
ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعات (9)

اسم المادة

السنة الدراسية ا�ولى - الفصل الدراسي الصيفي  مجموع الساعات الكلي للفصل:

مختبر مساحة

تاريخ العمارة والتصميم الداخلي

الصحة والسالمة والبيئة المهنية

الثقافة ا�سالمية

ساعة (16)

الفصل
األول

السنة الثانية اسم المادة

السنة الدراسية الثانية - الفصل الدراسي ا�ول  مجموع الساعات الكلي للفصل:

المنظور الهندسي والظالل

مواصفات وعقود

أسس التصميم المعماري

حساب كميات/ مباني

مخططات تنفيذية معمارية

مهارات لغوية

نظريات وتطبيقات ا�لوان

ساعتان معتمدتان(2)

ساعتان معتمدتان(2)

ساعتان معتمدتان(2)

عدد الساعات

ساعتين معتمدتين(2)

ساعتين معتمدتين(2)

ساعتان معتمدتان(2)

ساعتان معتمدتان(2)

ساعتان معتمدتان(2)

عدد الساعات

عدد الساعات

ساعة (20)

 الفصل
األول

السنة ا�ولى اسم المادة

السنة الدراسية ا�ولى - الفصل الدراسي ا�ول  مجموع الساعات الكلي للفصل:

”تحدد حســب مستوى الطالب” 

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعة معتمدة(1)

(2)

(3)

ساعات استدراكي (6)

ساعتان معتمدتان

ساعتان معتمدتان(2)

ساعات معتمدة

مفاهيم فيزيائية

مفاهيم رياضية

  مختبر مفاهيم فيزيائيه

الرسم الهندسي بالحاسوب

رسم معماري

المواطنة ا�يجابية ومهارات الحياة

اللغة ا�نجليزية

(1)

ساعات استدراكي(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعتان معتمدتان(2)

ساعتان معتمدتان(2)

ساعات استدراكي (6)

ساعتان معتمدتان(2)

 الفصل
الثاني

السنة ا�ولى عدد الساعات

ساعة (21)

اسم المادة

السنة الدراسية ا�ولى - الفصل الدراسي الثاني  مجموع الساعات الكلي للفصل:

”تحدد حســب مستوى الطالب” 

Study Skills

رسم معماري

رسم حر

مواد معمارية

مساحة

مشغل نماذج

 

اللغة ا�نجليزية

(2)

تخصص هندسة العمارة والتصميم الداخلي
Architecture Engineering and Interior Design

الخطة االسترشادية لبرنامج الدبلوم الجامعي المتوسط  
(      ) 

(      ) 

مجموع ساعات التخصص الكلي:

ساعة معـتمــــدة

ساعة استدراكية 
”تحدد حسب مستوى الطالب” 
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الفصل
الصيفي

السنة ا�ولى
مطلـــــوب من الطـــــالب

مستويـــــــان فقـط  

اللغة العــربيــــــــة

مهارات الحاسوب

English

(99)(3)

(99)

(99)

 يعفى الطـــــالب من تسجيـــــل

 المـــواد التــــالية في حال اجتـاز

امتحــــان المستــوى في بدايــة

الفصـل الدراسي ا�ول: 

ساعات

ساعات

ساعات

(3)

(3)

Pre-Beginner

Beginner 

Elementary

Pre-intermediate

Intermediate 

 تحــــديد مستويـــــــات اللغـــــة

 ا�نجليــــزيـــــة التي يــــدرسهـــا

الطالـب تحدد حسب إمتحــــان

  مستويـــات اللغـة ا�نجليزيــــة

The English Levels

ساعات(6)

ساعات(6)

ساعات(6)

ساعات(6)

ساعات(6)

 الفصل
الدراسي

ى
عل

ا�
د 

ح
ال

يج
خر

لل

ى
عل

ا�
د 

ح
ال

ى
دن

ا�
د 

ح
ال

 عدد السـاعــات المعتمدة التي

 يستطيــــع الطــالب تسجيلهــا

خالل الفصل

الفصـــــــل ا�ول

الفصــل الثـــاني

الفصل الصيفي

(9)(18)(21)

(9)(18)(21)

-(9)(12)



نبذة عن تخصص هندسة التصميم الداخلي

التجسيــــــر للجــامعات
 يمكــن للطالــب التجســير فــي مختلــف الجامعــات ا�ردنيــة وخــارج ا�ردن فــي تخصــص هندســه العمــارة أو الهندســة المدنيــة بعــد اجتيـــاز 
 امتحــان الشــامل بنجــاح حســب التعليمــات الصــادرة مــن جامعــة البلقــاء والتعليــم العالــي, علمــا أن عــدد الســاعات التــي ســتعادل لــه تعتمد

على التخصص الذي سيختاره

 ُيعنــى بالتصميــم المعمــاري للمبانــي علــى نطاقــه ا�وســع وإخــراج هــذه التصاميــم برســومات تنفيذيــه توضــح كل التفاصيــل. يتــم إعــداد
 الطــالب بشــكل يمكنهــم مــن رســم المخططــات التنفيذيــة لمختلــف المشــاريع حيثمــا تكــون جاهــزه �مــور الترخيــص والتنفيــذ. يكتســب
 الطالــب مهــارة التصميــم الداخلــي بجانــب التصميــم الخارجــي للمبنــى. يكتســب طالــب العمــارة مهــارات تقنيــة مختلفــة علــى البرامــج
ــب مــن مهــارة الرســم اليــدوي وتوجيهــه  الســتخدام ــن الطال ــب آخــر يتــم تمكي ــل                                                      ومــن جان  المختلفــة مث

افكاره المتنوعه في مرحلة التصميم

عدد الساعات

ساعات (10)

اسم المادة

السنة الدراسية الثانية - الفصل الدراسي الصيفي  مجموع الساعات الكلي للفصل:

التدريب الميداني

خدمات مباني

العلوم العسكرية

Career Readiness

الفصل
الصيفي

السنة الثانية

 (3D MAX- AutoCAD- Photoshop)

مجــــــــاالت العمـــــــــــل

شركات و مكاتب هندسية - رسام معماري/ حاسب كميات

شركات المقاوالت - مراقب أعمال التشطيبات/حاسب كميات

مكاتب عمل النماذج الهندسية للمشاريع - منفذ مجسمات معمارية

شركات االلمنيوم و الحديد - رسام التفاصيل على
AutoCAD

ال يسمح للطـــــالب بالتخرج من الكليـــــــة إذا حصــــــــل على معــــدل تراكمي أقــــل من %60

ُيـفصل الطــــالب بعد الفصل الـدراسي ا�ول له إذا حصل على معـدل تراكمـي أقــــل من %55

ُيفـصل الطــــالب المستجد في الفصـل ا�ول لــه إذا حصل على معدل تراكمي أقـــل من %50

إذا تجاوز غياب الطالب دون عذر مقبول (15%) من الساعات يحرم ويعطي صفر الجامعة %35

تعليمــــــات الدراســـــــة

ساعتين معتمدتين(3)

ساعتين معتمدتين(3)

ساعة معتمدة(1)

ساعتين استدراكي(3)

تخصص هندسة العمارة والتصميم الداخلي
Architecture Engineering and Interior Design

الخطة االسترشادية لبرنامج الدبلوم الجامعي المتوسط  
(      ) 

(      ) 

مجموع ساعات التخصص الكلي:

ساعة معـتمــــدة

ساعة استدراكية 
”تحدد حسب مستوى الطالب” 
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ساعتان معتمدتان(2)

ساعتان معتمدتان(2)

ساعتان معتمدتان(2)

ساعتان معتمدتان(2)

ساعتان معتمدتان(2)

ساعتان معتمدتان(2)

ساعتان معتمدتان(2)

ساعة (14)

الفصل
الثــاني

السنة الثانية اسم المادة

السنة الدراسية الثانية - الفصل الدراسي الثاني  مجموع الساعات الكلي للفصل:

التصميم المعماري

إنشاء مباني

مشاغل إنشاء مباني

مهارات التواصل باللغة ا�نجيزية

ريادة ا�عمال

التصميم المعماري باستخدم الحاسوب

التربية الوطنية

عدد الساعات


