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) 72(من  )الداخليالتصميم (تخصص  في لبرنامج الشهادة الجامعية المتوسطةتتكون الخطة الدراسية 

  :التاليساعة معتمدة موزعة على النحو 

  

  الرقم  المتطلبات  عدد الساعات المعتمدة

  أوالً  متطلبات الجامعة   12

  اًثاني   برنامجالمتطلبات   15

  ثالثاً  متطلبات التخصص  45

  لمجمـــــــوعا  72
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  م في تخصص التصميم الداخليالدبلو  لدرجةالخطة الدراسية
  

 

 :ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي) 12(متطلبات الجامعة : أوالً

الساعات   اسم المادة  رقم المادة  الساعات األسبوعية
  عملي  نظري  المعتمدة

  المتطلب السابق

    -  3  3  اللغة العربية  22001101
    -  3  3  اللغة اإلنجليزية  22002101
    -  3  3  ثقافة إسالمية 21901100
    4  1  3  الحاسوب  مهارات 21702101

    4  10  12  المجموع
 

  
  :ساعة معتمدة، وهي كاآلتي) 15(ج متطلبات البرنام: ثانياً

الساعات   اسم المادة  رقم المادة  الساعات األسبوعية
  عملي  نظري  المعتمدة

  المتطلب السابق

  4 - 2 الرسم الهندسي  21202111

  4 -  2 الرسم الحر  21202112

  2 1  2 مبادئ التصميم 21202121

  - 3  3 علم الجمال 21202131

  - 3  3 تاريخ الفن 21202141

  - 3  3  مبادئ التسويق 21404111

    10  10  15  المجموع
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  :آلتيساعة معتمدة، وهي كا) 45(متطلبات التخصص : ثالثاً
الساعات   اسم المادة  رقم المادة  الساعات األسبوعية

  عملي  نظري  المعتمدة
  المتطلب السابق

 - 4 0  2 1 نجارةمشاغل  21203111

 21202111 2 2 3 رسم معماري 21203121

 21203111 4 0 2 2 مشاغل نجارة 21203112

 21702101 6 0  3 1الرسم باستخدام الحاسوب  21203221

 - 0 2 2 األثاثطرز  21203161

 - 0 3  3  خامات وتقنيات التصميم الداخلي 21203162

 21202141 2 1 2  اإلسالميةالزخرفة  21203223

 21203121 2 2 3 مخططات تنفيذية 21203224

 21203121 3 1 2 تمديدات صحية وكهربائية 20105222

 - 6 0 3  سكنيتصميم داخلي 21203131

 21202111  4  1 3 ندسيمنظور ه 21203245

 21203162  4  0 2 نماذج ومجسمات  21203246

 21203224  0  3 3 حساب الكميات 21203251

 21203221  6  0 3 2 الرسم باستخدام الحاسوب 21203222

 21203131  6  0 3  تجاريتصميم داخلي 21203231

 21202121  2  2 3 ظل وظالل 21203247

 -  -  0  3 *ميدانيالتدريب ال 21203191

   51  17  45  المجموع
  

 . ساعة عمل280التدريب الميداني يكافئ *
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  الخطة االسترشادية
  السنة األولى

 الفصل الدراسي الثاني     الفصل الدراسي األول

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

 2  التصميممبادئ 21202121 2 الرسم الهندسي 21202111

 3 رسم معماري 21203121 3 تاريخ الفن 21202141

 2 2مشاغل نجارة  21203112 2 1نجارة مشاغل  21203111

  3  الثقافة اإلسالمية 21901100 2 الرسم الحر 21202112
 2 األثاثطرز  21203161 3 مبادئ التسويق 21404111

خامات وتقنيات التصميم  21203162
  الداخلي 

    سكني داخليتصميم  21203131  3
3  

  3  لغة انجليزية 22002101 3 مهارات حاسوب 21702101
 18 المجموع  18 المجموع

  
  السنة الثانية

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

 3 2الرسم باستخدام الحاسوب  21203222 2   ات صحية وكهربائيةتمديد 20105222

 3 التدريب الميداني 21203191 2  سالميةاإلزخرفة ال 21203223

  1الرسم باستخدام الحاسوب  21203221

3 

 3  علم الجمال  21202131

 3 اللغة العربية  22001101 3  تنفيذيةمخططات  21203224

 3 حساب الكميات  21203251 3 2ري تصميم داخلي تجا 21203231

  3 ظالل ظل و 21203247 3 هندسي منظور   21203245
        2  نماذج ومجسمات  21203246

 18 المجموع 18 المجموع
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   التصميم الداخليتخصصفي  لمواد للخطة الدراسية مختصر وصف

  

  رقم المادة  اسم المادة
  الساعات المعتمدة

  )نظري، عملي(

  

  )0، 3(  3  22001101  يةلغة عرب
الـصوتية، والـصرفية،    :  اللغوية بمستوياتها وأنظمتهـا المختلفـة      ت   تتضمن  هذه المادة مجموعة من المهارا      

قرآنية ، وشعرية، وقصصية    : والنحوية، والبالغية، والمعجمية، والتعبيرية، وتشتمل نماذج من النصوص  المشرقة         
يتوخى من قراءتها وتذوقها وتحليلها تحليال أدبيا؛ تنمية الذوق الجمالي لـدى            ، من بينها نماذج من األدب األردني؛        

  .الطالب الدارسين
  

  

   )2،2( 3  22002101  لغة انجليزية

English 1 is a general course. It covers the syllabuses of listening, speaking, reading, 

writing, pronunciation and grammar, which are provided in a   communicative context. 

The course is designed for foreign learners of the English language, who have had more 

than one year of English language study. The extension part would be dealt with in the 

class situation following the individual differences.   
  

  )0، 3(  3  21901100  ثقافة إسالمية

   وظائفها وأهدافها–تعريف الثقافة اإلسالمية وبيان معانيها وموضوعاتها والنظم المتعلقة بها  .1
  . مصادر ومقومات الثقافة اإلسالمية واألركان واألسس التي تقوم عليها  .2
  . خصائص الثقافة اإلسالمية  .3
  يمان اإلسالم والعلم ، والعالقة بين العلم واإل .4
  . التحديات التي تواجه الثقافة اإلسالمية  .5
  . رد الشبهات التي تثار حول اإلسالم  .6
 .األخالق اإلسالمية واآلداب الشرعية في إطار الثقافة اإلسالمية .7

  .اإلسالمية النظم  .8
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  )1،4( 3  21702101  مهارات حاسوب

An introduction to computing and the broad field of information technology is given. 

Topics covered include the basic structure of digital computer system, microcomputer, 

operating systems, application software, data communication and networks, and the 

internet. Hands-on learning emphasizes Windows  xp , MS-office2000, and the internet. 

 

  )0،4(  2 21203111  الرسم الهندسي

يشمل هذا المساق المهارات األساسية الالزمة ليتعلم الطالب الرسم الهندسي وذلك مثـل  التعـرف علـى األدوات                 
  .  الهندسية  والخطوط والعمليات الهندسية وعمليات اإلسقاط والمناظير واألشكال التراكبية والقطاعات

  

  )0،4(  2  21203112  الرسم الحر

يبحث في استخدام قلم الرصاص واأللوان والمواد األخرى ورسم األشكال وتظليلها ومراعاة النسب واستخدام 
 .عمليات اإلظهار المختلفة خاصة القيم السطحية

  

  )1،2(  2 21203121  مبادئ التصميم

                                 تحتـوي هــذه المــادة علــى نظريــات األلــوان وتوضـح تــأثير األلــوان علــى حيــاة اإلنــسان وتعــرف  
ــسيولوجية    ــسيكولوجية والف ــا ال ــوان وتأثيراته ــور األل ــب بمنظ ــى                                 .    الطال ــب بمعن ــرف الطال وتع

التصميم وعناصره وأسـسه والعوامـل المـؤثرة عليـه وكيفيـة الـربط بـين الـشكل واألرضـية واختيـار                                                
 .األلوان المناسبة

  

  )0، 3( 3  21203131  علم الجمال

 والتركيز على ييشمل هذا المساق التعريف بعلم الجمال وارتباطه بالفن وشرح نظرياته ودراسة نظريات النقد الفن
 .فنيالتي يمر بها المجاهد أثناء تذوقه للعمل الفني وشرح عملية التذوق ال) الوجدانية (  والشعورية ةالقيم المادي

  

  )0، 3( 3  21203141  تاريخ الفن

 لهم األثـر األكبـر فـي        نيبحث هذا المساق وبشكل موجز في تطوير الفنون عبر العصور وأهم الفنانين الذين كا             
  .تطوير الفنون كما أقرت وحدة خاصة لدراسة الحركة الفنية في األردن
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  )0، 3( 3  21404111  مبادىء التسويق

ح مفهوم التسويق، تطوره، وعناصره ووظائفه وإثره على سلوك المستهلك، البيئة التسويقية الكلية مقدمة في التسويق، توضي
والجزئية، عناصر المزيج التسويقي، تقسيم السوق، سلوك المستهلك، سياسات وقرارات السلع، تطوير السلع الجديدة، 

  .التسويق اإللكتروني

  

  )0،6( 3  21203221   1الرسم باستخدام الحاسوب 

 واستخدام  ( Photo Shop ,3D Max) يشمل هذا المساق تعريف الطالب بالمهارات األساسية لبرنامجي التصميم
ومعالجة صور الكتالوجـات    ، ي للتصميم من خامات وحركة وإضاءة     هذه البرامج في تطوير عمليات اإلخراج الفن      

  .وعمليات اإلظهار المختلفة

  )0،6( 3  21203222    2الرسم باستخدام الحاسوب 

 واسـتخدام هـذا     ( AUTOCAD ) يشمل هذا المساق تعريف الطالب بالمهارات األساسية لبرنامج التـصميم  
كما يتناول البرنامج شرح تفصيليي لمحتويات      ، البرنامج في الرسم الهندسي والمخططات والواجهات والمجسمات        

  .املةالبرنامج وتدريب الطالب عليه للقيام بأعمال ومشاريع متك
  

  )0،6( 3  21203131  تصميم داخلي سكني

البحث في محددات التصميم الداخلي و التعرف على المقاييس العامة لجسم اإلنسان و عالقتها مع عملية التصميم و                  
دراسة األسس العامة لعمليات التصميم و التخطيط الفراغي الخاصة بالعناصر المكونة للمنزل و دراسة المقـاييس                

  . ثاث و عالقتها بالمقياس اإلنسانيالعامة لأل

  

  )0،6(3  21203231  تصميم داخلي تجاري

يشمل عمل دراسات لفراغات معمارية مثل مطاعم ومكاتب وصـالونات  ومحـالت المالبـس واألكسـسوارات                 
  والعيادات الطبية وعمل مخططات وواجهات ومقاطع ومجسمات

 

  )1،2( 2  21203121  معماريرسم 

واجهـات مـساقط أفقيـة مقـاطع ،         (ق عمليات تدريب الطالب على رسم  المخططات المعمارية          يشمل هذا المسا  
كذلك التعرف على الرموز المعماريـة والتضاريـسية الكاملـة وأن     ) واألدراج ، مخطط موقع ، مناظير معمارية        

  .يستطيع رسم مشروع معماري متكامل
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  )1،3( 2  20105222  التمديدات الصحية والكهربائية
   ييشمل هذا المساق مصادر المياه وطرق تزويد المباني بالمياه وطرق التخزين وأنظمة التسخين المركز

وأنظمة التصريف الصحي والقطع الصحية واألدوات واإلكسسوارات والمواسير والمخططـات الـصحية وكـذلك          
الكهربائيـة وطـرق التكييـف       الكهربائية وأنظمة اإلنارة  ومخططات اإلنارة والرموز الصحية و         تطرق التمديدا 

  .والتبريد ومصطلحاها 
  

  )0،4( 2  21203224  تنفيذيةمخططات 

يشمل هذا المساق  أنواع الرسم التنفيذي واصطالحات األلوان في المساقط المتراكبة وأنواع الوصـالت الخـشبية                 
واألرضيات وتكـسية الجـدران      قطع األثاث واألبواب المختلفة والشبابيك  واألسقف المختلفة            يوأنواع األبواب ف  

  .ومواد التغطية وطرق رسم مخططاتها التنفيذية ) األدراج ( والساللم 
  

  )0،4( 2  21203111  1نجارة مشاغل 

ــارة     ــال النج ــي أعم ــستخدمة ف ــة الم ــدد واآلالت اليدوي ــب بالع ــف الطال ــة                                ، تعري واالآلت الكهربائي
 التعامـل معهــا وخـدمتها والتعــرف ايــضا علـى أنــواع األخـشاب والتعامــل مهــا                                  وكيفيــة، المحمولـة  

  .  وإنتاج  نماذج من األعمال الخشبية البسيطة

 

  )0،4( 2  21203112  2نجارة مشاغل 

ــارة    ــال النج ــي أعم ــستخدمة ف ــة الم ــاالالت الكهربائي ــب  ب ــف الطال ــا  ، تعري ــل معه ــة التعام وكيفي
ــاث                                     ــال الخــشبية كقطــع االث ــاذج مــن االعم ــاج  نم ــا وانت ــى أجزائه ــضاً عل وخــدمتها والتعــرف اي

  .  وأعمال المنجور

  

  )3،0( 3  21203251  حساب الكميات 

                 تهندسـية الالزمـة لحـساب المـساحا       تزويد الطالب بالمعلومـات النظريـة والتطبيـق العملـي للقـوانين ال            
والتعـرف علـى وحـدات الكيـل                                            ، والحجوم والتي تساعد فـي عمليـة حـساب كلفـة المـشاريع االنـشائية                

والتسعير ونسب الخلط فـي المونـة والخرسـانة االسـمنتية المـستخدمة فـي االنـشاءات والتعـرف علـى                          
 و التعـرف علـى كيفيـة عقـد االتفاقيـات  والعقـود وأنـواع                                                     . ات الخاصة لكل مادة وخامـــة      المواصف

  .المقاوالت
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  )3،0( 3  21203162  خامات وتقنيات التصميم الداخلي

ت المواد المستخدمة في أعمال التصميم الـداخلي  سـواء كانـت    يبحث هذا المساق في خواص ومواصفات وتقنيا      
  .لألسقف أو الجدران أو األرضيات أو األثاث

  

  )1،4( 3  21203223  الزخرفة اإلسالمية

 .ي واستخدامها في أعمال التصميم الداخلةيبحث هذا المساق باألساليب الزخرفية المستخدمة بالفنون اإلسالمي

  )1،4( 3  21203245  هندسيمنظور 

ورسم المنظور الداخلي والخارجي  )  النقطة والنقطتين "يبحث هذا المساق في أساسيات رسم المنظور الهندسي 
.وكذلك خصائص المنظور وعناصره  

 

  )1،4( 3  21203247  ظاللظل و

 وكذلك ، الظالل وطرق تمثيلهايشمل هذا المساق على بيان أهمية الظل في التصميم والرسم والغرض من تمثيل
الظالل في المنظور وتمثيل ظالل األشكال الهندسية  المختلفة واستخدام الظالل في المساقط والقطاعات والواجهات 

.المعمارية  

 

  )3،0( 3  21203161  طرز األثاث

يشمل هذا المساق دراسة طرز األثاث  على مختلف العصور وأثر هذه الطر على تطور األثاث في العصر الحديث 
.كذلك يشمل دراسة  آلية تراكيب األثاث. ر الهائل الذي طرأ على صناعة األثاث والتطو  

 

الميداني التدريب  21203191 3 )0،140(  

 يطور فيها  فيها لمدة زمنية محددة يقوم الطالب باختيار إحدى الشركات المتخصصة في نفس المجال والتدرب
.الطالب أسلوبه في التعامل مع السوق المحلية   

 

 

  


