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 التصميم الداخلي :القسم                                                                                          العمارة والتصميمية: الكل

 

 السنة األولى
 الفصل الدراسي الثاني  األول الفصل الدراسي

عدد  المادة اسم رقم المادة
 الساعات

عدد  المادة اسم رقم المادة  المتطلب السابق
 الساعات

 المتطلب السابق

 - 3 علم الجمال 1021411  0171100 3 (1) ة اإلنجليزيةـاللغاالتصال بمهارات  0121110

 0331203 3 (1التصميم الداخلي بالحاسوب ) 1011211  0161100 3 (1) مهارات االتصال باللغة العربية 0161101
 1021414 3 الرسم الحر والتصوير 1021415  0331200 3 مهارات حاسوب )تصميم داخلي( 0331203
 1031121 3 )الثالثي األبعاد( (2) مبادئ التصميم 1031122  - 3 المعماري  الهندسي الرسم 1011111
 - 3 (1تاريخ الفن والعمارة ) 1031501  - 3 الرسم الحر 1021414

 - 3 التربية الوطنية 0161201  - 3 )الثنائي األبعاد( (1) مبادئ التصميم 1031121
 - 3 ختياري امتطلب جامعة  -  ساعة  18 : المجموع

 ساعات 6 :ساعة،  والصيفي  15المجموع:   :المجموع 
 السنة الثانية

 دراسي الثانيالفصل ال  الفصل الدراسي األول

 عدد المادة اسم المادة رقم
 الساعات

 عدد المادة اسم المادة رقم  السابق المتطلب
 الساعات

 السابق المتطلب

 - 3 التصميم الداخلي وقضاياه المعاصرة 1012215  1011111 3 المنظور والظل 1012112
 1012311 3 الداخلي السكني التصميم 1012312  1011211 3 (2التصميم الداخلي بالحاسوب ) 1012212
 - 3 اإلنارة والصوت في التصميم 1012316  1031501 3 تاريخ التصميم الداخلي 1012214
 1012220 3 الداخليـــة والتراكيب اإلنشـاءات 1012510  - 3 الخامـــــــاتتكنولوجيا  1012220
 1031122 3 التخطيط الفراغي واإلظهار 1012311

1011111 
 - 3 وتطبيقاتها نظرية اللون  1022113 

 - 3 اري ـــــــختياة ـــب جامعــمتطل -  - 3 التصوير الضوئي والرقمي 1022216

 ساعة  18المجموع:  
 - 3 اري ـــــــختياة ـــب جامعــمتطل - 
 ساعات 6 :ساعة،  والصيفي  15المجموع:   ا 

 السنة الثالثة
 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 المادة اسم المادة رقم
عدد 

 المادة اسم رقم المادة  المتطلب السابق الساعات
عدد 

 المتطلب السابق الساعات

 1012113 3 ة وسلوك المستخدمالداخلي البيئة 1013216  1012214 3 هنظرياتو تاريخ التصميم  1013110
 1013313 3 اإلداري و  البيئي التصميم الداخلي 1013314  - 3 ومناهجه سيكولوجيا التصميم الداخلي 1013113
 1012214 3 تصميم األثاث 1013317  معتمدة بنجاح ساعة 45اجتياز   3 ورش فنية ومجسمات 1013310
 1031501 3 تاريخ الفن االسالمي 1023412  1031501 3 يعالمتاريخ الفن ال 1022413
 - 3 متطلب تخصص اختياري  -  1012312 3 التصميم الداخلي التجاري  1013313

 نجاحبساعة  90 أسابيع متصلة واجتياز  8 3 التدريـــــــب الميدانـــــــي 1013700  - 3 متطلب جامعة اختياري  -

 ميدانيتدريب  ساعة،  والصيفي  15المجموع:    ساعة  18المجموع:  
 السنة الرابعة

 لثانيالفصل الدراسي ا  الفصل الدراسي األول

عدد  اسم المادة رقم المادة
 الساعات

عدد  اسم المادة رقم المادة  المتطلب السابق
 الساعات

 المتطلب السابق

 1014611 4 (2مشروع التخرج ) 1014612  - 3 العلوم العسكرية 0161200
 - 3 متطلب تخصص اختياري  -  1013313 3 الممارسة المهنية والمواصفات 1014217
 اتساع  7المجموع:    1013314 3 صميم الداخلي السياحيالت 1014315

  - 3 متطلب جامعة اختياري  - 
 1013314 2 (1مشروع التخرج ) 1014611

  نجاحمعتمدة بساعة  90 واجتياز 

  ساعة  14 :المجموع
 


