جامعة اليرموك
مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة المجتمع

الخطة الدراسية لبرنامج الدبلوم التدريبي في التصميم الداخلي
فصالن دراسيان " 8شهور"
الفصل األول
الرقم

رمز المساق
ورقمه
ت .د 111

رسم المنظور الداخلي

7
3

ت.د 111
ت.د 102

نظرية اللون
التصميم باستخدام الحاسوب ()1

8

ت.د 103

خامات وتقنيات التصميم الداخلي

1

اسم المساق

Course
Interior Design
perspective
Color theory
L n Design by
)computer(1
Materials and
lnt.D.Technigues

عدد الساعات
27
84
27
84

الفصل الثاني
الرقم
1
7

رمز المساق
ورقمه
ت.د104
ت.د105

3

ت.د106

8

ت.د 107

اسم المساق
أساسيات التصميم الداخلي
التصميم باستخدام الحاسوب ()7
مشاريع تطبيقية في التصميم
الداخلي
مشروع النهائي

Course
L.D. Basics
L n Design by
)computer(2
Applied projects
in l. D
Final project

يأتي إنعقاد هذا البرنامج بواقع ( )841ساعة تدريبية
 5ساعات *  3ايام *  11إسبوع = 781ساعة تدريبية لكل فصل دراسي

عدد الساعات
84
27
84
27

وصف المساقات
-

رسم المنظور الداخلي
يهدف هذا المساق إلى التعرف على تكوينات المنظور وكيفية رسم المنظور الهندسي

ذوالنقطة الواحدة ومتعدد النقاط وااليزمترك واستخراج المساقط الهندسية وطريقة رسمها.

 نظرية اللونيهدف هذا المساق إلى التعرف على األلوان األساسية واأللوان الثانوية وطريقة مزج
األلوان للحصول على األلوان الثانوية وتطبيق ذلك في عمل الدائرة ألونية والتعرف
على سيكولوجيةاأللوان وطريقة استخدامها في المساحات الكبيرة والصغيرة
واستخدام األلوان في عمل المشاريع المختلفة.
 التصميم باستخدام الحاسوب ()1يهدف هذا المساق إلى التعرف على برامج التصميم بواسطة الكمبيوتر واستخدامه
بشكل فعال لدى المصممين والفنانينمن خالل االستعانة ببرنامج االوتاكاد فعمليات
إنتاج التصميم الداخلي مما يهدف إلىإبراز دور هذه البرامج في انتاج التصاميم
المختلفة .
 خامات وتقنيات التصميم الداخلييهدف هذا المساق للتعرف على الخامات األساسية المستخدمة في البناء والفراغات
الداخلية من كساءاتلألرضيات والجدران واألسقفواألثاث من حيث أنواعها
ومواصفاتها ومكوناتها واستخداماتها وطرق التعامل معها وكما يهدف إلى التعرف
على مجاالت التصميم الداخلي وتقنياته ومفرداته من خالل تطبيق مشاريع صغيرة.
 أساسيات التصميم الداخلييهدف هذا المساق إلى التعرف على مبادئ وأساسيات معالجة الفراغات الداخلية من
النواحي الوظيفية والمنفعية والجمالية ويوضح كيفية حل المشكالت التصميمية

الداخلية من خالل التحليل الفراغي والتخطيط والتأثيث ،وكما يهدف إلى دراسة اإلنارة
الطبيعية والصناعية وخصائصها في التصميم الداخلي .

 التصميم باستخدام الحاسوب ()7يهدف هذا المساق إلى التعرف على برامج التصميم بواسطة الكمبيوتر واستخدامه
بشكل فعال لدى المصممين والفنانين من خالل االستعانة ببرنامج  3D Maxفعمليات
إنتاج التصميم الداخلي مما يهدف إلى إبراز دور هذه البرامج في إنتاج التصاميم
المختلفة.
 مشاريع تطبيقية في التصميم الداخلييهدف هذا المساق إلى أن يقوم الطالب بتنفيذ مشاريع سكانية وتجارية ومن خالل هذه
المشاريع يعالج المشكالت الداخلية السكانية والتجارية ودراسة الفراغات وتوزيع
األثاث واإلنارة واختيار الخامات واأللوان المناسبة لهذه المشاريع .
 مشروعالنهائييهدف هذا المساق على إن يقوم الطالب بإجراء دراسة متكاملة لمشروع النهائي
المراد تصميم بحيث يقوم بتحديد مشكلة المشروع واقتراح حلول مناسبة بحيث يتم
إعداد المخططات والتصاميم والدراسات النظرية كاملة بما يتالءم مع طبيعة ومجل
التصميم الداخلي وبالتالي يسعى الطالب إلخراج وتقديم مشروعة بحيث يظهر
أبعادةوامكاناتة الكاملة.

مقترحالدبلوم التدريبي في التصميم الداخلي
أوال:مدة الدبلوم المهني سنة دراسية  8شهور
ثانيا ً  :الشريحة المستهدفة الحاصلين على الثانوية العامة ناجح راسب والعاملين في هذا
القطاع.
ثالثا:مبررات البرنامج
 -1تطورمجال التصميم الداخلي في السوق المحلي وزيادة الطلب على هذا التخصص
والحاجة الماسة إلى كوادر بشرية في هذا التخصص
 -2الحاجة الماسة الى هذا التخصص وتوفر شواغر في السوق المحلي
 -3تزايد الفقر والبطالة في المملكة والحاجة الماسة لتوطين األيدي العاملة والحد من
االعتماد على األيدي العاملة األجنبية
 -4تعتمد كثير من المؤسسات المتخصصة في مجال التصميم الداخلي على استقطاب
مصممين من خارج األردن وذلك للعجز الموجود في السوق األردني
 -5يتميز هذا البرنامج بخلق مزيج من معارف النظرية والتطبيق العملي الذي يؤهل
المشارك في الحصول على فرصة عمل له في حال تخرجه في السوق المحلي.
رابعاَ:األهداف
 -1توفير كوادر بشرية مؤهلين من األردنيين الراغبين بالعمل في مجال التصميم
الداخلي .
 -2دعم ومساندة هذا المجال في األردنلما له من أهمية كبيرة في السوق المحلي
وتطوره بشكل كبير في المجال السكني والتجاري.
 -3المساهمة في الحد من الفقر والبطالة بين الشباب األردني خاصة ممن يحالفهم الحظ
بالحصول على مقعد جامعي.
 -4تفعيل مساهمة الجامعة في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز توجهاتها.

