
ساعة (19)

اسم المادة

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

”تحدد حســب مستوى الطالب” 

ساعة (17)

ساعة

اسم المادة

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

”تحدد حســب مستوى الطالب” 

 الرسم المعماري

التصميم باستخدام الحاسوب أوتوكاد

تاريخ التصميم الداخلي

مبادئ التصميم

اللغة ا نجليزية

(9) 

اسم المادة

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

 الخامات والتقنيات 

المخططات التنفيذية

التصميم الداخلي السكني

Study Skills

الرسم الهندسي

ا ظهار الرقمي  - فوتوشوب

المواطنة ا يجابية ومهارات الحياة

الرسم الحر

اللغة ا نجليزية

Beginner 

Elementary

Pre-intermediate

Intermediate 

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: 

 تحــــديد مستويـــــــات اللغـــــة

 ا�نجليــــزيـــــة التي يــــدرسهـــا

الطالـب تحدد حسب إمتحــــان

  مستويـــات اللغـة ا�نجليزيــــة

The English Levels

ساعات

ساعات(6)

ساعات(6)

ساعات(6)

ساعات(6)

ساعات

ساعات

(3)

(3)

تخصص التصميم الداخلي
Interior Design

الخطة االسترشادية لبرنامج الدبلوم الدولي  
(      ) 

(      ) 

مجموع ساعات التخصص الكلي:

ساعة معـتمــــدة

ساعة استدراكية 
”تحدد حسب مستوى الطالب” 
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 الفصل
األول

السنة ا�ولى

 الفصل
الثاني

السنة ا�ولى

الفصل
الصيفي

السنة ا�ولى

الفصل
الصيفي

السنة الثانية

عدد الساعات

عدد الساعات

عدد الساعات

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعتان معتمدتان(2)

ساعتان معتمدتان(2)

ساعتين معتمدتين(2)

ساعات استدراكي (6)

ساعات استدراكي (6)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعة (18) 

اسم المادة

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

مشاغل النجارة والديكور

حساب الكميات 

التشكيل باستخدام الحاسوب ( سي ان سي  )

الرسم باستخدام الحاسوب ثري دي ماكس 

اللغة ا نجليزية

الفصل
األول

السنة الثانية عدد الساعات

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعات استدراكي (6)

ساعة

”تحدد حســب مستوى الطالب” 

(21) 

اسم المادة

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

التصميم الداخلي التجاري

تصميم وتصنيع ا¢ثاث 

مواكبة تطور التصميم الداخلي

النماذج والمجسمات

دراسات متقدمة في التصميم الداخلي مشروع تخرج

 اللغة ا نجليزية

الفصل
الثــاني

السنة الثانية عدد الساعات

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعتان معتمدتان(2)

ساعات معتمدة(3)

ساعات استدراكي (6)

ساعات (8)

اسم المادة

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

التدريب الميداني 

Career Readiness
 ريادة ا¢عمال

(9)(18)(21)

(9)(18)(21)

-(9)(12)

 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



نبذة عن تخصص  التصميم الداخلي

مجــــــــاالت العمـــــــــــل

التجسيــــــر للجــامعات
 يمكــن للطالــب التجســير علــى تخصصــات التاليــة بجميــع فروعهــا داخــل ا¢ردن وخارجــه طالمــا أنهــى جميــع متطلبــات الدراســة حســب

 التعليمــــات الصــادرة مــن التعليــم العـــــــالي، وحصــل علــى شهـــادة بيرســون (تعتمــد الساعـــات المعادلـــة حســب التخصــص المجســر لــه:

 التصميم الداخلي - التصميم الجرافيكي - التصميم الصناعي

مصمم داخلي

مشرف مشاريع

رسام هندسي

مصمم اثاث

حاسب كميات

موظف مبيعات

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

تعليمات البرنــــــــــامج الدولي

يتم اختيار طريقة تقديم متطلبات البرنامج الدولي سواًء باللغة العربية أو اللغة ا نجليزيــــــة 

 فــي حــال تــم تقديــم متطلبــات البرنامــج الدولــي باللغــة العربيــة أو اللغــة ا نجليزيــة ســيتم اضافــة ســطر واحــد علــي الشهــــادة 
للمتقدمين باللغة العربية أن التقييم كان بلغة أخرى غير اللغة ا نجليزية دون التأثير على معايير وجودة الشهادة أواالعتماد أوالتجسير

 جميــع المــواد المعطــاة واالمتحانــات الرســمية فــي كليــة لومينــوس الجامعيــة ســتكون باللغــة ا نجليزيــة ســواء تــم تقديــم مهــام او 
 متطلبات البرنامج الدولي باللغة العربية او اللغة ا نجليزية

 تقييــم واجــب المــادة                          يعتمــد علــى نظــام تقييــم بالرمــوز هــي:                                                             ويجــب علــى الطالــب أنهــاء 
  متطلبات               على ا¢قل للنجاح بالمـــــــــادة

على الطالب النجاح بالمستويات الخمسة للغة االنجليزية المعتمدة في كلية لومينوس الجامعية

(Assignment)
(Pass)

(P: Pass, M: Merit, D: Distinction) 

تخصص التصميم الداخلي
Interior Design

الخطة االسترشادية لبرنامج الدبلوم الدولي  
(      ) 

(      ) 

مجموع ساعات التخصص الكلي:

ساعة معـتمــــدة

ساعة استدراكية 
”تحدد حسب مستوى الطالب” 
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 يهــدف التخصــص إلــى إعــداد تقنييــن مؤهليــن فــي مجــال فنــون التصميــم والديكــور ومؤهليــن تربويــا ومهنيــÂ للعمــل فــي هــذه المهنــة

 وتخريــج كــوادر فنيــة لتلبيــة احتياجــات المجتمــع وســوق العمــل حيــث يؤهــل تخصــص التصميــم الداخلــي الطالــب مجموعــة مهــارات فنيــة

 وتقنيــة فــي المجــال ومنهــا , المقــدرة علــى تنفيــذ التصاميــم الســريعة واظهارهــا بشــكل مناســب وكذلــك التمكــن مــن اســتخدام اوامــر

 الحاســوب ثنائيــة االبعــاد لتنفيــذ المخططــات التمكــن مــن اســتخدام اوامــر الحاســوب ثالثيــة االبعــاد لتنفيــذ المخططــات ومعالجــة الصــور

 الناتجــة واتبــاع المنهــج العلمــي الصحيــح فــي توزيــع االثــاث ضمــن حيــز محــدد و اتبــاع المنهــج العلمــي الصحيــح فــي تجميــع قطــع االثــاث

 وحســاب تحويــل الحجــم المقــدرة علــى تحديــد تكاليــف قطــع االثــاث والتصاميــم المختلفــة واســتخدام ادوات المشــاغل اليدويــة

واستخدام الماكنات وكذلك العديد من المجاالت الخاصة بالمبيعات والتسويق في مجال التصميم الداخلي

@ltucjo@ltuc.jo @ltuc.jo


