتاريخ اال 190120

دراسة تاريخية لنشوء وتاور التصميم الداخلي وأساسياته ويشمل ذلك التعرخ تتناول هذه الماد  
عل  المؤارات المختلفة التي أارت في مسار التصميم عبر األنمنة المختلفة ابتداًء من 
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تجاهاتها التصميمية في الارن الحضارات الاديمة والوسيا ة وحت  التاورات الحدياة في المهنة وا 
 العشرين.

 

 ( ساعات معتمدة3)                          عملي(4نظري + 1)  الرسم الحر  190201

التعرخ عل  أدوات وخامات الرسم المختلفة وارق استخدامها وعمل تمرينات تتناول هذه الماد  
والعناصر باالقة وحرية وكذلك رسم مشاهد مختلفة لنماذي تظهر فيها يدوية لرسم الابيعة 

 .  المستمد  من جوانب الحيا  اليومية في المدينة والارية وريرها  الحركة
 

 (ساعات معتمدة 3)                          عملي(4نظري + 1) التصوير الحر  190301

المختلفة وارياة بناء التكوين الفني  ورسم مشاهد تتناول هذه الماد  رسم الجسم البشري بااللوان 
بران المعالم الترااية كإمتداد لحضار  االنسان .  مختلفة لحيا  االنسان وبيئته وا 

 

 ( ساعات معتمدة3)     عملي(4نظري+ 1) 1تقنيات التصميم الداخلي بالحاسوب 190221

تصة بالتصميم الداخلي مال هذه الماد  تدريب الاالب عل  برمجيات الحاسوب المخ تتناول
انائي األبعاد و االاي األبعاد مل التركين عل  األدوات واألوامر المختلفة   Autocadبرنامج 

ومدم امكانية االستفاد  منها في عمليات التصميم الداخلي مل اجراء تمارين انائية واالاية 
 . األبعاد تمال التانيات المختلفة للبرنامج

 

عملي(المتطلب السابق) كمبيوتر 4نظري + 1( )1تقنيات التصميم بالحاسوب )  190341

  (ساعات معتمدة 3جرافيك ( )

تتناول هذه الماد  تعريل الاالب باالساليب التانية الالنمة من خالل برامج التصميم الداخلي 
3D MAX ة والخامات الظهار تصميماته بشكل االاي أبعاد موضحًا فيها االبعاد الحاياي

المستخدمة واالنار  المراد تنفيذها في هذه األعمال باستخدام برمجيات التصميم مل التركين عل  
 برنامج األوتوكاد من خالل تابياات مختلفة ومتعدد  في مجال االختصاص.

 

 ( ساعات معتمدة3)                 عملي(4نظري + 1)   كمبيوتر جرافيك     190222
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لماد  تدريب الاالب عل  برمجيات الحاسوب المختصة بالتصميم الداخلي مال هذه ا تتناول
انائي األبعاد و االاي األبعاد مل التركين عل  األدوات واألوامر المختلفة   Autocadبرنامج 

ومدم امكانية االستفاد  منها في عمليات التصميم الداخلي مل اجراء تمارين انائية واالاية 
 . انيات المختلفة للبرنامجاألبعاد تمال الت

عملي(المتطلب السابق )مبادئ الرسم 4نظري + 1)  (1التصميم الداخلي )  190224

 ( ساعات معتمدة3الهندسي( )

تتناول هذه الماد  تعريل الاالب باألسس والعناصر الخاصة بالتصميم باتضافة إل  الاواعد 
والتحليل المبست للعناصر الهندسية وأنواع  الهندسية للدخول إل  مفهوم التصميم الداخلي بالشرح

الخاوط والرمون وأشكال المساحات والتابيق العملي لهذه الدراسة حت  يستايل الاالب التعامل 
مل المساقت   والاااعات والواجهات الخاصة بالمباني في مجال التصميم الداخلي  باتضافة 

 إل  المناظير الهندسية للفرارات الداخلية.
 

عملي( المتطلب السابق) التصميم الداخلي( 4نظري + 1( )2التصميم الداخلي )  251902
 ( ساعات معتمدة3)  (1)

الحركة وتونيل   دراسة التصميم الداخلي السكني  من حيو الوظيفة وسهولةهذه الماد   تتناول
المحيت  األااو والعناصر المعمارية واتنار  والمكمالت الجمالية وعالقاتها مل بعضها ومل

الخارجي ونمت التشكيل حيو ياوم الاالب بتصميم مشروعات سكنية متعدد  واخراجها بشكل 
مساقت أفاية ومااال وواجهات ورسوم تنفيذية باتضافة للمناظير والمجسمات التي توضل افكاره 

 .  التصميمية
 

 ساعات معتمدة (3)                    نظري( 3)  ( 1تاريخ الفن والعمارة )      190241

تتناول هذه الماد  اهم التاورات الفنية والمعمارية والداخلية للحضارات الاديمة ابتداءًا من 
 حضارات العراق الاديمة   والمصرية  واالررياية والرومانية والبينناية.

 

( 3( )1نظري( / متطلب سابق) تاريخ فن وعمارة ) 3( )2تاريخ الفن والعمارة )   190242

 معتمدة ساعات

تتناول هذه الماد  اهم التاورات الفنية والمعمارية والداخلية للحضارات ما بعد الاديمة ابتداًء من 

 الارون الوسا  والاواية  النهضة االوروبية  الباروك والركوكو وحت  الاور  الصناعية.
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داخلي عملي(المتطلب السابق تكنولوجيا التصميم ال4نظري + 1اعمال المشاغل )  190320

 ( ساعات معتمدة3وخاماته ) 

تتناول هذه الماد  التعرخ عل  اآلالت واالدوات والمواد الخام المختلفة في المشارل والايام 

بتابياات عملية تنجان بعض النماذي النفعية والجمالية الضرورية ومكمالت التصميم الداخلي 

 كاال االااو والعناصر الداخلية المختلفة.
 

 ( ساعات معتمدة3)           نظري( 3وخاماته ) نولوجيا التصميم الداخلي تك   190310

التعريل بالخواص الفينيائية للمواد المختلفة والمستعملة في التصميم الداخلي هذه الماد   تتناول

وارق توظيفها وتانياتها وتشمل كافة انواع األخشاب والمعادن واألحجار والرخام والنجاي 

 رها  إضافة إل  االنشاءات والاواال والتراكيب المعمارية الداخلية .والبالستيك وري

 ( ساعات معتمدة3)                             نظري( 3)    حساب الكميات  190311

تعريل الاالب بالارق المختلفة لحساب الكميات المستعملة في التصاميم   تتناول هذ  الماد  

بية بما في ذلك االجور والعاود االستشارية  مواصفات وكميات الداخلية وتخمين الكلل التاري

 المواد المستعملة   اجور العمل  واالشراخ وريرها.
 

( ساعات 3مال المشاغل( )اعالسابق)  المتطلب نظري( 3) تصميم االثاث 0190327

 معتمدة

ر ودراسة تتناول هذه الماد  تعريل الاالب بالدور الذي تلعبه قال االااو عل  مر العصو 

المنهج المتبل في تصميم االااو وارق التفكير االبداعي حيو سياوم الالبة باعداد تصاميم 

اولية لنماذي مختلفة من االااو المننلي والمكتبي واعداد المخااات النفيذية لها و تحديد 

 الخامات الالنمة لعملية التنفيذ وعمل نماذي لها .
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عملي(/ المتطلب السابق )التصميم الداخلي 4ي +نظر  1)  (3تصميم داخلي )  190323

 (ساعات معتمدة3( )2)

التصميم الداخلي للمباني العامة التجارية والسياحية والااافية   الفنادق  هذه الماد   تتناول

المراكن التجارية والصناعية  اسواق تجارية   مكاتب   المراكن الترفيهية  والمتاحل   المااعم 

مية  ويتم من خاللها تدريب الاالب عل  كيفية وضل التصاميم الداخلية والمساقت واالبنية التعلي

األفاية والمااال والواجهات والرسوم التنفيذية والمناظير والنماذي المجسمة ودراسة المكمالت 

 والملحاات وتاديم بحو مصار بفكر  المشروع المختار.

 ( ساعات معتمدة3)                        نظري( 3) العمارة وانشاء المباني 0190335

تتناول هذه الماد  النواحي النظرية والعملية تنشاء المباني وصياتنها من معرفة بأساليب التنفيذ 

وانواع الهياكل االنشائية إل  اعداد المخااات التنفيذية والتفصيلية للمباني والعناصر ذات 

 العالقة بالتصميم الداخلي.

 ( ساعات معتمدة3              عملي(4نظري +1المباني وصيانتها )إنشاء      190332

تتناول هذه الماد  النواحي النظرية والعملية تنشاء المباني وصياتنها من معرفة بأساليب التنفيذ 

وانواع الهياكل االنشائية إل  اعداد المخااات التنفيذية والتفصيلية للمباني والعناصر ذات 

 الداخلي.العالقة بالتصميم 
 

 ( ساعات معتمدة3)                  نظري( 3)   مكمالت التصميم الداخلي    190334

الدور الذي تلعبه الملحاات والمكمالت مال االااو واألقمشة والستائر هذه الماد   تتناول

ة واتضاء  والنباتات الداخلية واالعمال الفنية  في تصميم الفرارات الداخلية لألبنية الخاص

 والعامة.
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المتطلب   عملي(4نظري + 1) 2تقنيات التصميم الداخلي بالحاسوب    190321

 ( ساعات معتمدة3)                            1تقنيات التصميم الداخلي بالحاسوب السابق

تصميم الداخلي وفق برنامج  الهذه الماد  تدريب الاالب عل  برمجيات الحاسوب المختصة ب تتناول

 max )   d3 (   ومادم امكانياة  مل التركين علا  تانياات األدوات واألوامار المختلفاة  للبرناامج  

 Lighting -صاااااناعة النمااااااذي   Modelingاالساااااتفاد  منهاااااا فاااااي عملياااااات التصاااااميم المختلفاااااة   

االخراي(   مل اجراء تابياات مختلفاة االاياة   Rendering -الخامات   Materials –االضاء  

 تمال تابيق التانيات المختلفة في البرنامج .االبعاد 

 ( ساعات معتمدة3)  نظري( /المتطلب السابق) الرسم الحر( 3الهندسة البشرية )  190344

تتناول هذه الماد  آلية الحركة عند االنسان من خالل دراسة نسب اعضاء الجسم والاوانين 

المساحات المخصصة للوظائل الخاصة به وتأاير ذلك عل  مااسات الفرارات الداخلية و 

 المختلفة  ومااسات االااو واالجهن  المستعملة داخل االبنية.

 )صفر( ساعة معتمدة                                          التدريب الميداني   190362

به ساعة معتمد  ( للحيا  العملية من خالل تدري 90اعداد الاالب   بعد إنجانه هذه الماد   تتناول

ساعة عل  االقل ( من اجل  200في المؤسسات الرسمية والخاصة في مجال التصميم الداخلي 

الاسم   استيعاب التابياات المارر  عل  ارض الواقل ومتابعته في مراحل التدريب من قبل اساتذ 

   ويشترط ان يادم الاالب الواائق المصدقة الالنمة والتي تحتوي عل  كافة ما قام به الاالب

 خالل فتر  التدريب.

( / 3نظري(/ المتطلب السابق تصميم داخلي ) 3دراسات في التصميم الداخلي ) 190423

 ( ساعات معتمدة3)

تتناول هذه الماد  تعريل الاالب بكيفية تاديم دراسة علمية مفصلة عن مشروع التخري الذي يتم 

ل كافة المعلومات والبيانات المالوبة إختياره بالتنسيق مل أستاذ الماد . وتشمل هذه الدراسة تجمي
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في المشروع  وتحليل هذه المعلومات والبيانات  لدراسة مشاريل مماالة في االردن والدول األخرم 

 وتاديمها كتارير مجلد   نسختين ( يحتوي عل  كافة الرسومات والصور التوضيحية الالنمة.

لب السابق دراسات في التصميم عملي(/المتط4نظري + 1( )4التصميم الداخلي )  190424

 ( ساعات معتمدة3)   الداخلي

تتناول هذه الماد  مجموعة من التصماميم الداخلية المتكاملة لمشروع التخري المختار ساباًا في 

( عل  أن يكون مستوم التاديم والعرض مهنيًا عاليًا ويحتوم عل  كافة 190423ماد  دراسات  

 المشروع عل  لجنة تحكيم خاصة .المتالبات الالنمة. يعرض هذا 

( ساعات 3)                          نظري(  3منهج التصميم ونظرياته )    190431

 معتمدة

تتناول هذه الماد  تتبل النظريات المختلفة في التصميم والتي ظهرت بعد الاور  الصناعية وتركن 

تحليلي ونادي. باالضافة إل  دراسة عل  الماارنة بين المنهجيات التاليدية والحدياة باسلوب 

 المنهج الصحيل في العملية التصميمية وارياة التفكير التصميمي المبدع.

 

 

 ( ساعات معتمدة3)                عملي( 1نظري + 2اإلنارة والصوت )      190433

ت والعنل تتناول هذه الماد  االنار  الابيعية واالصاناعية في المباني ودراسة مبادئ الصوتيا

الصوتي والتابياات العملية عن اريق استخدام اجهن  الاياس في مجال االنار  والصوت وارائق 

توظيل االساليب المتنوعة لالنار  والصوت وتوظيفها لخدمة الموقل وتكيفها مل االنشاة 

 المختلفة.

 (ساعة معتمدة 15ثانيًا: متطلبات التخصص المساندة ) اجبارية (، عدد الساعات )

 (ساعات معتمدة 3)             عملي(4نظري و 1)  نظرية اللون وتطبيقاتها      180130
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تتناول هذه الماد  التعرخ عل  خاصية اللون ومكوناته فينيائيًا وكيميائيًا من خالل تابياات عملياة 

ا بالضااوء تسااهم فااي اسااتخدامه فااي التصاااميم المختلفااة.مل دراسااة للعالقااات اللونيااة وتاادرجاتها وتاارهاا

 .والظل   فضاًل عن دراسة أهم نظريات اللون وتابيااتها

 

 ( ساعات معتمدة3)       عملي(      2نظري +  2التصوير الضوئي   )  180133
تتناااول هااذ  الماااد  دراسااة الجانااب النظااري حااول أسااس التصااوير الضااوئي وأهميتااه ونشااأته وكااذلك 

وآليااة عملهااا  كمااا تحتااوي علاا  جانااب عملااي تابياااي آالت التصااوير التاليديااة والرقميااة واجنائهااا 
 لتوظيل الصور  الفوتوررافية في إعداد تصميمات إبداعية تعكس قدرات الاالب العلمية والعملية.

 
 (ساعات معتمدة 3نظري(                                      ) 3الفن اإلسالمي )180313

  وتااور الفان االساالمي وأهام الخصاائص والمباادئ تتناول هذه المااد  دراساة فلسافة وأصاول ونشاأ
التاي يرتكاان عليهاا الفاان االسااالمي ومتابعاة اباارن الاارن الفنيااة خااالل العصاور المتعاقبااة ومختلاال 

 االقاليم  وياوم الاالب بتنفيذ بعض التابياات العملية من خالل دراسته لهذه الارن. 
 

 ( ساعات معتمدة  3نظري(        ) 3سيكولوجية وسوسيولوجية التصميم    )    180472
تتناول هذه الماد  دراسة التأايرات النفساية واالجتماعياة للتصااميم المختلفاة علا  المتلااي   وكاذلك 
تأاير البيئة والعادات المكتسبة والسلوك االجتماعي عل  المصمم وما يتبل ذلك من أنماط التفكير 

 .وأساليب التعبير واالبداع الفني
 

 ( ساعات معتمدة3نظري(                                     ) 3لم الجمال    )ع 180390
تتنااااول هاااذه المااااد  تعريااال الاالاااب بمفهاااوم الجماااال وماهيتاااه وفلسااافته  مااان خاااالل متابعاااة ابااارن 
الماادارس الفلساافية فااي هااذا المجااال   االسااتاياا(  وكااذلك تناااول اهاام المفاااهيم الفنيااة و دراسااة اهاام 

 ة علم الجمال ووجهات نظرهم المختلفة .آراء فالسف
 

 ( ساعات معتمدة6ثالثا: متطلبات التخصص االختيارية )

  (ساعات معتمدة 3)                     نظري( 3) الفن في القرن العشرين    190430

الفن في الارن العشرين ومناياه وأبرن أعالمه  هذ  الماد  تعريل الاالب بأهم خصائص  تتناول

 الفنية المختلفة.  اليبهم والمدارس والحركاتوأس
 



 19 

نظري( المتطلب السابق مهارات اللغة االنجليزية  3دراسات فنية باالنجليزية ) 190333

 (ساعات معتمدة 3) 2

هذه الماد  دراسة أسس وعناصر التصميم الداخلي وصفاته والمصالحات الفنية باللاة  تتناول

عن التصاميم الداخلية وافكاره الفنية   الب عل  التعبيراالنجلينية الخاصة به وتدريب الا

 باالنجلينية .

   عملي(4نظري + 1)الداخلي  موضوعات خاصة في التصميم 190331

تتناول هذه الماد  دراسة عد  مواضيل يرتكن عليها المصمم الداخلي في  اخراي التصميم الجيد 

منها تنسيق الحدائق والتي تشمل جميل مراحل المتكامل العناصر تيجاد عناصر الراحة البشرية و 

التصميم من البحو و التصميم ومخااات تفصيلية وصوال لإلخراي النهائي للمشروع بحيو تتم 

 .  من خالل تصميم تكامل العناصر الخارجية للحدياة فيما بينها وبين الشكل المعماري للمبن 
 

المتطلب   عملي(4نظري + 1) 3تقنيات التصميم الداخلي بالحاسوب    190426

 ( ساعات معتمدة3)                            2تقنيات التصميم الداخلي بالحاسوب السابق

ثالثي  هذه المادة تدريب الطالب على برمجيات الحاسوب المختصة بالتصميم الداخلي  تتناول

ركيز على مع الت VRAYثالثي األبعاد وربطه ببرمجية   3Ds MAXمثل برنامج األبعاد 

 PLUGINS (LIGHTING VRAYاألدوات واألوامر المتقدمة  المختلفة وبعض االضافات 

–MATERIALS VRAY – RENDERINGVRAY )   ومدى امكانية االستفادة منها في

 . عمليات التصميم الداخلي  مع اجراء تمارين ثالثية األبعاد  اكثر واقعية متحركة 

 ( ساعات معتمدة3)                               ري( نظ 3)  التصميم البيئي   190471

تتاول هذه الماد  النواحي االساسية للتصميم البيئي وتأايرها عل  اساليب التصميم الداخلي. 

وتشمل مفهوم العمار  الداخلية الخضراء  والتصاميم المستدامة  والحفاظ عل  الااقة  واستعمال 

 ا المختلفة.المواد الصدياة للبيئة وتانياته

( 3عملي( /المتطلب السابق)المنظور الوصفي( )4نظري + 1مجسمات توضيحية) 190420

 ساعات معتمدة
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دراسة الكتلة والفراغ وقيمهما الجمالية ودراسة تانيات صنل النماذي المجسمة هذه الماد   تتاول

تلفة واالنار  والمواد المختلفة لتوضيل االفكار التصميمية الداخلية بما في ذلك قال االااو المخ

 المستعملة وألوانها .

 متطلب كلية اختياري:

 ( ساعات معتمدة3)                      نظري(3)       تاريخ الفن العالمي      190473

تتناول هذه المد  كافة الجوانب الالنمة لعرض وفهم الفنون الحضارية في العهد المسيحي 

ام امتدادها في العصور الوسا  حت  احياء الكالسيكية وبداية والفترتين البينناية والاواية 

 عصر النهضة وذلك تحت تأاير العوامل المختلفة االجتماعية والسياسية والدينية.

 

 أعضاء الهيئة التدريسية

 

 املؤهل العلمي األسم
التخصص 

 الدقيق
 تاريخ التعيني اجلنسية الرتبة العلمية والتاريخ اجلامعة والتاريخ

 1/9/2018 اردنية استاذ مشارك 1983نيويورك  علم مجال دكتوراه علم مجال انصاف الربضي د.

 د.سيف عبيدات
دكتوراة تصميم 

 داخلي
تصميم داخلي 

 وبيئي
تكساس تك 

 2015االمريكية/
 1/9/2015 اردين 2015استاذ مساعد 

 د.حممد الرتك
دكتوراة تصميم 

 داخلي
السودان للعلوم  تصميم داخلي

 ولوجيا والتكن
 1/3/2017 اردين 2017استاذ مساعد 

جامعة العلوم  تصميم داخلي ماسرت تصميم داخلي أ.فاديا البصول
 2011االسالمية / 

 1/10/2011 اردنية مدرسة

جامعة العلوم  تصميم داخلي ماسرت تصميم داخلي أ.سارة مساملة
 2013االسالمية

 21/3/2013 اردين مدرسة

 تصميم داخلي صميم داخليماسرت ت أ.رنا ابو اصبع
جامعة العلوم 

 1/9/2014 اردنية مدرسة 2012االسالمية

 أ.اميان بطاينة
ماسرت اساليب 
  اردنية مدرسة 2006الريموك  رسم وتصوير تدريس تربية مهنية

 14/10/2018 اردين مدرس 2018االسكندرية عمارة داخلية ماسرت عمارة داخلية أ.حممد عبابنة

 

 


