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 ساعة معتمدة 61االجبارية:  متطلبات الكلية

 .8ص* لإلطالع على المعلومات : يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها , 

 

 عة معتمدةسا 41: القسم متطلبات

 رقم المساق رمز المساق المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية

Engineering Drawing  2 الرسم الهندسي               ME 121 2006 

Free Hand Sketching 2 الرسم الحر والخطوط ARC 121 2209 

Aesthetics 3 علم الجمال ARC 136 2253 

Principles of Interior Design 3 مبادىء التصميم ARC 135 2275 

 Summary of History of  the Art 3 2588  تاريخ الفن الموجز 

Introduction to Eng. Professions 1 2589  مقدمة في المهن الهندسية 

 

 :القسم متطلباتوصف 

 الرسم الهندسي: - 6006

دئ الرسم الهندسي,رسم األشكال الهندسية المنتظمة و المنحنيةة, كتابةة األحةرف العربيةة يهدف المساق الى التعرف على أساسيات و مبا

 واإلنجليزية بخط هندسي,اإلسقاط العمودي و استخراج المسقط الثالث,رسم المقاطع,رسم األيزومتري,الرسم الحر.

 الرسم الحر والخطوط - 6602

وتعلةةم الطالةةن مهةةارات , ك عةةن طريةةق تةةدرين العةةين علةةى المسةةافات والنسةةن ى محاكةةات وتقليةةد الوالةةع المر ةةي و لةةإلةةيهةةدف المسةةاق 

م لديةه , تنميةة لةدرل الطةالن لى  تنمية لدرته على التعرف والتخيل , تنميةة الة وق السةليإكما يهدف  لالم الرصاص ,أاستخدام التحليل و

ف علةةى النسةةن المنظوريةةه واسةةتخدام ألةةالم ة , التعةةرفكةةارل وخيالةةأعلةةى  يةةة القةةدرل عنةةد الطالةةن علةةى التعبيةةردراك النسةةن, تنمعلةةى إ

شةكال مصةدر وةو ي والتةدرين علةى اسةتخدام أدوات مختلفةة فةي تسةجيد األلوان الخشبية و الفحم النباتي,التظليل بوجود الرصاص واأل

 والتدرج في الظالل.

 علم الجمال - 6622

واهةم  ,من خالل دراسة العاللة بةين علةم الجمةال والفةن عبةر العصةور؛ ها تعريف الطالن باألسس الفنية للعمل الفني وكيفية التعامل مع

ودراسةة مميةزات , التةي أدت إلةى ظهةور علةم الجمةال  ,نظريات علم الجمال والنقد والدوافع واألهداف االجتماعيةة والعلميةة والتربويةة 

ونظرة الدين والعقيةدة اإلسةالمية وتقييمهةا  ,ليم علم الجمالومعاني ولواعد و , العمل الفني الخاصة وعاللة الفن بأنواع النشاط اإلنساني

 للفن عبر المدارس والعصور اإلسالمية المختلفة .

 

 

 الرقم البيان س.م

 1. االجبارية متطلبات الكلية 16

 2. القسممتطلبات  14

 3. متطلبات التخصص  52

  المجموع 52



 

 كلية المهن التطبيقية

 جامعة بوليتكنك فلسطين

 
 : مبادئ التصميم - 6652

سس التصميم,وتنمية لدرته على استخدام خامات مختلفه وتوظيفها فى التصميم,التعرف ف الطالن على أيهدف المساق الى تعري

بعض المهارات واألسالين المختلفه فى استخدام األدوات والخامات المختلفه  كسابهإ نمية االحساس باللون ,على عناصر التصميم, ت

عمال المهارل فى توظيف اللون فى أ كسابهإ لىباإلوافة إ بداعية عند الطالن للتصميم والتنفي ,تنمية القدرة اإل عمال التصميم ,فى أ

 التصميم .

 : الموجزتاريخ الفن  - 6288

معلومات ومفاهيم فنية وافية عن كيفية نشوء الفن في العالم ومراحةل تطةورل بةدءان مةن العصةور الحجريةة  يهدف ه ا المساق إلى إكسان

التعةرف علةى أهميةة  وكة لك فنةون الرسةم والنحةت والزخرفةة والعمةارة والصةناعات اليدويةة , ةالقديمة و حتى العصر الحديث , ودراس

فنةون الماوةي و الحاوةر  م األسبان التي أدت إلى نشو ه , كما يهدف الى إعطاء الطلبةة خلفيةة ثقافيةة عةنان , وتفهالفن في حياة اإلنس

 تتمكنهم من نقد وتحليل األعمال الفنية القديمة و الحديثةة و التميةز بةين الجميةل و القبةيت , وتةزودهم بمعلومةات عةن الخبةرات والمهةارا

ويطلعةون علةى المفةاهيم والفلسةفات الجماليةة التةي تبنتهةا الحوةارات , ون عبر مراحل مختلفةة مةن التةاريخ الفنية التي كان يمتلكها الفنان

 القديمة المتتالية في التعبير الفني .

ساعد دراسة المساق الطلبة على تكوين اتجاهات وأنماط فنية جديةدة تعةزز لةدرتهم علةى اإلبةداع واالبتكةار , وتنميةة القةدرة ال وليةة و وت

 حسية بالعاللات التشكيلية وليمها الجمالية  . ال

 : مقدمة في المهن الهندسية - 6282

يهدف ه ا المساق إلى تعريف الطالن بمفهوم الهندسة والفنون التطبيقية والعاللةة المتبادلةة بينهمةا وطبيعتهمةا كمهةن وتطةور هة ل المهةن 

دسةية المسةةاعدة والمهةن التطبيقيةةة وبةين التكنولوجيةةا والمجتمةع ودور وتةةأثير عبةر التةةاريخ, كة لك ينةةالا المسةاق العاللةةة بةين المهةةن الهن

أصةحان هة ل المهةن داخةل مجةتمعهم, كمةةا أن الطالةن يتعةرف فةي هة ا المسةاق بسيجةةاز علةى ألسةام المهةن الهندسةية والتطبيقيةة المختلفةةة 

 عليم الهندسي والتكنولوجي بهدف تطويرها.التقليدية منها والحديثة واألخالليات المهنية وما يمكن أن يواف في خطط الت

 

 ساعة معتمدة 54: متطلبات تخصص التصميم الداخلي 
 

 رمز المساق المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية
رقم 

 المساق

Architectural Drawing (1) 2 (1)الرسم المعماري ARC 122 2207 

Project 2  المشروع ARC 220 2228 

Interior Design I 2 (1) التصميم الداخلي ARC 220 2277 

Executive Drawings 3 المخططات التنفي ية /ديكور ARC 220 2278 

Shades, Rendering 2 الظالل واإلظهار ARC 237 2279 

Interior Design Models 2 نما ج التصميم الداخلي ARC 239 2280 

Carpentry. Painty Stey I 2 (1)تنجيد الدهان والنجارة وال مشاغل ARC 224 2281 

Carpentry. Paintry Stery II 2 (2)تنجيدالدهان والنجارة وال مشاغل ARC127W 2282 

History of Furniture 2 تاريخ األثاث ARC227W 2283 

Calculations of Quantities & 
Specifications / Decor 

 ARC 125 2286 حسان الكميات والمواصفات/ديكور 3

Interior Design II 2 (2)التصميم الداخلي ARC 236 2307 

Field Training  I 2 2434  (1)التدرين الميداني 

Field Training  II 2  2435  (2)التدرين الميداني 

Technology of Raw Materials 
& Carpentry  

 2590  والنجارة خاماتالجيا تكنولو 3

The Use of Computer in 
Drawing 1 

 2591  (1)الحاسون في الرسم خداماست 3

Adaptation & Plumping  2 2592  التمديدات الصحية التكيف و 

Lighting & Electrical 
Installations   

 2593  االنارة والتمديدات الكهربا ية 1
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The Use of Computer in 
Drawing 2 

 2594  (2استخدام الحاسون في الرسم ) 3

Engineering Perspective 2 2595  المنظور الهندسي 

Industrial Arts / Upholstery  3 الفنون الصناعية /تنجيد ARC 228 2596 

 

 التصميم الداخلي :تخصص متطلبات وصف 

 :1الرسم المعماري  - 6605

يهدف ه ا المساق إلى تعريف الطلبة بالمهةارات اليدويةة فةي رسةم المشةاريع بمقةاييس رسةم مختلفةة, كمةا يتعةرف الطالةن علةى األدوات 

والقةةدرة علةةى إظهةةار المشةةاريع بالطريقةةة , والرمةةوز المسةةتخدمة فةةي الرسةةم لةةتمكن الطالةةن مةةن رسةةم مسةةالط أفقيةةة وواجهةةات معماريةةة 

 .المناسبة

  :المشروع -2228

نجاز مشروع تصةميم داخلةي متكامةل , و لك من خالل إيهدف المساق إلى إكسان الطالن مهارات البحث واالستقصاء وحل المشكالت 

 ان كبيةر ان يقدم الطالن فيه مجموع الخبرات و المهارات المكتسبة لديه خالل فترة الدراسة السابقة في التخصص , كما يترك للطالن هامشة

ن الحرية في اإلبداع الفني وابتكار التصميم ومن مناخ من المنافسةة لتقةديم العمةل اإلبةداعي األفوةل و التصةميم المتميةز  بينةه و بةين م

 زمال ه الطلبة في التخصص , ينقله الخطوة األولى واأللرن للتطبيق العملي لما هو في الحياة المهنية والعملية .

 :  1 داخليالتصميم ال -6655

والمبةادئ واألسةس التأثيثيةة  , يتعرف الطالن على مفهوم التصميم الداخلي واالصطالحات والرموز األساسةية لعناصةر التأثيةث الةداخلي

ودراسةة فراغاتةه  , ودراسة االحتياجات النفسية والجسدية التي يجن أن تتوافر في المسةكن, عليها توزيع األثاث في الفراغات المختلفة 

 محددات التصميم الداخلي والمولع والفراغ والوظيفة والخصا ص.من خالل دراسة 

تطبيقةةات خةةالل مةةن و لةةك كمةا يةةتم تنميةةة القةةدرة علةةى ابتكةةار التصةةميمات الداخليةةة وةةمن مقةاييس ونسةةن وربطهةةا بالتصةةميم المعمةةاري 

 مختلفة مثل: غرف النوم وأنواعها, الحمامات, الصالون, المطبخ,( الخ

 : تنفيذية /ديكورالمخططات ال -2278

ق رسم و تنفية  األروةيات و األسةقف و ا ك لك طر , ق تنفي هاا يهدف ه ا المساق إلى تعريف الطالن بأنواع الوصالت الخشبية و طر

 الجدران الخشبية .

 ق رسم األدراج الخشبية و تنفي ها باإلوافة إلى األبوان و الشبابيكا كما يتطرق المساق إلى طر

  واإلظهار: الظالل - 2279

هةا عمليةا, وعلةى إغنةاء  ى تنميةة ملكةة الحةس والخيةال واثراعمةل علةال , كسان الطالن القدرة على تحديد الظالل وإسقاطها بشكل سةليمإ

اللوحات والمخططات لتعبر والعيا ما أمكن عن الحقيقة بشكل صادق, كما يةتم مةن خةالل هة ا المسةاق اختيةار وسةا ل اإلظهةار المناسةبة 

ويتعةرض  , خراجهةا بشةكل متناسةق مةألوفإطالن القدرة علةى إنهةاء اللوحةات وويعمل على إعطاء ال, ع وماهية كل مشروع حسن نو

تحديةد ظةل جميةع األشةكال مةن و , 54استخدام األشةعة المتوازيةة والتركيةز علةى والمساق إلى كل من )مصادر الووء وأنواع االشعة, 

مسةةتوى المنحنةةي, المسةةتوى )السةةقاط الظةةالل علةةى المسةةتويات  ات الحةةاالت الخاصةةة مثةةل , إ( الةةدوا ر إلةةى الهةةرم والمخةةروط...الخ

, دراسة ظالل الواجهات المعمارية والقطاعةات الداخليةة والمسةالط األفقيةة, ظةالل األشةكال المنظوريةة )المنةاظير(, اإلظهةار ( منكسرال

 مفهومه وغروه وأسسه.

  نماذج التصميم الداخلي: - 2280

 , إكسةابهالعمةلفةي الدلةة  ,تجسيد فكةرة التصةميم على لدرتهتنمية ,ووهبة الطالن وصقلها بالتجربة والمراسمتطوير يهدف المساق الى 

 القدرة علي معالجة المشاكل التي لد تواجهه خالل عمل النمو ج.
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  :1تنجيد الدهان والنجارة وال مشاغل -2281

التنجيةد اليدويةة والتعةرف علةى أدوات النجةارة اليدويةة والكهربا يةة وأدوات  , ساق إلى ربط المعلومات الفنية والتطبيق العملةييهدف الم

عمةال النجةةارة هةةم أسةس وفنيةةات أوف , والتعةةرف علةى الخامةةات المسةتخدمة فةي النجةةارة والتنجيةد, صةحيحة وطريقةةة  ةواسةتعمالها بكفاية

 وتهي ته لمواجهة تمارين أكثر صعوبة., نفي  بعض المهارات األولية كمبادئ أساسية ليصبت الطالن لادران على ت

والمحافظةة علةى األدوات والخامةات المختلفةة مةن  ,كما يتعةرف الطالةن علةى أسةس السةالمة المهنيةة لحمايةة نفسةه وغيةرل مةن األخطةار

 .التعرض للتلف وتنمية روح العمل الجماعي من خالل تنفي  تمارين مشتركة

 :6تنجيد الدهان والنجارة وال مشاغل -2282

كسةةابه , وإصةةحيحة أدوات وعةةدد النجةةارة بكفايةةة وبطريقةةة واسةةتعمال , يهةةدف المسةةاق إلةةى ربةةط المعلومةةات الفنيةةة والتطبيةةق العملةةي 

الت الخشةةبية ليصةةبت وفهةةم أسةةس وفنيةةات أعمةةال التشةةطين النهةةا ي والةةدهان للمشةة و , المهةةارات الالزمةةة للمهنةةة فةةي النجةةارة والتنجيةةد

 , الطالةن لةةادران علةى تنفيةة  بعةض المهةةارات والتمةارين الصةةعبة ومراحةةل العمةل فيهةةا مةن مرحلةةة البةدء بالعمةةل حتةى إنهةةاء المشةة والت

وحسةان , باإلوافة إلى أعمال التشطين والدهان وإوةافة الكماليةات باسةتخدام العةدد واألدوات واألجهةزة الكهربا يةة المحمولةة والثابتةة 

 . الكميات للمش والت

وتحويةل هة ل المخططةات مةن  , ق فةك الرمةوز والقياسةاتا ةوطر, تمكين الطالةن مةن لةراءة المخططةات التنفي يةة للمشة والت الخشةبية 

 لى نما ج مجسمة بقياساتها الطبيعيةإرسومات على الورق 

  تاريخ األثاث : -2283

 , ومراحل تطورل من خةالل المةرور باألزمنةة والعصةور القديمةة , اريخ األثاثيتعرف الطالن ومن دراسته له ا المساق على نشأة وت

دراسة المؤثرات والزخارف والخامات المختلفة ألثاث كل عصر وطةراز منة  النشةأة وحتةى العصةر  , ومعرفة مميزات وطابع كل منها

 الطرز المعاصرة.معرفة األسالين القديمة والطرز المميزة ومقارنتها ب؛ لدفع الطالن إلى  الحالي

 حساب الكميات والمواصفات/ديكور -2286

سةةقف المسةةتعارة عمةةال المنجةةور والتشةةطيبات والمنشةةنت المعدنيةةة والخشةةبية وأسةةقف القرميةةد واألحسةةان الكميةةات ألبتعريةةف الطالةةن 

المهنةدس و المالةك  ت المترتبةة علةىك لك يبحث ه ا المساق  في أنواع العطةاءات ووثا قهةا والةدعوة إليهةا والواجبةا , وأعمال التمديدات

 والمقاول.

  :6التصميم الداخلي  -2307

يتعرف الطالن على مفهوم التصةميم الةداخلي واالصةطالحات والرمةوز األساسةية لعناصةر التأثيةث الةداخلي والمبةادئ واألسةس التأثيثيةة 

ودراسةةة , والجسةةدية التةةي يجةةن أن تتةةوافر فةةي المولةةع  ودراسةةة االحتياجةةات النفسةةية , توزيةةع األثةةاث فةةي الفراغةةات المختلفةةة, عليهةةا 

 فراغاته من خالل دراسة محددات التصميم الداخلي والمولع والفراغ والوظيفة والخصا ص.

تطبيقةات مختلفةة خةالل كما يتم تنمية القةدرة علةى ابتكةار التصةميمات الداخليةة وةمن مقةاييس ونسةن وربطهةا بالتصةميم المعمةاري مةن 

 .ودور السينما, المحال التجارية, الفنادق, المكتبة, الحوانة ( الخ مثل:) المسارح

  :1التدريب الميداني  -2434

واعتبارل شرطان وروريان لتخةرج الطةالن ,  كجزء أساسي من مكوناتها  قد روعي عند إعداد الخطة الدراسية اعتماد التدرين الميدانيل

جيةا يقةوم فيةه بتةدعيم خبراتةه النظريةة التةي تلقاهةا فةي كةل مةن مسةاق تكنولو حانةاتسةبوعا شةاملة لالمتأ ستة عشر ولد خصصت له مدة

تةم دراسةتها مسةبقا فةي أن مةا لات العمليةة فةي صةميم التخصةص وهةي إلةى المسةاة إوةافهة ا باإل, ثاث خامات الديكور ومساق تاريخ األ

( مثةةل مسةةاق 1تكةةون متزامنةةة مةةع التةةدرين الميةةداني ) و( أ1لتنجيةةد )( ومسةةاق مشةةاغل النجةةارة والةةدهان وا1مسةةاق التصةةميم الةةداخلي )

و لةك يكةون عةن , ومسةاق التمديةدات الصةحية والكهربا يةة , ( 2والتنجيةد ) , ومسةاق مشةاغل النجةارة والةدهان, ( 2التصميم الداخلي )

 خبراته . زيارة ميدانية حسن خطة مدروسة لت طية جوانن عديدة تكمل النوالص لدى المتدرن وتعزز( 14)طريق عمل 

  :6التدريب الميداني  -2435

المهةارات والكفايةات المهنيةة التخصصةية بمجةالي  ُبنيت الخطة الدراسية للمسار التطبيقي على أساس أن يكتسن الطالةن لةدران كةيافيان مةن

 ال الدراسةة , ومواجهةة متطلبةاتليكةون مةؤهالن بصةورة ممتةازة لةدخول سةوق العمةل أو اسةتكم,  التطبيقات العملية والمعلومات الثقافية

سةريعة ومتالحقةة فةي كةل  في ووء ما يتسم به عصرنا الحالي من مت يةراتو , ت يرات التكنولوجية والمعلوماتيةالحياة والتكيف مع الم



 

 كلية المهن التطبيقية

 جامعة بوليتكنك فلسطين

 
ساسةيان تسةعى لتحقيقةه موالع العمةل أثنةاء الدراسةة مطلبةان أفي الميداني للطالن  المجاالت التكنولوجية وتطبيقاتها , ل ا فقد أصبت التدرين

  .األطراف المعنية بسعداد الكوادر الفنية التي يتطلبها سوق العمل كل

 : والنجارة خاماتالتكنولوجيا  -2590

ق اسةتعمالها وتقنيةات ا ةلى تزويد الطالةن بمةا يلةزم مةن معلومةات عةن خامةات الةديكور والنجةارل  وطرإتطرق مساق تكنولوجيا ديكور ي

, سةس صةحيحه ا ةق علميةة وأن يكةون لةادرا علةى تمييةز المةواد بطرأها ه من دراسة هة ا المسةاق ايع الطالن بعدانالتركين بحيث يستط

دث المةةواد حةة؛ و لةةك مةةن خةةالل دراسةةة أعلةةى مةةواد وخامةةات الةةديكور ابعةةة التطةةور التكنولةةوجى الةة ى يطةةرأكمةةا يتطلةةن هةة ا المسةةاق مت

 على استخدامها  . والتطورات التى لد تطرأ

 :1 الحاسوب في الرسم خداماست  -2591

وحدودل في الرسةم والتصةميم والتخةزين  , وإمكانياتهوتسمياته  ه وأجزا حجامهأونواعه أه ا المساق يتعلق بتعريف الطالن بالحاسون و

رسةةم واسةةتعمال بعةةض هةة ل البةةرامم فةةي  , وتعريفةةه بالل ةةات وبةةرامم الرسةةم بصةةفة خاصةةة, وحةةل المعةةادالت والتصةةنيف والتبويةةن , 

مال امكانيةات الحاسةون, واسةقاط الظةالل ورسةم التفاصةيل وتكبيرهةا وتصة يرها باسةتع, المسالط والواجهات وااليزومتريك والمناظير 

 خراج ه ل الرسومات على ورق.إوطباعته و

 التمديدات الصحية:التكيف و  -2592

المسةتخدم فةي المبةاني ومةدى  القةدرات لةدى الطلبةة لتقيةيم النظةامالخةدمات المتبعةة والمسةتخدمه فةي البنايةات تنميةة  تعريف وتقديم أنظمة

 , تنميةةة لةةدرة الطالةةن علةةى لةةراءةفوةةل المال ةةم مةةع التكةةوين المعمةةاري نميةةة المهةةارات الختيةةار النظةةام األت, المختلفةةة  بنيةةةمالءمتةةه لأ

 ية في اعمال التمديدات والتكيف للمباني.التعرف على الجوانن العمل ,المخططات للتمديدات الصحية ومعرفة الرموزالخاصة بها 

 :نارة والتمديدات الكهربائيةإلا-2593

وإجةةراء الحسةةابات األوليةةة , ولةةراءة المخططةةات , يهةةدف هةة ا المسةةاق إلةةى تعريةةف الطالةةن بمتطلبةةات اإلوةةاءة االصةةطناعية الحديثةةة 

وتعريف الطالةن بالنظريةات والقةوانين المتعلقةة بحسةابات اإلنةارة  , ناسبةواختيار نوع المصابيت الم , الالزمة لتحديد متطلبات اإلواءة

من خالل أمثلة وتطبيقةات مختلفةة, إوةافة إلةى المةواد الالزمةة إلجةراء التمديةدات وحسةان مقةاطع األسةالك وحسةان الهبةوط فةي الجهةد 

ى حسان األحمال وتحديةد موالعهةا, وكة لك تصةميم والحماية واللوحات الكهربا ية والتأريض و لك من خالل تطبيقات متنوعة إوافة إل

 الصواعد للخدمات الكهربا ية بكافة أنواعها. 

 :(6استخدام الحاسوب في الرسم ) -2594

يهةةدف هةة ا المسةةاق إلةةى تنميةةة وتطةةوير لةةدرات الطالةةن علةةى اسةةتخدام الحاسةةون ابتةةداء بةةالفكرة التصةةميمية وانتهةةاء بةةسخراج المشةةاريع 

الطلبة في كيفية تطويع التطور اإللكتروني لخدمة العمةل الهندسةي المختلفة, كما يعمل ه ا المساق على توسيع مدارك  الهندسية بأشكالها

 3D Max)و لك بتعلم برامم  المتنوعة,من خالل تعلم البرامم الخاصة في الرسم المعماري بالحاسن اآللي وأسالين اإلظهار و لك  ,

, AutoCAD) في معالجة الصور وإخراج المشاريع. مخصصةوغيرها من البرامم ال 

 المنظور الهندسي – 2595

باستخدام أنواع المنظور المختلفة واختيار البعد و الزاوية المناسةبة لة لك  , رسم المنظور الهندسي للمعالم المختلفة الموجودة في الطبيعة

 األفقي.و ك لك لدرة الطالن على رسم المشاريع المختلفة باستخدام المسقط , 

  الفنون الصناعية /تنجيد: -2596

يهدف ه ا المساق الةى تمكةين الةدارس مةن التعةرف علةى الصةناعات الفنيةة اليدويةة , وإكسةابه معلومةات وطرا ةق لتنفية  األعمةال الفنيةة 

ظرية المكتسبة بالتطبيق العملي , وحصوله على المعرفة الكاملة في كيفيةة التعامةل مةع الحرفية , وتنمية لدراته على ربط المعلومات الن

 الخامات المستخدمة لي الحرف المتنوعة.


