
جــــامعـة طــرابـــلس

Department Of  Interior Design 

1



الداخليالتصميم دليل قسم 

قسم التصميم الداخلي

قنيديأحمد أشرف.م/ إعداد 

لقسم التصميم الداخلياألكاديميإعداد البرنامج لجنة عضو 

2020-2019

م2020يناير

2

Interior Design Department Manual

http://3.bp.blogspot.com/-k2fSQ4z6tio/Tf1ujct0eLI/AAAAAAAAAvs/0H6RnRHHLIc/s1600/%D8%B2%D9%84%D9%8A%D8%AC1.jpg


المـحــتــويــــــات
.معلومات عن البرنامج األكاديمي◄ 

.مقدمة◄

.الرؤية والرسالة واألهداف◄

.أهداف البرنامج◄

(.شكاويلجنة التظلم وال-منسق الجودة بالقسم -واإلمتحاناتمهام منسق الدراسة -مهام اللجنة العلمية -أمين السر-مهام رئيس القسم )الهيكل التنظيمي◄

(سائل التدريسطرق وو-مكونات البرنامج األكاديمي-المهارات والكفاءات لخريج البرنامج األكاديمي-معلومات عن البرنامج األكاديمي)الخطة اإلستراتيجية للقسم◄

.ونظام قبول الطلبة بالقسمسياسة◄

مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج◄

.(إجراءات تأديبية –العقوبات –المخالفات ) التأديبية الالئحة◄

.(الخطة الدراسية ووصف المواد)البرنامج مقررات ◄

شروط وقواعد مشروع التخرج◄

.اإلرشاد األكاديمي◄

.شجرة المواد الدراسية◄

.(مقترح بأعضاء هيئة التدريس)والتعلم مصادر التعليم ◄

3



4

عامةمعلومات 
(General information)

 :معلومات عن البرنامج األكاديمي◄

الفنون واإلعالم -: الكلية 

.قسم التصميم الداخلي: القسم العلمي 

(.BSC)بكالوريوس : البرنامج األكاديمي

(:2020/خريف)طالب وطالبة،حسب آخر إحصائية لفصل(250): في البرنامج األكاديميالطلبة المسجلينعدد



(General information)معلومات عامة•

جامعة طرابلساملؤسسة التعليمية1

الفنون واإلعالمالكلية2

التصميم الداخليالذي يقدم البرنامجالقسم 3

التصميم الداخلياسم البرنامج األكاديمي4

ساعة131–وحدة 134(ساعة-بالوحدة)الرصيد الكلي للبرنامج 5

بكالوريوس تصميم داخليالشهادة العلمية املمنوحة عند استكمال البرنامج6

-األقسام العلمية ذات العالقة بالبرنامج7

اإلنجليزية-العربية في العملية التعليميةاللغةاملستخدمة8

قنيديأحمداشرف.أاسم منسق البرنامج9

(Bench marking)املراجع الخارجية للبرنامج10
كلية الفنون –جامعة فيالدلفيا 

كلية الفنون التطبيقية–أكتوبر 6جامعة 
كلية املهن التطبيقية–بوليتكنيكجامعة 

جامعة طرابلسإعتمادمن تاريخ تاريخ منح إذن املزاولة للبرنامج11

جامعة طرابلس(هاغير / الجامعة/ الكلية/ مجلس القسم)الجهة التي منحت اإلذن باملزاولة12

2022-2021خريف تاريخ بدء الدراسة الفعلية بالبرنامج13
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مقدمة

وظيفيةبيئةلخلقمرارباستفيهماتطرأالتيوالتطوراتوالخارجيةالداخليةوبيئتهباإلنسانتهتمالتيالمجاالتأحدالداخليالتصميمقسميعتبر

إعدادفييسهمسالداخليالتصميمقسمإنشاءفإنالمجالهذاألهميةونظرا  أفضللحياةإمكاناتهوتثريالفردمتطلباتترضيوجماليةنفعية

علىوالقادرةلةالمؤهالمتخصصةوالكفاءاتالكوادربإعدادالمجتمعوتنميةبناءوفيبمهامهالقياممنلتمكينهالمتميزالداخليوالمعماريالمصمم

.بالدناوتطويروتنميةقيادة

بطاوالتةمجهزوهيالعملية،للتطبيقاتوورشةالدراسيةالمقرراتلتدريسالمجهزةالدراسيةوالقاعاتالمراسممنعددعلىالقسميحتوي-

:ضمنها،ومنبهاتُدرسالتيالموادطبيعةحسبمناسبة

Design))الرسمصاالت1. Studiosمخططات-الظلوالمنظور–المعماريالرسم–التصميممواد)المختلفةالداخليالتصميملمقررات

.(الخ...صناعيتصميم-تنفيذية

The)والنماذجالمجسمات-التصميمورشةمقرراتخدمتالتنفيذيةللتصميماتفنيةورشة2. Model Workshop)،الموادتقنيات

Material)المختلفة Lap).

Data)والبصريالسمعيالعرضبشاشاتمجهزةمحاضراتقاعات3. Show)

:التاليالبيانحسب

الِورشالمراسمالقاعات الدراسيةالبيان

131العدد

ورشة فنية32-31-3330الوصف
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لداخليقسم التصميم ا–مسقط يوضح توزيع القاعات الدراسية 
8قسم التصميم الداخلي-مسقط يوضح الورشة الفنية 



بهالخاصةةالدراسيوالمقرراتبه،المتبعةوالخططاألكاديميالعلميوالبرنامجالقسموهيكليةالقسموأهدافرسالةنستعرضالدليلهذاوفي

.التدريسهيئةأعضاءمنالتدريسيوالطاقم

:الرؤية■

والوصولالداخلية،رةوالعماالتصميممجاالتفيالمجتمعيةالخدماتلتقديمواالستشارات،العلميوالبحثالفنيالتعليمبرامجفيوالتميزالريادة

.القادمةنواتسالخمسخاللوالدوليالمحليالمستوىعلىالداخليالتصميموأقسامالتصميمكلياتمنقريناتهابينالمرموقةللمكانةبالقسم

:الرسالة ■

ثقافتنا وديننا من لمعتقداتنا ومتميزومالئمالنهوض بمستوى التذوق واإلبداع الفني والرقي بالشكل المادي لحضارة مجتمعنا للوصول إلى مستوى 

مجال لتطورات فيخالل برامج تعليمية وبحثية مميزة في مجاالت التصميم والعمارة الداخلية، كما يعمل القسم على رفع مستواه األكاديمي ومتابعة ا

.الموائمة بين البحث العلمي واألهداف التدريسيةوالتركيزعلىهندسة التصميم الداخلي ودمجها في خطط القسم الدراسية، 
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الربنامجأهداف 
(Programme objectives)



Programme)الربنامجأهداف • objectives)

للج م ةة  للاطاةةالمواكبةةالاطورةةوعلاط  فةةملللةةللممةة ولاطواةة اللااط  ةة عطلاط اب اةةالمةةالدراةةتلعيةةيلير ةة مملاط عا ةة  للةةللطا اةة لي ةة اممل بةةر للةة❖

.ك رح ال الىلتسهلللللاال فو حلملىلاطو  اللااطو عابللللمخو فل  ح ءلاط  طللالخ عجل
لملىللعجالم طاالمالاإلمة اللااطففة ءطلل❖

ً
لا ك لي ا 

ً
لمهنا 

ً
 ةواءلمةالبةالولللاطة ابللللةللممة ولاطواة اتأهاللامل وحقينلي ط    مملتأهااللم  ا 

رةوعا للةللية ةال ةوعلاط  ةلل،لاإكس بهللامله عا لاطورباقاالاطالزمةالملواكبةالاطورية ا لااطواطوا الل الاألشرافلااطونفاذللخ مالاملجو علاط ابم

.ااالقوا ليااملواقعلاإل و جاالااملس ه اللللتروارلاطقر علاطان عللاتن االاملجو عليوق يللاإل و جلاطفنمل
.لىلبا ئاهلاملح اا،لاذطكلط  س ه اللللإيرازلاطت اثلاطفنملاتروارهلااطو رافليهلااملح فظالماملج وهذاااط اع ينللللاطب حثينلإم ال❖
ا ةةةة  لااطةةةةوزاعا لتحقاةةةتلاطووامةةةةللمةةةةعلاطقر مةةةة  لاط ةةةةملتقةةةة هلالخةةةة م  لاملخو فةةةةالااملسةةةة ه اللةةةةللتقةةةة يللالخةةةة م  لااال   ةةةة عا لاطفناةةةةالط ه❖

.امؤ س  لاملجو علاملخو فال

.اطاا وعلاط  للمالبالولترباتلامل  يي لاط إحوا ج  اطووامللمعلاملجو علاملحلىلافهللاا وقراءلمور ب ته،لات باال❖
.ت اثاالاطفناالاترواره الحف ظلملىلاطهواالاط ا االيكللتف ما ه للللمب  ةن لالح يثا،لاالحف ظلملىلمن مره لاطو عاخاالااطثق فاالااط❖
مةةةعلتةةةوالئلاةةةالاط ةةةملتحقاةةةتلاطوأهاةةةللاألمثةةةللط رةةةالتللةةةللممةةة ولاطواةةة اللاطةةة ابللل ةةةواءللةةةللالجوا ةةةبلامل رفاةةةال الالجوا ةةةبلاط   اةةةالاطورباق❖

.ام  ع ينلط  هنااا    عاينلاحوا ج  لاملجو علمالي حثينل
.اط   االاملو يزطللللمم ولاطوا اللااط   عطلاط اب اا،لااإلشرافلم يه لان ره طبحوثلإم الا❖
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األكادميية املعايري 
(Academic standards)



:املستهدفات-
-:لخريج البرنامج األكاديمي املستهدفةاملهارات والكفاءات

وظاةفل فكة عهللاموخااةينليأبةذانلملةىلمة تقهللم  ع ةالهةذالاط  ةللاترباقةهلاتينمةؤه مهن سةيملتاة الللابلةللإم اللاتخراملالتكواال❖
.الخ فا  ويلاطنواحللالمالبالولاطوا الل الاألشرافلااطونفاذللخ مالاملجو علالاطبة الاط ملتحوااإليوك عي، واءامواهبهللاإ و جهللاطفنمل

للللمم ولاطوا اللااط   عطلاط اب اا❖
ً
لافنا 

ً
.مقللإي ام  لاملوهويينلم  ا 

اةة اللاطةة ابللليففةة ءطلاملنهةةملاملوخاةة للةةللاطوااآللاءترةةوارلاإكسةة تلاطر طةةبلاملفةة هاللااملهةة عا لاطورباقاةةال،لااطوةة عابلاطةةالزهلط    ع ةةال❖
.م طاا
ااإل ةوف لطباق تهة لدةرعلاا ة ئللتاةها ه لاترابوامةه لايم  بلمور ب  لاطوخا لمثةللامل رفةالية ملواللاالخ مة  لاإلجو  ماااطثق فال❖

.مالاطوقنا  لالح  وياالماليرمما  لاغي ه لذا لاطا الي طوا ال
.مم ولاطوخا للل نليكونلالخراملق لعالملىلتح اللاتقااللامل رفالاطنظراالذا لاطا الي مله عا لاطورباقاال❖
.اطوا اللاط ابلللافرامهلاملرتبرالي ملج ال لاملخو فاتأهاللاإم اللاطر طبلط   لللللمم ولتخا ❖
. فال لاطوا ا اامبوفرطللحللاملاإيم لح وولتأهاللاطر طبلط و رفلملىلما ليالاملجو علالح يثلاامل  مرلاتروارللاطففرلاطوا افمل❖
.ترباتلاطنظرا  لااطووجه  لاطوا ا االاط   االلللجولطلاإلاعطلاطبة الاط اب االاطس ا ال❖
.اطوخا اط   االط وا اللاط ابلللافتلامل  يي لاط اطاالمالاجللتقااللامل  ع   للللمم ولاال  طابترباتل❖
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القبولنظـــام 
(Admission system)
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(Admission system)نظـــام القبول •
 ًءلملةىلاطوقراةرلاملقة هليح لاملج سلاط  فملط ك اال م اللاطرالتلاطذيالي فالقبوطهللللل قس هلاطك االلللي ايالكللفاةلللعاسةيملاذطةكلينة•

.ط  م سلاط  فملمالقبللعئةسلمفوبلاط عا الااالموح    لط فاللاط عاسيملاطس يت
اةةةةا،لاحسةةةةبلحسةةةةبلمةةةة ل اةةةة لم يهةةةة لالئحةةةةالاطقبةةةةوولااط عا ةةةةالااالموح  ةةةة  لي طك يقسةةةةللاطواةةةة اللاطةةةة ابللليةةةةوللقبةةةةةوولاطرةةةةة بالط  عا ةةةةال•

لط ف   
ً
:اطو طاالاإلمك  ا  لاملووفرطلاي  لالليو  عضلمعلاشت اد  لالجولطليخاوصلاإلمك  ا  للابللاملؤ س  ،لاتكونلافق 

-:دة بةةةةالمسوةم يةةةةةا•
ل ي-1•

ً
-:(موحا ينلملللاط ه لطلاطث  واال الم لي  لطه )د بالج للطلليسبتلطهللاط عا الي ؤ س  لت  اللم للل  يق 

 لالئحةةةالاط عا ةةةالي إلضةةة فالإلةةةىلاط ةةةرايلاط  مةةةالاط ةةةمل اةةة لم يهةةةاطث  واةةةال ةةةه لطلاطحاةةةوولملةةةىلي طقسةةةللالي ةةةت يلفةةةا اليقبةةةللط  عا ةةةال•
:ااالموح    لااطوأليبلي لج م   لامؤ س  لاطو  اللاط  لللم ليلل

لملىل نل•
ً
ب سةالا ةوونلي مل ئةالمةالمم ةوعلاطة عج  ل  ةريل%( 65)ي  ة ولالليقةللمةا( م فةم)قسةللاط  مالاط ه لطلاطث  وااليكونلموحاال

لابةةةللاطقسةةةلل.لةةةللممةةة ولاط عا ةةةالاطوخااةةةاالاط ةةةمليرغةةةبلاطر طةةةبلاالطوحةةة علبهةةة لاملقةةةرعطاتح يةةة لاطقةةة عا اموح  ةةة  لاطقبةةةوولاإجواةةة زتأليةةةا
.املخو 

لملىلمو   الاط عا اللللتخااهلاملرغوت نل•
ً
لصحا 

ً
.يكونلق لعا

. يوللاطقبوولإالل   لاجوا زلاموح نلاطقبوولاطذيليوكونلمالاموح نلتحراريلامق ي الشخاااالل•
لمل ل ا لم اهلالئحالاط عا ةالااإلموح  ة  لااطيولل•

ً
وأليةبلا نلتوةوفرللةللقبوولد بالمالجهسا  ل بر لغي لطا االملىلحس بهللالخ صلافق 

 ةوائ لااطةنظللاملوق هلشرايلاطقبوولاألبر ،لا نليكةونلمقا ة لإق مةالاموا ليةالدا ةالمة طلاط عا ةالا نليةؤليلاطر ةوهلاط عا ةاالاملقةرعطلافقة لط
.وا زلاموح نلاطقبوولامل  وولبه للللالج م   ،للانلاإلبالوليقوام لامل  م الي ملثللاملناوصلم يه للللاالتف ق  لاملوق ا،لاملىلاطر طبلاج
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لتخاااالإلجراءلاموح    لاطقبوولملىل الليقلل مض ؤه لمالثالثال •
ً
مض ءلمالها اليح للاطقسللاط  فمللللي ايالكللفالللعاسيمللج   

.مالم ا لاطك اااطو عيسلاتكونلاالموح    لتحراراالاشفواالام  اا،لااح للتواعاخلاموح    لاطقبوولمفوبلمسجللاطك االايإم اعلقراع
-:طـلبــــة منـقـــوليــــن-2

ل،لحاثليموزلط ك اال   لموافقالاطقسللاملخو لقبوولد بالمنوق
ً
 ينلمالج م   ل بر لد بال بتلطهللاط عا الي ؤ سالت  اللم للل  يق 

:لللح اللاإلمك    لاملو حالطألقس ه،لاذطكلحسبلاط رايلاطوة طاا،لبه م ت فل
لمالالج م الاملنقوولمنهة لأل ب تلم  اال•

ً
. اتألي اا الليكونلاطر طبلمفاوال

قرعا لاط مل بتلطهل نلي تزهلاطر طبلاطراغبللللاال وق وليوق يللاملس ن ا لاملر ويالم و  طلمالجه  لاالبوا ص،لملىل نلتحوويلملىلامل•
.لعا ته ،لامفرلا لهذهلاملقرعا لقبللي ايالاطفاللاط عاسيمل  هرلملىلاألقةةل

للاملخو ،ل  ريلتكونلمالحاالقبوول  ضل الكةللمقرعا لاملواللاط ة مالااملقرعا لاطوخاااالاط مل بتلط ر طبللعا ته ،لط ك االاط قس•
الئحالاطقبوول اهمم تن حسبليه اللتزا لاملقرعا لاط ملت  لولط ر طبلمال افلاملقرعا لاطالزمالط وخرجلي طقسللامل نملاطذيلي وحتل

.ااط عا الااالموح    لي طك اال
لط     مملاط عاسيملاطذيليقت حهلاطقسللاملخ•

ً
.و ي ت يللللاطر طبلاملنوقلل نلي عسلاملقرعا لاط ملطلليوللقبوطه لافقة 

ب سونلي مل ئالمعلمرام طلاط رايلاطواعلطللللامل لتينل%50يمبل الليقللامل  ولاط  هلط ر طبلللللعا وهلالج م االي طك االاملنوقللمنه لمال•
.اطس ل الااطس   ةاللللالئحالاطقبوولااط عا الااالموح    لي طك االل
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.يحسبلامل  ولاط  هلط ر طبلمن لتخرجهلملىل   سلم للاطوح ا لااملقرعا لاط مل  مزه لي طك اا•
م ازل  بوم نلمالت عاخلام يه لاطبثللللهذهلاطر ب  لي  لالليوت كلليكللقسلللجنالمخواالمل  لطالاملقرعا لاط عا االط رالتلاملنوق ين،•

لف  ا لإالل   لا  اف ءلك فالاإلجراءا لاملر ويااالي  إح طتهللإلىلاطقسللاملخو ،ل
ً
.اطر طبلمنوقال

-:طـلبـــة استـكمـــــــال-3
وفوقينلمالبراجللاارغبونللللا وف  ولاط عا الالج م االحاثليموزلط قسللقبوولاطر بالامل( لي وهلم لل)لملللمؤهللم لموحا يند بال

إمك  ا  للللتخا لاطوا اللاط ابلللفقيل  ريل الليقللم  ولاطر طبلاط ة هلمالم و زلااح للم للاملقبوطينلحسباط  ا لامل  ه ل
ل يل

ً
 عجالالج م االللليض فلم للمالاملواللاال و عاكاالاط ملتؤه هلطلحاوولملللاط)اطقسل،لااوللاح س تلاملواللاط مللع ه لاطر طبل  يق 

.الليقوهليوراي لاطوخا ان  ريل،(تخااه

17
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الربنامج( حمتويات)مكونات 
(Programme contents)



19

:األسبوعيةعدد الساعات •

مدة موزعة على مكونات البرنامج األكاديميتعمالاألسبوعيةعدد الوحدات والساعات

%النسبة المئويةالساعات المعتمدةعدد الوحداتالمتطلب

%12129وحدة دراسية12اليتجاوزبما الجامعة تتطلبها دراسية مقرارت

%12129وحدة دراسية16اليتجاوزالكلية بما دراسية تتطلبها متطلبات 

وحدة دراسية50اليتجاوزالقسم بما يتتطلبهادراسية متطلبات 
11013282%

وحدة دراسية62اليتجاوزبما الدراسة بالشعب تتطلبها تدراسية متطلبات 

%134156100المجموع

140اجملموعالتدريباملعاملاحملاضرات

%17النسبة24العددالساعات للمقررات العامة/ عـدد الوحدات
%64النسبة92العدداإللزاميةالساعات للمقررات التخصصية/ عـدد الوحدات
%4النسبة6العدداالختياريةالتخصصيةللمقرراتالساعات/ عـدد الوحدات
%15النسبة18العدد(املساندة)الساعات للمقررات الداعمة/ عـدد الوحدات
-النسبة-العدد( هدفةمع الجهات املستحسب التنسيق) امليداني/ التدريب العملي

-/-/أخرى 
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Programme)مقررات الربنامج  Courses)
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(وحدة معتمدة12(:             )العامةالمواد ):الجامعةتتطلبها مقررات ◄

تدرج رموز 

المخرجات 

الواردة في 

جداول مخرجات 

ةالتعلم المستهدف

(د، ج، بأ، )

6

(General courses)املقررات العامة. 1
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(وحدة معتمدة12)(:المواد اإلجبارية: )مقررات تتطلبها الكلية ◄

تدرج رموز 

المخرجات 

الواردة في 

جداول مخرجات 

فةالتعلم المستهد

(د، ج، بأ، )

3

462
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اسم المقرررمز المقرر
عدد 

الوحدات
األسبوع/عدد الساعات

األسبقيات
فة مخرجات التعلم المستهد

ي يتم تغطيتها 
(رمزال) الت  ات تدريبمعملمحاضر

IND101312رسم هندسي/

تدرج رموز المخرجات 

الواردة في جداول مخرجات 

(د،ج، بأ، )التعلم المستهدفة

IND102212رسم حر/

IND103313التصميماسس/

IND2041312منظور/

IND205 122تاريخ فنون-/

IND206313رسم معماري/IND207

IND207212تشريح وصفي/

IND208212برامج الحاسب اآللي/

IND309 22مصطلحات تخصص-/

IND310312تقنيـات اإلظهار المعماري/IND206

IND311 1212تقنية مواد/

IND312 1212تطبيقات حاسوب/IND208

IND313413أساسيات التصميم الداخلي/IND103

IND314 2313منظور/IND204

IND315212تصوير فوتوغرافي/

IND416122ونماذجمجسمات-/

IND417313تصميم صناعي/IND101

IND418312تاريـخ التخصص/IND205

IND419122تصميم داخلي استوديو-/IND313

IND420413إضـاءة وصوتيات/

IND421212تصميم زخرفي/

(Specialized courses)املقررات التخصيصية . 2
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اسم المقرررمز المقرر
عدد 

الوحدات
األسبوع/عدد الساعات

األسبقيات
فة مخرجات التعلم المستهد

ي يتم تغطيتها 
(رمزال) الت  ات تدريبمعملمحاضر

IND522 22عمارةتصميم ونظريات-/

تدرج رموز المخرجات 

الواردة في جداول مخرجات 

(د،ج، بأ، )التعلم المستهدفة

IND5232413تصميم داخلي استوديو/IND419

IND524212نظم تحكم بيئي/

IND525 222تاريخ فنون-/IND418

IND5263312منظور وظل/IND314

IND527312تصميم اثاث/IND417

IND528 222تقنية مواد-/IND311

IND629 2212تطبيقات حاسوب/IND312

IND6303413تصميم داخلي استوديو/IND523

IND631313تصميم حدائق/

IND632415ورشة تصميم/IND528

IND633212مكمالت داخلية/

IND73423حلقة نقاش-/

IND7354413تصميم داخلي استوديو/IND630

IND736313مخططات تنفيذية/IND523

IND73722كميات ومواصفات-/

IND738313ترميم وإعادة توظيف الفراغ/

IND8395413تصميم داخلي استوديو/IND735

IND840 2313مجسمات ونماذج/IND416

IND84122ادارة مشاريع-/

1105279المجمـــــــــــــــــــــــوع
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(Supportive courses)المقررات الداعمة 

رمز 
املقرر 

اسم املقرر 
(إنجليزي +عربي)

عدد 

الوحدات

األسبوع/عدد الساعات
ااألسبقي

ت

مخرجات التعلم 
م املستهدفة التي يت

(الرمز) تغطيتها 

محاضرا

ت
تدريبمعمل

IND205 122تاريخ فنون-/IND205

تدرج رموز املخرجات 
الواردة في جداول 
مخرجات التعلم 

(د، ج، بأ، )املستهدفة

IND208212برامج الحاسب اآللي/IND208
IND207212تشريح وصفي/IND207
IND309 22مصطلحات تخصص-/IND309
IND315212تصوير فوتوغرافي/IND315
IND312 1212تطبيقات حاسوب/IND208
IND525 222تاريخ فنون-/IND418
IND629 2212تطبيقات حاسوب/IND312
IND73423حلقة نقاش-//

ـــــــــوع ــــ ــــ 18املجمــــــ
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60%

40%

توزيع النسبة المئوية للساعات التدريسية المعتمدة

(نظري)ساعات المحاضرات  (عملي)ساعات المعمل 
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Electiveأسم المقرر رمز المقرر Course Name 
عدد 

الوحدات

األسبوع/عدد الساعات
ااألسبقي
ت

مخرجات التعلم 
ي 
يتم المستهدفة الت 

(الرمز) تغطيتها 
ات تدريبمعملمحاضر

IND842والعمارة الخضراءاإلستدامةGreen Architecture22////

IND843التفكير التصميميDesign thinking23////

IND844سيكولوجية التصميمDesign Psychology23////

6المجمـــــــــــــــــــــــوع

يختار منها الطالب مقرر دراسي واحد فقط •

(Elective courses)املقررات االختيارية . 3
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(:المواد اإلجبارية)القسم يتطلبها مقررات ◄

(Specializedcourses)التخصيصيةاملقررات •

(من المواد العامة) الفصل الدراسي األول

Course Nameاسم المقرررمز المقررم.ر
عدد 

الوحدات

متطلبات المقرراألسبوع/ عدد الساعات

(األسبقيات) عملينظري

1-GS121A 1اللغة العربيةArabic Language 122-

2-GS101A  رياضةMathmatics22-

3-GS122Aمبادئ علم النفسGeneral Psychology22-

4-GS123Aاللغة االنجليزيةEnglish Language22-

5-IND101رسم هندسيEngineering Drawing312

6-IND102رسم حرFreehand Drawing212

7-IND103التصميماسسBasic Design313

16117المجموع
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ي الفصل الدراسي 
(من المواد العامة والمساندة)الثانر

Course Nameاسم المقرررمز المقررم.ر
عدد 

الوحدات

متطلبات المقرراألسبوع/ عدد الساعات

(األسبقيات) عملينظري

1-GS224A 2اللغة العربيةArabic Language 222-GS121A

2-GS225Aالثقافة اإلسالميةIslamic Culture22-2وحدة من األول

3-IND2041منظورGeneral Perspective I3122وحدة من األول

4-IND205 1تاريخ فنونHistory of Art 122-

5-IND206رسم معماريArchitectural Drawing313IND101

-6IND207تشريح وصفيAnatomical dissection212

-7IND208برامج الحاسب اآلليComputer programs212

16109المجموع
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(من المواد المساندة واإللزامية التخصصية) الفصل الدراسي الثالث

Course Nameاسم المقرررمز المقررم.ر
عدد 

الوحدات

متطلبات المقرراألسبوع/ عدد الساعات

(األسبقيات) عملينظري

1-IND309مصطلحات تخصصTerms of specialization22-

2-IND310تقنيـات اإلظهار المعماريPresentation Techniques312IND206

3-IND311 1تقنية موادTechnology of Materials 1212

4-IND312 1تطبيقات حاسوبComputer-Applications 1212IND208

5-IND313أساسيات التصميم الداخليBasics of interior design413IND103

6-IND314 2منظورPerspective 2313IND204

7-IND315تصوير فوتوغرافيPhotography212

18814المجموع
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(من المواد التخصصية) الفصل الدراسي الرابع

Course Nameاسم المقرررمز المقررم.ر
عدد 

الوحدات

متطلبات المقرراألسبوع/ عدد الساعات

(األسبقيات) عملينظري

1-CL326Aطرق البحث العلميResearch Methods22-

2-IND4161ونماذجمجسماتInterior Design Models 1313

3-IND417تصميم صناعيIndustry Design   312IND101

4-IND418تاريـخ التخصصHistory of Interior design22-IND205

5-IND4191تصميم داخلي استوديوInterior design studio I413IND313

6-IND420إضـاءة وصوتياتIllumination & Acoustics22-

-7IND421تصميم زخرفيDecorative design212

181010المجموع
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(من المواد التخصصية) الفصل الدراسي الخامس

Course Nameاسم المقرررمز المقررم.ر
عدد 

الوحدات

متطلبات المقرراألسبوع/ عدد الساعات

(األسبقيات) عملينظري

1-IND522 العمارةوتصميم النظرياتTheories of Design & Architecture22-

2-IND5232تصميم داخلي استوديوInterior design studio II413IND419

3-IND524نظم تحكم بيئيEnvironmental control212

4-IND525 2تاريخ فنونHistory of Art 222-IND418

5-IND5263منظور وظلPerspective and shadow III  312IND314

6-IND527تصميم اثاثFurniture Design 312IND417

7-IND528 2تقنية موادTechnology of Materials 2212IND311
18911المجموع



33

(من المواد التخصصية) الفصل الدراسي السادس 

Course Nameاسم المقرررمز المقررم.ر
عدد 

الوحدات

متطلبات المقرراألسبوع/ عدد الساعات

(األسبقيات) عملينظري

1-CL326Aإحصاء وصفيDescriptive statistics22-

2-IND629 2تطبيقات حاسوبComputer-Applications 2212IND312

3-IND6303صميم داخلي تاستوديوInterior design studio III413IND523

4-IND631تصميم حدائقLandscape313

5-IND632ورشة تصميمDesign Workshop415IND528

6-IND633مكمالت داخليةInternal Accessory212

17715المجموع
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(من المواد التخصصية) الفصل الدراسي السابع

Course Nameاسم المقرررمز المقررم.ر
عدد 

الوحدات

رمتطلبات المقراألسبوع/ عدد الساعات

(األسبقيات) عملينظري

1-CL427Aعلم جمال ونقد فنيAesthetics and criticism22-

2-IND734حلقة نقاشSeminar23-

3-IND7354الداخلياستوديوالتصميمInterior design studio V413IND630

4-IND736مخططات تنفيذيةExecutive Drawings313

5-IND737كميات ومواصفاتQuantities & Specification22-

6-IND738غترميم وإعادة توظيف الفراConservation,Reuse&Adaptability313

16109المجموع
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(من المواد التخصصية) الفصل الدراسي الثامن

Course Nameاسم المقرررمز المقررم.ر
عدد 

الوحدات

رمتطلبات المقراألسبوع/ الساعاتعدد 

(األسبقيات) عملينظري

1-IND8395تصميم الداخلي الاستوديوInterior design studio IV413IND735

2-IND840 2مجسمات ونماذجInterior Design Models2313IND416

3-IND841ادارة مشاريعProject  Management22-

4-CL499AالتخرجمشروعGraduation Project624

15610المجموع
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+-:  اإلختياريةالمادة 

+-:  اإلختياريةالمادة 
Electiveالمقرر الدراسيرمز المقرر Course Nameعدد الساعاتعدد الوحدات

IND842والعمارة الخضراءاإلستدامةGreen Architecture22

IND843التفكير التصميميDesign thinking23

IND844سيكولوجية التصميمDesign Psychology23

68الوحدات الدراسيةمجموع
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شجرة املواد الدراسية



3838

قـــسـم  الـــتصميـــم الـــداخـــــلي

رياضة

مبادئ علم نفس

الجمال والنقدعلم 

مواد الجامعة

ةإسالمييثقافة 

2لغة عربية 1لغة عربية 

لغة إنجليزية

مواد الكلية

طرق البحث

كميات ومواصفات

رسم هندسي

رسم معماري 1تصميم اسس1منظور

2منظور

3منظور 

إظهار معماري

2اسس تصميم داخلي

1داخلي.ت

2داخلي . ت

3داخلي.ت

4داخلي . ت

5داخلي . ت

حكم بيئيتنظم 

1تاريخ فنون 

تاريخ التخصص

تصميم صناعي

تصميم أثاث

مخططات تنفيذية

تصميم حدائق

2تاريخ فنون 
تصميم زخرفي

مصطلحات تخصص

1تقنية مواد 

2تقنية مواد 

ورشة تصميم

إضاءة وصوتيات

إدارة مشاريع

1مجسمات 

2مجسمات 

الرسم الحر

ترميم وإعادة توظيف الفراغ

2برامج فنية-حاسوب 

3برامج فنية-حاسوب  حلقة نقاش

نظريات عمارة

إحصاء وصفي

مكمالت داخلية

تصوير فوتوغرافي

تشريح وصفي

1برامج فنية-حاسوب 
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االستمرار يف الدراسة بالربنامجمتطلبات 
(Requirements to continue studying in the program)
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وللمرامة طلاأل ةسلااط ةرايلاطر طبلي ط سجاللطكللفالللعاسيململةىل نليةي تزهافتل ظ هلاطفاللاط عاسيملاملفووحلاملوبعليك االاطفنونلااإلمالهل
:اطو طاا

لاملة•
ً
بهة واللاط عا ةاالاملقاة لملللاطر طبلتم ي لقا هللللي ايالكةللفاةلللعاسةيملاامةريلتم ية لاطقاة لية طووقاعلملةىلاطن ةوذجلامل ة لطةذطكلموضة ن 

خةو لمةذعهلااوقةفليقبةللاطقسةللاملمة طلاطر طبللللاملواماة لاط ةملتحة له لاطك اةا،لاإذالطةلليقةللاطر طةبليةذطكلي و ة لمنقر ة ل سة بلغية لم ةراعل
.قا ه

 للةةةللالحةةة ال لتةةةوللإجةةةراءا لاط سةةةجاللط ر بةةةالالجةةة للط فاةةةللاط عاسةةةيملمةةةالقبةةةللمفوةةةبلمسةةةجللاطك اةةةالبةةةالولاأل ةةةبوعلاألاولطبةةة ءلاط عا ةةةالااطبةةة•
 طةةةثلمةةةالي ايةةةةالاطر عئةةةال الاملوةةةأبرطلمةةةالاط سةةةجاللبةةةةالولاأل ةةةبوعلاطثةةة نج،لالةةةللج اةةةعلاألحةةةةواولالليمةةةوزلتسةةةجالل يلد طةةةبل  ةةة لا تهةةةة ءلاأل ةةةبوعلاطث

.اط سجال،لاي ت يلملىلاطر طبلتق يللكللاملس ن ا لاألم االط  سجال
تسةةةةجاللاملةةةةوالليةةةةوللتسةةةة الل  ةةةة ذجلاط سةةةةجاللمةةةةالقبةةةةللاطقسةةةةللاط  فةةةةملإلةةةةىلمسةةةةجللاطك اةةةةالطالمو ةةةة لللةةةةللمةةةة طل قاةةةة ه لثالثةةةةال يةةةة هلمةةةةالا تهةةةة ءلفتةةةة ط•

.اط عا اا
.مالهذهلامل لط( 1)يوللاط سجالللللكللمقرعللعاسيململىلح هلااللي رجلاطر طبل يلتق يرللللاملقرعا لاط ملطلليسجللفيه لحسبلاطفقرطل•
.طل  بوعلفقياطر طبلي لحذفل الاإلض فالطب ضلاملقرعا لاط عا اال   ل  بومينلمالي ايالاط عا الامل به يموزلت  يللاملواللاملسجلل•
.خو يمبلملىلاطر طبلاط سجالللللاملقرعا ل االليةأاولاذطكلحسبلاط س سللاملح للط  قرعا لاامل  المنه لمالقبللاطقسللامل•

-:نظام الدراسة بالقسم واملصطلحات الجامعية◄
ينل درافهةةة لاملخو فةةةالي بةةةعلاطقسةةةلللةةةللتةةة عيسلاملقةةةرعا لالخ مةةةاليةةةهل ظةةة هلاطوحةةة ا لامل و ةةة ط،لاط ةةةملتةةةنظللاط   اةةةالاطو  ا اةةةا،لاتضةةةبيلاط القةةةاليةةة
  مةالطر بةةالاطقسةةل،لاطر بةالا مضةة ءلها ةالاطوةة عيسلاإلاعطلاطك اةالااط ةة امملاط عا ةاا،ل ةةواءلك  ة لتو  ةةتليوةوفي لحةة ل لنةالم ةةت  لمةالاطثق فةةالاط

. اليوح ي لم للمالاملواللامل ت كاليينلد بالاطك االاطواح ط،ل اليوح ي لمور ب  لاطوخا 
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-:شـــــــــــروط التنــزيــــــــل•
-:يحق للطالب تنزيل مواده بالقسم بعد حصوله علي رقم قيد وبطاقة قيد وذلك كاآلتي •
.يموزلاط سجالللللاملواللاملوق مالقبلللعا الاملقرعا لاطو ها يا•
ئحةالاط عا ةالاللم تحة لهافةتل قاةي م رطلفاةووللعا ةاالكحة لايكونلاطوم ءلاطزمنملط  قرعا لاط عا االث   االفاووللعا االكح ل لنال•

.لللاطك ااااإلموح    
.األملىلإالل   لاجوا زلاملقرعا لذا لاملسوويلاأللناالليس  لط ر طبلاط سجالللللاملقرعا لذا لاملسوو ل•
لط ر طةبلهةذالاط ة للال ةوف  ولكةللمقةرعا لت(12)الح لاأللنالط  سجالل• خرجةهللةللاثن لم ةرطلاحة طللعا ةااللةللكةللفاةلللعاسةيملإاللإذالطةللي بةته

ةة نلم  طةةةهلاط ةةة هل ك ةةة لمةةةال( 18)ذطةةةكلاطفاةةةللك ةةة لالليمةةةوزلاط سةةةجالللةةةلل ك ةةة لمةةةا ب سةةةالا ةةةب ينل%( 75)ث   اةةةالم ةةةرلاحةةة طللعا ةةةاالإاللإذالكة
ااح لام راالاح طللعا االيأيلح ولمالاألحواوللللاطفاللاط عاسيملاطواح ( 21)ي مل ئالملىل الليزا لالح لاألملىلمال

االكة ليفمتلاملرشة لاطر طةبلط  ةواللمةالدراةاعشة لحاثليةوللاطاهيقوهلاطر طبليونزيللموالهلاملب ئجلحسبلالج اولامل  لمالاطقسللاملن سبل•
.الخ مالي ملواللاط ملح له لاطقسللمسبق اال بقا  افتل

.   لامو  لل  وذجلاطونزيللاطنه ئجلمالإلاعطلاط سجاللي وحتلاطر طبلي ح ضراتهلحسبلج اولاملح ضرا لالخ ماليقس ه•
.يسجللاطر طبللللم راعلاطوخرجللللفا ينللعا اينلمووقعلتخرجهلفيه  •
لإ مةة زلم ةةراعلاطوخةةرجلتحةة لإشةةرافل حةة لاأل ةة تذطلاطةةذي•

ً
التنربةةتلم ةةيهلليوةةولىلاطر طةةبلبةةالولاملةة طلاط ةةملتحةة له لاطالئحةةالث   اةةالا ع  ةةونلشةةهرا

.شرايلاإلشرافلك  لتح له لاطالئحا



42

-:وفيما يلي شرح بعض المصطلحات الخاصة بهذا النظام

صولحفيتسهمالتياألخرىالمدخالتوكافةللتخرجالطالبتؤهلالتيالمقرراتيشملالذيالبرنامجوهو:أألكاديميالبرنامج-1

.المطلوبالمؤهلعلىالطالب

مجتمعهماقضايرؤيةفييساعدالجامعةطلبةلجميعمشتركتكوينيعنصرتوفرالدراسيةالموادمنمجموعةهي:الجامعةمتطلبات-2

مصادرمعوالتفاعلوالمفاهيمالقيمتلكإلستيعابيؤهلهمالذيالمستوىإلىورفعها،(واألجنبيةالعربية)اللغويةمهاراتهمتنميةوفيوأمتهم،

.الجامعةلمتطلباتوالتخصصالمعرفة

منمامجالفيللتخصصضروريةأنهاويرىالمختصالقسميحددهاالتيالدراسيةالموادمنمجموعةهي:التخصصمتطلبات-3

.اإلنسانيةالمعرفةمجاالت

الدراسيوالفصلأسبوع،"14"االعتياديالدراسي"الفصلخاللالطالبيدرسهاالتيالمادةلحجمقياسوحدةهي:المعتمدةالوحدة-4

.كمعدلوحدة18"علىيحويالواحد

أسبوععشراربعة"14"ومدتهااالمتحانفترةذلكفيبماونهايتهاالدراسةبدءبينالممتدةالزمنيةالفترةهو:الدراسيالفصل-5

.الواحدالدراسيالفصلخاللالطالبيسجلهاالتيالمعتمدةالوحداتمجموعهو:الدراسيالعبء-6

.عاديدراسيبنصابالتخرجمتطلباتلتحقيقالجامعةفيمسجالا الطالبيقضيهاالتيالمدةهي:للتخرجالعاديةالمدة-7

-:التاليالجدولالدراسية،حسبالمقرراتفيالطلبةوعالماتالنقاطنظامالقسميعتمد:العالمات-8

لدراساتاوإجراءالمشروعوأهدافاسبابتحديدالتخصص،مجالفيومناسبحيويلمشروعشاملةتفصيليةدراسة:التخرجمشروع-9

.التدريسهيئةعضومنوبإشرافالنهائيةوالمخططاتالتصميموفلسفةالتصميميةالبرامج،وضعوالتقديميةالميدانية

.البكالوريوسدرجةوتسمىالتخرج،تحقيقبعدللطالبتمنحاليالتخرجشهادةهي:العلميةالدرجة-10
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/متطلبات التخرج•

اط عا ةاالاملر ويةالقةرعا لملور بة  لاملإ ة اف ءه  ة ل( لةللممة ولاطواة اللاطة ابللكة طوعاوسي)لعجالاإلجة زطلاملوخااةالاملوخرجلُي ن لاطر طبل•

.ب سينلي مل ئا%( 50)مالاليقلطوخااهلاحاوطهلملىلم  ولتراكفمل

-:م طلاط عا اللللاطك اال•

ولط ناةةة تلاطقةةة  ونجلامةةةة ليق ي هةةة للةةةللاطسةةةة م  ل،بةةةالولث   اةةةالفاةةةةول قصةةةةي لاحةةةة طللعا ةةةاالكحةةة ل( 134)يةةة عسلاطر طةةةبلمقةةةةرعا للعا ةةةاالت ةةة لول•

.لعا اال الم رطلفاووللعا االكح ل ملىليح له لاطقسللاملخو ،لموزعلحسبلاملور ب  لياوعطلإج  طاا
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الربنامجتقييم 
(Programme evaluation)

)%(النسبة املئوية التقدير

%34إلى % 0من ضعيف جدا  
%49إلى % 35من راسب
%64إلى % 50من مقبول
%74إلى % 65من جيد

ا %84إلى % 75من جيد جد 
%100إلى % 85من ممتاز



45

◄

فيها الدرجة والتخصصموضحاً هيئة التدريس قائمة بأعضاء 

علمـي وخـدمات عن تنفيذ البرنـامج مـن تـدريس وبحـ املسؤولينفي الجدول التالي حدد عدد أعضاء هيئة التدريس : أعضاء هيئة التدريس

:أخرى ذات عالقة بالبرنامج

متوسط عدد الساعات التدريسية أسبوعًيا عدد األساتذةالدرجة العلميةاملؤهل العلمي

ساعات45  و ذلمس م اط كووعاه
ساعات66مح ضرم جسوي 
ساعات38مح ضرلمس م م جسوي 

 ( مرفقة ) بالبرنامج قــــــــــــــــــــــــائمة بأعضــــــــــــــــــاء هيئـــــــــــــــــــــــة التــــــــــــــــدريس •
ً
.والتخصصالــــــــــدرجة العلميةبهاموضحا

(.مرفقة)ة بـــــــــــــــــــالبرنامــــــــــــــــــجــذالســــــــــــــــــــيرة الـــــــــــــــــــــــــــــذاتية لجميـــــــــــــــــــــــــــع األساتــــــــــــــــــــــ•

.تدريس والفنيينالالجـــــــــــــــــــــدول الــــــــــــــــــــــدراس ي للبرنــــــــــــــــــــامج مع أسمـــــاء األساتذة القائمين بعملية•
.(مرفقة)نيتيقــــــــــــــــائمة بالبحــــــــــــــــــوث التي تــــــــــــــــــم نشرها من قبل أعضاء هيئة التدريس خالل آخر سنتين دراس•
.(مرفقة)قـــــــــــــــــــــائمة باألعمـــــــــال االستشارية التي نفذها أعضاء هيئة التدريس مع ذكر اسم املنفذ للعملية االستشارية•
ـــامج التعليمــي مــع–فنيــين –معيــدين –قائمــة بأســماء الطــاقم املســاعد فــي تنفيــذ العمليــة التعليميــة مــن محاضــرين • ـــوع إداريــين ذوي عالقــة بالبرنـــــــــــــــــــ تــــــــــــــــــــــــــوضيح نــــــــــــــــــــــ

.الخــــــــــــــــــــدمة املقدمة من كل منهم وعددهم
.العمليـــــــــــــــة التعليميةــذالسيرة الـــــــــــــــــــــذاتية للطـــــــــــــــــــــاقم املســـــــــــــــــــــــاعد في تنفيـــــــــــــــــــــــ•
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الداخليالتصمبمأعضاء هيئة التدريس بقسم 

مالحظاتالتخصصالدرجة األكاديميةالمؤهل العلميالصفةاإلســـــــــــمم.ر

قارتصميم داخليأستاذ مساعدماجستيرعضوهيئة تدريسحامد شعبان القبالوي. أ.1

قارتصميم داخليمحاضرماجستير"أبوسرويلأبوعجيلةرمضان . أ.2

قاروتصويررسممحاضردكتوراه"البريكيعمران صالح فاطمة.د.3

قارتصميم داخليمساعدأستاذ دكتوراه"أيمان محمد علي فرج . د.4

قارتصميم داخليمحاضرماجستير"قـنيديأشرف أحمد . أ.5

قارتصميم داخليمحاضرماجستير"عمرالرابطيبكرفرجأبو.أ.6

قارتصميم داخليأستاذ مساعددكتوراه"مني عبد السالم الشامس. د.7

قارتصميم داخليمحاضرماجستير"المخلوقيإبراهيم عبد السالم . أ.8

قارتصميم داخليمحاضرماجستير"سلطانة  علي سعد عمر. أ.9

قارتصميم داخليمحاضر مساعدماجستير"الترهونيداود إبراهيم سالم . أ.10

قارتصميم داخليمحاضر مساعدماجستير"الشندياحمد عبدالرزاق.أ.11

قارتصميم داخليمشاركأستاذ دكتوراه"علي حسن الصغير.د.12

قارهندسة عمارةمحاضر مساعدماجستير"زقــلومعلي محمد. أ.13

موفدةتصميم داخليمحاضر مساعدماجستيرعضوهيئة تدريسأسماء محمد النفاتي ابشير. أ.14

موفد"محاضر مساعدماجستير"الهنشيريعمر إبراهيم . أ.15

موفدة"محاضر مساعدماجستير"الرقيعيمحمد هنيدة. أ.16

موفد"محاضر مساعدماجستير"حسين احمد مادي. أ.17

موفد"محاضر مساعدماجستير"فوزي سليمان القلعاوي. أ.18

الداخليالتصمبمالمعيدين بقسم 

موفدتصميم داخليبكالوريوسمعيدقشوطمعمر محمد . م .1

موفدتصميم داخليبكالوريوسمعيدالتوميأكرم علي . م.2

"تصميم داخليبكالوريوسمعيدةسلسبيل عبد هللا باباي. م.3

"تصميم داخليبكالوريوسمعيدابوالجرائدعلي المبروك . م.4



اهليكل التنظيمي لقسم التصميم الداخلي
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التصميم الداخليالهيكل التنظيمي لقسم 

.القسمفيالمتخصصيناألساتذةأحدبرئاسةالفنيةاإلدارةبنظامالقسمتديرركائزخمسةمنالداخليالتصميمقسميتألف

حسب الهيكل التنظيمي جامعة طرابلس-بكلية الفنون قسم التصميم الداخلي وصف وتوصيف الوظائف في 

مهام رئيس القسم.1

أمين السر.2

مهام اللجنة العلمية بالقسم. 3

واإلمتحاناتمهام منسق الدراسة . 4

بالقسممنسق الجودة . 5

.منسق الدراسات العليا. 6

لجنة التظلم والشكاوي. 7
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تاريخ  التكليفالمؤهل العلمية ـــالصفمـــــــــــــــــــــساإلت

مالقسإعتمادتاريخ ماجستيررئيس القسمقنيديأشرف أحمد . أ1

دكتوراهمنسق الدراسات العلياعبدالسالم الشامسمنى.د2

ماجستيرواإلمتحاناتمنسق الدراسة الترهونيإبراهيم داود.أ3

ماجستيرمنسق الجودة بالقسمالرابطيابو بكر فرج . أ4

-أمين السرموظف 5



جميع الموظفين بالقسم-أعضاء هيئة التدريس بالقسم : المرؤوسين الكليةعميد : الرئيس 

أهداف الكلية يتولى رئيس القسم اإلشراف المباشر على سير العمل بالقسم وتصريف أموره وإدارة شئونه العلمية واإلدارية في حدود رسالة و-:الوصف العام 

.ووفقا  للوائح والنظم ذات العالقة

-:واإلختصاصاتالواجبات 

.اإلشراف على تنفيذ الخطة التعليمية بالقسم. 1

كلية ومتابعة تنفيذ رئيس الاإلشراف على أعضاء هيئة التدريس واإلداريين والفنيين العاملين بالقسم وعرض مقترحات مجلس القسم التي يتعذر تنفيذها بالقسم على. 4

.ما يتقرر بشأنها

نة العلمية بالقسم جاللتقديم االقتراحات بشأن استكمال حاجة القسم من أعضاء هيئة التدريس والفنيين واإلداريين وكذلك األجهزة والمعدات وغيرها بعد استشارة . 3

.وإحالتها لرئيس الكلية

.متابعة تنفيذ أهداف وقرارات الكلية فيما يخص شئون القسم. 2

ة العلمية لجناقتراح توزيع المحاضرات والدروس واألعمال الجامعية األخرى على أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس في القسم وعرضها على ال. 5

.بالقسم ورئيس الكلية

.تلقي التقارير الدورية ألعضاء هيئة التدريس عن نشاطهم العلمي والبحثي. 6

رئيس القسم
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.تقييم كفاءة وجدارة أعضاء هيئة التدريس. 7

.حفظ النظام داخل القسم والمبادرة إلى إبالغ  رئيس الكلية عن كل ما من شأنه المساس بحسن سير العمل بالقسم . 8

.اإلشراف على القاعات الدراسية والمراسم والورش بالقسم واتخاذ كافة اإلجراءات لضمان سالمة استخدامها والمحافظة عليها. 9

.مراجعة وحصر كافة المناهج العلمية والتأكد من سالمتها وخلوها من القصور العلمي. 10

.وإعتمادهاالخاصة بالقسم وأدائها على الوجه المطلوب ومراجعة النتائج المتعلقة بطلبة القسم اإلمتحاناتاإلشراف على وضع . 11

.نماذج اإلجابة ألعضاء هيئة التدريسوإستالماإلشراف على عملية تسليم . 12

.الخاصة بالقسماإلجتماعاتالدعوة لعقد . 13

.العمل على اعتماد الخطط البحثية ومتابعة وإصدار التكليفات المتعلقة باإلشراف على مشاريع التخرج. 14

ية وجودة األداء إعداد التقارير في نهاية كل فصل دراسي عن شئون القسم العلمية والتعليمية واإلدارية ويتضمن عرضها ألوجه وكفاءة وفاعل. 15

رحات باإلجراءات ونتائجها وبيان العقبات التي أثرت في التنفيذ وتحليل أسبابها وعرض المقتواإلمتحاناتفي القسم وما حققه وشئون الدراسة 

.التصحيحية ويعرض هذا التقرير على مجلس القسم وعميد الكلية 

لكلية ومتابعة اقتراح أوجه مكافأة المبدعين والمميزين من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة وعرضه على مجلس القسم وإحالته لعميد ا. 16

.ما يتم بالخصوص 

.اعتماد معادلة المواد التي درسها الطلبة المنقولين وفق اللوائح وبعد موافقة اللجنة العلمية بالقسم. 17

50.القيام بكل ما يسند إليه من أعمال تتعلق بالقسم. 18



.رئيس القسم : الرئيس 

أعضاء هيئة التدريس بالقسم : المرؤوسين 

-:واإلختصاصاتالواجبات 

.اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس ، والمعيدين ، والمحاضرين ، وترقيتهم. 1

.اقتراح المناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في القسم ، والرفع بذلك إلي المجلس العلمي بالكلية. 2

.اقتراح منح الشهادات العلمية. 3

.تشجيع إعداد البحوث العلمية والعمل على نشرها . 4

.ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها اإلمتحاناتاقتراح مواعيد . 5

.اقتراح خطط التدريب.6

.اقتراح خطة النشاط غير المنهجي للقسم . 7

.النظر فيما يحيله إليه المجلس العلمي بالكلية أو عميد الكلية للدراسة وإبداء الرأي. 8

.تجتمع اللجنة العلمية بدعوة من رئيسها مرة كل فصل دراسي على األقل

51.وعضوية كل من أعضاء هيئة التدريس بالقسم ( رئيسا  )تتألف اللجنة العلمية للقسم من رئيس القسم 

مهام اللجنة العلمية بالقسم



.مجموعة الطالب: المرؤوسين رئيس القسم: الرئيس 

يل ليتمكن من يتولى المرشد، سواء أكان مرشدا لطالب السنة التحضيرية أو للطالب علي مستوى التخصص المساعدة أثناء عملية التسج-:الوصف العام 

.إلي مجموعته اإلرشادية وليتمكنوا هم أيضا من معرفته وتكوين األلفة فيما بينهمسينضمواالتعرف على الطلبة الذين 

.والتسجيلالقبولوحدةقبلمنأكاديميمرشدبكلخاصةمجموعاتفيالطالبقوائمتوزع

األمريولأو/واألباسم:ذلكفيبما،الطالبعنعامةوبياناتمعلوماتالقائمةتشتملأنعلي،مجموعتهحسبكلللمرشدينالقوائمهذهإيصالويتم

.هواتفهمأرقام

.الكليةرئيس-القسمرئيس–الشعبةرئيس–المرشد:هوطالبأيمشاكليخصفيماالمعلوماتتسلسلأن

."األكاديميةالطالبمشكالتلمعالجةاإلجرائيةالمعايير"بإتباعالطالبتواجهأكاديميةمشاكلأيةتحلأنينبغي

:واجبات ومسؤوليات املرشد األكادميي

ا النحوالذييقوم المرشد بإعداد سجالت اإلرشاد األكاديمي الفردية لطالبه واالحتفاظ بها على . 1 .يراه مناسبا

.وبخاصة ساعاته المكتبيةأوعملهعلى المرشد التأكد من اطالع كل طالب ضمن مجموعته اإلرشادية على جدول دروسه . 2

.يقوم المرشد باستعراض وتقييم مشكلة أي طالب األكاديمية حسب الضرورة. 3

.الشخصية األخرى التي قد تؤثر على دراستهالدراسي،والمشاكلالحضور ، وضعه في الفصل : يقوم المرشد بمناقشة الطالب حول مشاكله مثل . 4

.اإلبالغ  عن أي جنحة أو سوء تصرف خطير من جانب الطالب لرئيس القسم ويجب تسجيل هذا اإلجراء في ملف الطالب. 5

مهام املرشد األكادميي
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.تكوين عالقة وثيقة وودية مع كل طالب ، مع الحفاظ على المهنية للرد على أي استفسارات. 6

.عقد اجتماعات دورية، خالل الساعات المكتبية مع طالبه ، لتوضيح اهتمامه بهم وحرصه على متابعة احتياجاتهم الفردية. 7

.ينبغي أن يكون لدى المرشد الخطة الدراسية والسجل األكاديمي لكل طالب. 8

.ينبغي أن يقوم المرشد بمساعدة الطالب في التسجيل المسبق وإجراءات التسجيل. 9

:مسؤوليات املرشد األكادميي يف عملية التسجيل 

.مساعدة الطالب في اختيار المساقات الدراسية المناسبة. 1

.تعريف الطالب بالبرامج األكاديمية المتوفرة في الكلية التي يمكن للطالب دراستها حسب اهتمامه األكاديمي وقدراته الشخصية. 2

.تهيئة الطالب وتعريفهم باللوائح األكاديمية في الكلية. 3

.واألعذار الطبية واالنضباط وغيرها من اللوائحبالحضوروالغيابجعل الطالب على بينة وإدراك لكامل اإلجراءات المتبعة في الكلية فيما يتعلق . 4

(.إضافة أو حذف المقررات بعد عملية التسجيل) مساعدة الطالب غير المستجدين في الجامعة في اختيار وتعديل المقررات. 5

:اإلجراءات املوحدة يف حل مشكالت الطالب األكادميية 

األستاذأنلىعكدليلالطالبملففياإلجراءاتهذهكافةتحفظأنويجب.باستمراراإلرشاديةمجموعتهضمنطالبأيمشكلةحلبمحاولةالمرشديقومأنينبغي.1

.مشكالتهمحلويحاولأمورطلبتهيتابع

.في حالة استمرارية مشكلة ما لدى طالب معين فستكون هناك حاجة لمزيد من المناقشات بين األستاذ والطالب ومرشده. 2

.عندما يستنفد المرشد كافة الوسائل في حل مشكلة الطالب دون جدوى، يتم رفع الحالة إلى رئيس القسم. 3
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.لجنة الجودة بالقسم-:المرؤوسين .رئيس القسم : الرئيس 

.منسق الجودة بالقسم هو المسئول عن توجيه أنشطة القسم لضمان الجودة األكاديمية و البحثية:الوصف العام 

:الواجبات واالختصاصات 

-:األتيتنسيق العمل بين جميع المشاركين في عملية ضمان الجودة وذلك لتحقيق . 1

.المجتمعخدمةجودة،وضمانالبحثيةواألكاديميةالجودةضمان■

والبرامجميةاألكاديوالمعاييرالمناهجتطوير–التدريسهيئةأعضاء–اإلدارةوأساليبهيكل–الرسالة:تشملوالتيالقسمأنشطةألداءسنويذاتيتقييم■

.الضعفونقاطالقوةنقاطلتحديدوذلكالعملخطة–الجودةإدارة–المجتمعمشاركة–العلميةالبحوث–التعلمفرصجودة–التعليمية

.الخطةهذهمتابعةوالقوةنقاطزيادةوالضعفنقاطإزالةعلىللعملتحسينخطةوضع■

.تكوين فريق عمل للتحسين المستمر لجميع عناصر التقييم الذاتي للقسم وذلك عن طريق. 2

.والعصف الفكري اإلستماعجلسات -المؤتمرات -الندوات -المشروعات البحثية -الدورات التدريبية -ورش العمل 

.وضع نظام لتقييم وتحليل األداء الشامل. 3

.وضع نماذج لتقييم أداء جميع أعضاء هيئة التدريس والرؤساء ومعاونيهم وجميع العاملين بالقسم■

.وضع إحصائيات ونظام لتحليل نماذج تقييم األداء األكاديمي واإلداري .وضع نظام تحليل استمارات تقييم العملية التعليمية في القسم ■

.السنويالذاتيالتقييمعناصرخاللفيبالقسمالتعليميةالعمليةفيالجميعمشاركةيضمننظاموضع■

مهام منسق اجلودة بالقسم
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-:نشر فكر الجودة بين جميع العاملين بالقسم بما يضمن استيفاء العناصر التالية.  4

.مساعدة القسم في إعداد تقارير التقييم الذاتي السنوي والدوري■

.والتقييم والتقويم سقيامساعدة القسم في إعداد الدراسات الذاتية وتوصيف البرامج الدراسية والمقررات ،وكتابة التقارير للمقررات والبرامج الدراسية وكذلك ال■

.العمل على استمرار التوعية والتدريب لضمان الجودة والتأهيل لالعتماد . 5

(.أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب واإلداريين )الخاص بثقافة الجودة في القسمنشرالوعي■

.عقد الدورات التدريبية وورش عمل في كل المجاالت التي تعمل بها الجودة■

.إعداد كوادر من المتدربين من أعضاء هيئة التدريس من خالل عقد دورات في مجال إدارة الجودة ■

.تقويموالالقياسطرقوكذلكتقاريرهاوالمقررات،وكتابةالدراسيةالبرامجتوصيفإعدادلكيفيةالتدريسهيئةألعضاءالتدريبيةالدوراتعقد■

.تنظيم وعقد الندوات وورش العمل في المجال ضمان الجودة الجامعي ■

للجهات العامة والمجتمع المحيط بالجامعة في مجالإستشاريوذلك بتقديم القسم خدمات ذات طابع -:للمجتمع على النحو التالياإلستشارةوضع نظام يقدم . 6

.الدورات التدريبية -الفنية اإلستشارات:ضمان الجودة والتأهيل

-:نماذج من ممارسات القسم نحو تطبيق  المعايير األكاديمية للجودة ◄

.الموضوعية والتصحيح اإللكترونياإلمتحاناتتجربة . 1

.تجربة محاضرات الفيديو ندوات و محاضرات و ورش عمل . 2

.عليها من خالل موقع الكليةاإلطالعتوفير بعض المقررات اإللكترونية التي بإمكان الطالب والباحث .  3
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.رئيس القسم : الرئيس 

أعضاء اللجنة-:المرؤوسين 

.قسم المختصرئيس التقاريرإليلجنة التظلم والشكاوي هي المسئولة عن استقبال الشكاوي بالقسم والبث فيها ورفع : الوصف العام 

:الواجبات واالختصاصات 

.استقبال الشكاوي■

.البث في الشكاوي■

.رفع تقارير إلي رئيس القسم■

مهام جلنة التظلم والشكاوي
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:واإلختصاصاتالواجبات 

.القسممايخصالتنسيق مع الشؤون اإلدارية بالجامعة في كل ■

قسم والجودة سواء الإحتياجاتالمساهمة في توجيه الموظفين وأمناء السر الذين يقومون بتقديم خدمات للقسم وتيسير عملهم والربط بينهم وبين ■

.كانت روتينية أو طارئة

وإنعقاداإلستبياناتم وتنزيل المواد وتقديواإلمتحاناتالتنسيق بين القسم وكامل الوحدات واألٌقسام واإلدارات التابعة للكلية خالل فترات الدراسة ■

.إلخ..اإلجتماعات

.لميةالتنسيق مع كل هذه الجهات في الحصول على المعلومات المطلوبة في مشاريع التخرج واألبحاث والزيارات الميدانية والرحالت الع■

.متابعة ملف التواصل مع الخريجين■

.القيام بأعمال األرشفة فيما يخص القسم بالكامل■

بقسم التصميم الداخلي( المشرف العام)وصف وتوصيف مهام 
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بقسم التصميم الداخلياإلسرتاتيجيةاخلطة 
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بقسم التصممي ادلاخيلالإسرتاتيجيةاخلطة 

-:القسم على تأكيد الجودة من خالل إستراتيجيةتستند ◄

.القسممنتسبىمتابعة آليات تنفيذ الجودة لدى . 1

.متابعة تنفيذ توصيف المقررات. 2

.تحليل تقارير المقررات الدراسية والتأكد من صدق وموضوعية تقييم األداء. 3

.رصد مدى انعكاس الجودة على قيم ومهارات المدخالت البشرية للمنظومة التعليمية. 4

.من النتائج في توجيه المدخالت واقتراح الوسائل والبدائل المناسبةاإلستفادة. 5

.بمعايير الجودة األكاديميةباإلسترشادتعديل الخطط الدراسية . 6

-:آليات العمل بها◄

.بقصد زيادة الوعي لدى كافة المستفيدين( الحلقات الدراسية–نشرات –ورش عمل )واإلعتمادالوعي بتأكيد الجودة . 1

.إنشاء صفحة رسمية للقسم على موقع الكلية باإلنترنيت. 2

.نظام التقارير الدورية. 3

(.الدارسين، أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم)التدريب. 4

59.التعرف على أوجه القصور وكيفية التغلب عليها. 5



.توصيف المقررات والبرامج الدراسية والتعرف على الوسائل واآلليات التي تضمن جودة العملية التعليمية والبحثية. 6

.مع التطورات المستجدة في مجاالت التربية والتعليمتتالئمإعداد نظم وأساليب بحثية جديدة . 7

رامج، والبات إنشاء لجان ومجموعات عمل لمراجعة البرامج والمقررات الدراسية واقتراح تطويرها بما يحقق رسالة القسم وأهدافه ، وإعادة توصيف المقرر. 8

.الخريجينالمجتمع،ومتابعةخدمة فىومراجعة الخطط البحثية وبرنامج القسم 

ا للتعرف على آراء القائمين على العملياألداءاتتصميم وتوزيع وجمع االستبيانات التي تقيس . 9 .ة التعليمية والمستفيدين منهاالمختلفة ثم تحليل البيانات إحصائيا

-:المستفيدون منها ◄

.الطالب بجميع الفرق الدراسية. 1

.أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم. 2

.اإلداريون. 3

.المجتمع بما فيه سوق العمل. 4

-:مخرجات الخطة بالقسم ◄

ا جيداا . 1 .صنع ثقافة الجودة ألعضاء هيئة التدريس والموظفين المدربين تدريبا

.التعلمالمحاضرة،وأهدافالتقييم النهائي للمعايير األكاديمية الموجودة، والتقييم أثناء . 2

.مواصفات المقرر، تقرير المقرر، مواصفات البرنامج، التقرير السنوي للقسم. 3

.برامج دراسية تحقق رسالة القسم. 4

.مقررات دراسية مطورة بمواصفات مالئمة لسوق العمل، بما تضمن تحقق المخرجات التعليمية. 5

.تقارير دورية عن البرامج والمقررات بما يسمح باستمرارية ومراقبة الجودة. 6

ا بالمنشورات المتعلقة بالقسم. 7 .موقع إلكتروني يتم تحديثه دوريا

(.طالب،إداريونأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، )وعى متنامي لدى المستهدفين . 8

60.آلية مستمرة لمتابعة الجودة تضم ممثلين عن أعضاء هيئة التدريس واإلداريين والطالب وعلى صلة بالمستفيدين من خارج الجامعة. 9



هذا وباهلل التوفيق

61

الطالب والباحثعنه يبحث لما نأمل أن يكون هذا الدليل كمرشد 

وبناء المجتمع في خدمة التصميم الداخلي للدراسة فيه ليقوم بدوره الذي يختار قسم 

ميع للجونأمل يرضاهو يحبه قد وفقنا لما أن نكون القدير من هللا العلي ونرجوامستقبله، 

,,العالمين أن الحمد هلل ربي واإلفادة وآخر دعوانا االستفادة 


