
نموذج توصيف المقررات على موقع الجامعة 
كلية :التصاميم والفنون  
قسم : التصميم الداخلي  
برنامج : التصميم الداخلي 

Composition
التكوين

اسم المقرر 
( Course title )

INT 122 T
دخل 122 ت

رمز المقرر 
( Course code )

3 ( 1 Lecture + 4 studio)

3: (1 نظري + 4 تطبيقي)

عدد الوحدات المعتمدة 

) ( Credit hours

المزاوجة في تدريس المقرر بين اللغتين العربية واالنجليزية 
English & Arabic are used as mediums of instruction

اللغة 

( Medium of instruction)

This Course aims at reaching basic understanding and the application of 
visual elements of design and organization of content. Through the ability 
to identify the use of compositional rules and techniques in art and design 
throughout history. The Comprehension of basic rules of composition: rule 
of thirds, rule of odds, rule of space. Understanding of Depth of Field and 
focal points/Center of interest and Directing the viewer’s eye. Also 
understanding of the use of Generative Methods: Geometry, Symmetry, 
Mirroring, Repetition, in addition to the understanding the Golden Ratio 

يهدف هذا المقرر إلى الوصول إلى الفهم األساسي وتطبيق العناصر المرئية في تصميم وتنظيم 
المحتوى والقدرة على تحديد استخدام القواعد التركيبية والتقنيات في الفن والتصميم على مر التاريخ، 
فهم القواعد األساسية للتكوين، فهم عمق المجال ومراكز التنسيق / مركز االهتمام وتوجيه عين 

المشاهد.، فهم استخدام األساليب : الهندسة ، التماثل ، االنعكاس ، التكرار، وفهم النسبة الذهبية

توصيف مختصر للمقرر 
 ( Course description )



Studio B

ستوديو (ب) 
اسم المقرر 

( Course title )

INT 121

دخل 121 ت
رمز المقرر 

( Course code )

3 ( 1 Lecture + 4 studio)

3: (1 نظري + 4 تطبيقي)

عدد الوحدات المعتمدة 

) ( Credit hours

المزاوجة في تدريس المقرر بين اللغتين العربية واالنجليزية 
English & Arabic are used as mediums of instruction

اللغة 

( Medium of instruction)

The studio courses are a combination of two pathway courses or a pathway course 
and a workshop which allows students to experience all different majors in the BA 
program. All the pathway courses are designed to run for seven weeks so together 
with two pathways one FYP Studio Course allows fourteen weeks of pathway 
experience. On the last week (fifteenth week), all FYP students are required to 
participate in preparation for the First Year Show. The First Year Show has to be 
planned in the early of second semester and the placement and preparation of the 
actual show will take on the fifteenth week and opening on the last Friday of the 
fifteenth week. 

مقرر االستوديو ب هو مزيج من مسارين أو مسار وورشة عمل تسمح للطالب بتجربة جميع التخصصات 

المختلفة في برنامج البكالوريوس. تم تصميم جميع دورات المسارات لتعمل لمدة سبعة أسابيع مع 

مسارين ، يتيح المقرر اجماال  أربعة عشر أسبوًعا من الخبرة للمسار الواحد. في األسبوع األخير (األسبوع 

الخامس عشر) ، ُيطلب من جميع طالب السنة التأسيسية للمشاركة في التحضير لعرض السنة األولى. 

يجب تنظيم عرض السنة األولى في بداية الفصل الدراسي الثاني ، وسوف يستغرق اإلعداد والتحضير 

للعرض الفعلي األسبوع الخامس عشر واالفتتاح في آخر يوم جمعة من األسبوع الخامس عشر. 

توصيف مختصر للمقرر 
 ( Course description ) 



تاريخ التصميم الداخلي
History of Interior Design

اسم المقرر 
( Course title )

دخل 211ت
INT 221 T

رمز المقرر 
( Course code )

3 Credit Hours (3 Hours Theory)
(عماي 0 + نظري 3) ساعات معتمدة 3

عدد الوحدات المعتمدة 
) ( Credit hours

English اللغة 
(( Medium of instruction

Survey of international interior design history from a cultural, socioeconomic, and 
architectural perspective including Islamic architecture and interior environments. 
Offers a study of interior furnishings from the medieval period to the 
contemporary styles used in modern interiors today. The characteristics of 
historical interiors, ornamental design, use of color, and architecture will be the 
primary emphases.  It will styles, movements and the international political and 
social developments that have challenged its evolution.  focus should be on 
interior design, furniture, textiles, decorative objects and the general evolution of 
the space where we work and live. 

دراسة استقصائية لتاريخ التصميم الداخلي العالمي من منظور اقتصادي واجتماعية وثقافي 
ومعماري، وخاصة العمارة اإلسالمية. ويتناول دراسة التجهيزات الداخلية من فترة العصور الوسطى 
وحتى االساليب المعاصرة المستخدمة في التصميمات الداخلية الحديثة. بما فيها الخصائص التاريخية 
في التصميم واستخدام لأللوان والتركيز على االساليب المعمارية والحركات والتطورات السياسية 
واالجتماعية العالمية التي شكلت تحديا لتطورها.  وينبغي أن يكون التركيز على التصميم الداخلي 

واألثاث، والمنسوجات، والجوانب الزخرفية والتطور العام للفراغات التي نعمل ونعيش فيها. 

توصيف مختصر للمقرر 
 ( Course description )



نظريات التصميم الداخلي 
Theory of Interior Design

اسم المقرر 
( Course title )

دخل 212ت
INT 212 T

رمز المقرر 
( Course code )

3 Credit Hours (3 Hours Theory)
(عماي 0 + نظري 3) ساعات معتمدة 3

عدد الوحدات المعتمدة 

) ( Credit hours

English اللغة 

( Medium of instruction)

This course deals with the concepts relating to interior design theories in critical 
thinking. It includes a review of theories and concepts to applications through the use 
of materials, colors, and the void, to raise the understanding of the people who use 
these spaces. The significance of studying theories of Interior design is to help 
students understand the role of the relationship between the users and the 
environment. This requires showing ways to study interior design from multiple 
perspectives using different themes for the theory of Interior design to create a 
successful design system. 

يتناول هذا المقرر المفاهيم المتعلقة بنظريات التصميم الداخلي في التفكير النقدي. ويتضمن عرضا 
لتطبيق النظريات والمفاهيم من خالل استخدام المواد واأللوان والفراغ، لزيادة فهم المستخدم لهذه 
الفراغات. ان أهمية دراسة نظريات التصميم الداخلي تساعد الطالبات على فهم العالقة بين المستخدم 
والبيئة المحيطة. مما يتطلب عرض طرق لدراسة التصميم الداخلي من وجهات نظر متعددة  باستخدام 

مواضيع مختلفة لنظرية التصميم الداخلي البتكار نظام تصميمي ناجح. 

توصيف مختصر للمقرر 
 ( Course description ) 



التصميم الداخلي : (المواد والعمليات )
Interior Design: Materials and Processes

اسم المقرر 
( Course title )

دخل 232 ت
INT 232 T

رمز المقرر 
( Course code )

 3: (1 نظري + 4 تطبيقي)

3 (1 lecture + 4  Laboratory)

عدد الوحدات المعتمدة 

) ( Credit hours

 المزاوجة في تدريس المقرر بين اللغتين العربية واالنجليزية 
 English & Arabic are used as mediums of instruction

اللغة 

( Medium of instruction)



This course is an introductory overview of the materials in interior design. By the 
completion of this course, students will be able to recognize the concepts and 
principles of selecting interior materials and the appropriateness of their uses. They 
will become familiar with the application of a variety of interior finishing materials. 
Students also will recognize some life and safety issues related to materials. 

هذا المقرر مقدمة عامة عن المواد في مجال التصميم الداخلي، بنهاية دراسة المقرر تستطيع الطالبات 

ان يميزوا ويتعرفوا على مفاهيم ومبادئ اختيار المواد المستخدمة في الفراغات الداخلية وتحديد مدى 

مالءمتها. ستتكون لدى الطالبات الخلفية العلمية لتطبيقات استخدام مواد التشطيب الداخلية. سيتعرف 

الطالبات أيًضا على بعض متطلبات األمن وسالمة الحياة المتعلقة بالمواد 

توصيف مختصر للمقرر 
 ( Course description ) 

نظم وصياغة التصميم الداخلي 
Interior Design Drafting & Systems 

اسم المقرر 
( Course title )

دخل 231ت 
INT 231T

رمز المقرر 
( Course code )



3 credit hours
عدد الوحدات المعتمدة 

) ( Credit hours

المزاوجة في تدريس المقرر بين اللغتين العربية واالنجليزية 
English & Arabic are used as mediums of instruction

اللغة 

( Medium of instruction)

This course will cover the esthetic and artistic spatial design in interior spaces.  
Vocabulary and skills used by the professionals in the interior design industry are 
presented and discussed. Students will solve the environmental problems through 
space analysis and planning. Also the students will use virtual projects to study the 
basics of planning, organization and presentation techniques in interior spaces. The 
course focus will be on real projects required by stakeholders in order to prepare 
students for their future career 

يتناول هذا المقرر التصميم المكاني الجمالي والفني في المساحات الداخلية. يتم عرض ومناقشة 

المفردات والمهارات التي يستخدمها المختصون في صناعة التصميم الداخلي. سيقوم الطالب بحل 

المشاكل البيئية من خالل تحليل وتخطيط الفراغات. كما سيستخدم الطالب مشاريع افتراضية لدراسة 

أساسيات تقنيات التخطيط والتنظيم والعرض في المساحات الداخلية. سيتم التركيز على المشاريع 

الحقيقية التي يطلبها أصحاب األعمال من أجل إعداد الطالب لمستقبلهم الوظيفي

توصيف مختصر للمقرر 
 ( Course description )

التصميم ثنائي األبعاد بمساعدة الحاسب 
Computer-Assisted Design (2D CAD)

اسم المقرر 
( Course title )



دخل 251ت 
INT 251T

رمز المقرر 
( Course code )

3 Credit hours (1 lecture + 4 Lab)
عدد الوحدات المعتمدة 

) ( Credit hours

English
اللغة 

( Medium of instruction)

The course facilitates learning the fundamental concepts of AutoCAD, familiarity with 
AutoCAD technical drawing specific issues and develops the informational area in 
CAD software usage. The course encourages habit formation in using the orthogonal 
and axonometric projections, interpreting and executing a technical drawing. 

يهدف المقرر الى تعلم المفاهيم األساسية لبرنامج األوتوكاد ، ومعرفة مسائل الرسم الفني الخاصة بـ 

AutoCAD وتطوير المعلومات في استخدام برامج CAD. يشجع المقرر على تسهيل استخدام 

اإلسقاطات المتعامدة والمحايدة ، وتفسير وتنفيذ الرسم التقني. 

توصيف مختصر للمقرر 
 ( Course description )



استوديو (1) – التصميم السكنى  
 Studio (1) – Residential Design

اسم المقرر 
( Course title )

دخل 221 ت 
INT 221T

رمز المقرر 
( Course code )

3 : (1 نظري + 4 تطبيقي )  عدد الوحدات المعتمدة 

) ( Credit hours

المزاوجة في تدريس المقرر بين اللغتين العربية واالنجليزية 
 English & Arabic are used as mediums of instruction

اللغة 

( Medium of instruction)

This Course aims to develop the knowledge of residential interior design, with the 
emphasis of the Client/Designer relationship. By the completion of this course, 
students will be able to develop floor plans, elevation. They will also obtain 
knowledge of material and furniture selection for residential use. 

يهف هذا المقرر إلى تطوير معرفة التصميم الداخلي السكني ، مع التركيز على العالقة بين العميل / 

المصمم. عند االنتهاء من هذا المقرر ، ستتمكن الطالبات من تطوير مخططات لألرضيات واالرتفاعات. كما 

سيحصلون أيًضا على المعرفة باختيار المواد واألثاث لألغراض السكنية. 

توصيف مختصر للمقرر 
 ( Course description )



السلوك اإلنساني اتجاه البيئة المحيطة  
Human Behavior and Physical Environment 

اسم المقرر 
( Course title )

دخل 233 ت 
INT 233 T

رمز المقرر 
( Course code )

3 : (2 نظري + 2 تطبيقي )  عدد الوحدات المعتمدة 

) ( Credit hours

المزاوجة في تدريس المقرر بين اللغتين العربية واالنجليزية 
English & Arabic are used as mediums of instruction 

اللغة 

( Medium of instruction)

This course provide students’ Knowledge of typical human and environmental 
systems used in interior design. It also allows them to Demonstrate an awareness of 
how individuals and groups
 respond to their environmental settings psychologically, behaviorally and 
physiologically. 

يقدم هذا المقرر المعرفة للطالبات باألنظمة البشرية والبيئية النموذجية المستخدمة في التصميم 

الداخلي. كما يتيح لهم إظهار إدراك لكيفية استجابة األفراد والجماعات لبيئتهم البيئية نفسيا وسلوكيا 

وفسيولوجيا.

توصيف مختصر للمقرر 
 (Course description) 



المواصفات الداخلية: (التخطيط والتصميم) 
Interior Specifications (Space Planning & Design)

اسم المقرر 
( Course title )

دخل 234 ت
INT 234 T

رمز المقرر 
( Course code )

 3: (1 نظري + 4 تطبيقي)

3 (1 lecture + 4  Laboratory)

عدد الوحدات المعتمدة 

) ( Credit hours

 المزاوجة في تدريس المقرر بين اللغتين العربية واالنجليزية 
 English & Arabic are used as mediums of instruction

اللغة 

( Medium of instruction)

This course increases the knowledge base of the students about materials in interior 
design, it introduces a variety of topics related to materials performances, 
specification writing,  regulations and liabilities, and overall cost through the life of 
the materials. By the completion of this course, students will be able to recognize the 
concepts and principles of interior design materials specifications as related to their 
performances. 

المقرر يقوم بزيادة قاعدة المعرفة لدى الطالبات حول المواد في التصميم الداخلي ، وتقدم مجموعة 
متنوعة من المواضيع المتعلقة بأداء المواد ، وكتابة المواصفات ، واللوائح وااللتزامات ، والتكلفة 
اإلجمالية ، وذلك خالل العمر االفتراضي للخامات . عند االنتهاء من دراسة هذا المقرر ، ستتمكن الطالبات 

من التعرف على مفاهيم ومبادئ مواصفات مواد التصميم الداخلي المتعلقة بأدائهم. 

توصيف مختصر للمقرر 
 ( Course description ) 



استوديو (2) – تصميم المكاتب  
Studio (2) – Office Design

اسم المقرر 
( Course title )

دخل 321 ت 
INT 321T

رمز المقرر 
( Course code )

3 : (1 نظري + 4 تطبيقي )  عدد الوحدات المعتمدة 

) ( Credit hours

المزاوجة في تدريس المقرر بين اللغتين العربية واالنجليزية 
 English & Arabic are used as mediums of instruction

اللغة 

( Medium of instruction)

This course aims to develop knowledge of commercial office design concepts, innovations, 
applications, and techniques. By the completion of this course students will acquire the 
necessary skills to represent design concept graphically to a variety of audiences. 

يهدف هذا المقرر إلى تطوير المعرفة بمفاهيم تصميم المكاتب التجارية واالبتكارات والتطبيقات 

والتقنيات. عند االنتهاء من هذا المقرر ، ستكتسب الطالبات المهارات الالزمة للتعبير عن مفهوم التصميم 

الخاص بالمكاتب وعرض االفكار المتنوعة على مختلف العمالء. 

توصيف مختصر للمقرر 
 (Course description) 



التصميم ثالثي األبعاد بمساعدة الحاسب 
Computer-Assisted Design (3D CAD)

اسم المقرر 
( Course title )

دخل 351ت  
INT 351T

رمز المقرر 
( Course code )

3 Credit hours
عدد الوحدات المعتمدة 

) ( Credit hours

English
اللغة 

( Medium of instruction)

This course you learn how to use Autodesk 3DS Max’s advanced tools for creating 
architectural modeling and animations. This 3DS Max training class includes 
detailed coverage of the interface and proper workflow for setting up 3DS Max 
projects. This course also covers ,  foundations with cameras, lighting, and 
rendering 

المقرر يقدم للطالبات تعليم  كيفية استخدام أدوات Autodesk 3DS Max المتقدمة إلنشاء النماذج 
المعمارية والرسوم المتحركة. يتضمن هذا المقرر التدريب على البرامج  ثالثية األبعاد ويشمل تغطية 
مفصلة إلعداد مشاريع DS Max3. تغطي هذه الدورة أيًضا االسس والقواعد لدراسة العرض واالضاءة 

ولقطات الكاميرا. 

توصيف مختصر للمقرر 
 ( Course description )



إنشاء المباني 
Building Construction

اسم المقرر 
( Course title )

دخل 331 ت 
INT 331 T

رمز المقرر 
( Course code )

3: (2 نظري + 2 تطبيقي)
 3(2 lecture + 2  Laboratory)

عدد الوحدات المعتمدة 

) ( Credit hours

 المزاوجة في تدريس المقرر بين اللغتين العربية واالنجليزية 
English & Arabic are used as mediums of instruction

اللغة 

( Medium of instruction)



By the completion of this course, students will be able to identify the typical 
construction systems and building materials used in interior design. Also they will be 
able to categorize the types of building systems; structural and nonstructural. In 
addition, students will produce a selected sample of construction drawings and 
details. Finally, they will recognize some life and safety issues addressed in building 
codes. 

عند االنتهاء من هذا المقرر ، ستتمكن الطالبات من التعرف على أنظمة البناء النموذجية ومواد البناء 
المستخدمة في التصميم الداخلي. أيضا سوف تكون قادرات على تصنيف أنواع أنظمة البناء. الهيكلية 
وغير الهيكلية. باإلضافة إلى ذلك ، سيقوم الطالب بتقديم  نماذج من رسومات البناء والتفاصيل. وأخيرا ، 

سوف يتعرفون على الموضوعات المتعلقة باألمن والسالمة التي يتم تناولها في قوانين البناء. 

توصيف مختصر للمقرر 
 ( Course description )

التراث المعماري السعودي 
Saudi Architecture Heritage

اسم المقرر 
( Course title )

INT 311T
دخل 311ت

رمز المقرر 
( Course code )



3
 

عدد الوحدات المعتمدة 

) ( Credit hours

 المزاوجة في تدريس المقرر بين اللغتين العربية واالنجليزية 
English & Arabic are used as mediums of instruction

اللغة 

( Medium of instruction)

This course helps the students to define the traditional architecture terminologies 
and elements, have the ability to infer the characteristics and features of traditional 
architecture within KSA different areas, and the ability to differentiate between 
traditional architecture and modern architecture. Respecting the architectural heritage as 
it’s not only as a historical heritage but as a source to shape the future. Promoting 
awareness with regard to the importance of sustaining the architectural heritage as well 
as delivering and developing it in accordance with modern technology.  

يساعد هذا المقرر تعريف الطالبات بمصطلحات وعناصر العمارة التقليدية ، لديها وينمي القدرة 
على االستدالل على خصائص وميزات العمارة التقليدية في مناطق مختلفة من المملكة العربية 
السعودية، والقدرة على التفريق بين العمارة التقليدية والعمارة الحديثة كما ينمي احترام التراث 
المعماري ليس فقط كتراث تاريخي ولكن كمصدر لتشكيل المستقبل وتعزيز الوعي بأهمية 

الحفاظ على التراث المعماري، فضال على نقل هذه المفاهيم وتطويرها وفقا للتكنولوجيا الحديثة.

توصيف مختصر للمقرر 
 ( Course description )

الممارسات المهنية 
Professional Practice

اسم المقرر 
( Course title )



دخل 361 ت 
INT 361 T

رمز المقرر 
( Course code )

3  (2 نظري + 2 تطبيقي) 
3 hrs. (2 Lecture + 2 Lab)

عدد الوحدات المعتمدة 

) ( Credit hours

العربية اللغة 

( Medium of instruction)

This course will introduce the professional practice of Interior Design, about legal 
requirements and obligations of a professional Interior Design career. This course 
explores the interior design profession further and considers challenges associated 
within interior design with modules that have been designed to help in review and 
analysis of the current debates. 

يهدف المقرر لتنمية المهارات المختلفة المعينة عبى ممارسة المهنة ومنها المام الطالبة بأدوات 
ممارسة المهنة واخالقيات الممارسة المهنية.، والمام الطالبة بطرق وأساليب تسويق الذات . 

المام الطالبة بالمكاتب المهنية بسوق العمل وطرق تكوين العالقات العامة مع المكاتب المتخصصة، 
ادراك الطالبة للحياة المهنية والعمل المكتبي واالختالفات المعلوماتية والمهنية أثناء الممارسة 
المهنية، وادراك  الطالبة لطرق وأساليب التعامل مع المنفذين والعمالة واإللمام باحتياجات البيئة 
المكتبية المهنية المتكاملة كممارسة مهنه ومهارة القدرة على رؤية خط النهاية وطريقة توضيح العمل 
لفريق العمل، مهارة التفكير خارج المألوف والتفوق على توقعات العميل بالتصميم واالقناع والفكر ، 
التواصل الفعال مع العميل وكسب الوقت في الوصول لرؤية العمل النهائي.، والقدرة على توضيح 

وتقدير ميزانية المشروع في ظل صعوبات ومخاطر العمل 

توصيف مختصر للمقرر 
 ( Course description )



أستوديو (3): التصميم الداخلي للمنشآت التجارية
Studio (3): Commercial Interior Design

اسم المقرر 
( Course title )

دخل  322 ت
INT 322T

رمز المقرر 
( Course code )

3 : (1 نظري + 4 تطبيقي )  عدد الوحدات المعتمدة 

) ( Credit hours

المزاوجة في تدريس المقرر بين اللغتين العربية واالنجليزية 
English & Arabic are used as mediums of instruction

اللغة 

( Medium of instruction)

This course aims to develop the knowledge and skills to The application of design 
thinking to studio problems in interior design. At commercial building with emphasis 
on human response to the interior environment. Interior modeling in various media 
and drawing skills required. Studio experiences, analyses, discussions, readings 
and field trips. 

يهدف هذا المقرر إلى تطوير المعرفة والمهارات لتطبيق الفكر التصميمي في االستوديو التجاري في 

التصميم الداخلي. يتم تناول المباني التجارية  مع التركيز على االستجابة البشرية والتأثير المتبادل مع 

البيئة الداخلية. المجسمات الداخلية  ومهارات الرسم مطلوبة. باإلضافة الى اتاحة الخبرة في  تجارب 

االستوديو ، والتحليالت ، والمناقشات ، والقراءات والرحالت الميدانية. 

توصيف مختصر للمقرر 
 ( Course description ) 



تصميم اضاءة 
Lighting Design 

اسم المقرر 
( Course title )

دخل  332 ت
INT 332T

رمز المقرر 
( Course code )

3 : (1 نظري + 4 تطبيقي )  عدد الوحدات المعتمدة 

) ( Credit hours

المزاوجة في تدريس المقرر بين اللغتين العربية واالنجليزية 
English & Arabic are used as mediums of instruction

اللغة 

( Medium of instruction)

This course aims to develop the knowledge and skills to understand lighting design, 
need to understand lighting terminology and Dealing with the basic principles of 
lighting and enabling the student to specify the exact position of each chosen fitting 
to create the desired effect.  And A fundamental course in lighting and interaction 
with visual perception and aesthetics. An in-depth study of principles, design 
requirements and equipment for ambient, task and decorative illumination as utilized 
in the interior environment. Emphasis is on methods of light generation, lighting 
controls, product analysis, high performance lighting selection, and specification. 
Lectures, discussion, related readings, calculations.  

يهدف هذا المقرر إلى تطوير المعرفة والمهارات لفهم تصميم اإلضاءة ، والحاجة إلى فهم مصطلحات 

اإلضاءة والتعامل مع المبادئ األساسية لإلضاءة وتمكين الطالبات من تحديد الموقع الدقيق لكل تركيب 

مختار لخلق التأثير المطلوب. ويعتبر مقرر أساسي في اإلضاءة والتفاعل مع اإلدراك البصري وعلم الجمال. 

ويتيح دراسة متعمقة للمبادئ ومتطلبات التصميم والمعدات لإلضاءة المحيطة والمهمة والمصممة  

كما هو مستخدم في البيئة الداخلية. التركيز على أساليب توليد الضوء ، ضوابط اإلضاءة ، تحليل المنتج ، 

اختيار اإلضاءة عالية األداء ، والمواصفات. محاضرات ، نقاشات ، قراءات ذات صلة ، وحسابات. 

توصيف مختصر للمقرر 
 ( Course description )



التدريب الميداني 
Internship

اسم المقرر 
( Course title )

دخل461ت 
INT  461 T

 

رمز المقرر 
( Course code )

3 credit hours (225 hours Training) عدد الوحدات المعتمدة 

) ( Credit hours

المزاوجة في تدريس المقرر بين اللغتين العربية واالنجليزية 
English & Arabic are used as mediums of instruction

اللغة 

( Medium of instruction)

This course helps to develop skills related to actual work in a field related to interior design, 
develop understanding of experience and knowledge needed to work as a professional in the 
interior design field, demonstrate proficiency in the use of tools and techniques and make the 
students learn new techniques, tools, styles. 

يساعد هذا المقرر في تطوير المهارات المتعلقة بالعمل الفعلي في المجال المتعلق  بالتصميم الداخلي 

، وتطوير فهم الخبرة والمعرفة الالزمة للعمل كمحترف في مجال التصميم الداخلي ، وإثبات الكفاءة في 

استخدام األدوات والتقنيات وجعل الطالبات يتعلمون التقنيات الجديدة واألدوات واألنماط.

توصيف مختصر للمقرر 
 ( Course description ) 



تصميم األثاث
Furniture Design 

اسم المقرر 
( Course title )

دخل 422ت 
INT 422T

رمز المقرر 
( Course code )

3 credit hours (2 Lecture hour + 2 Lab hours)
عدد الوحدات المعتمدة 

) ( Credit hours

المزاوجة في تدريس المقرر بين اللغتين العربية واالنجليزية 
English & Arabic are used as mediums of instruction

اللغة 

( Medium of instruction)

This course covers the structural concepts of furniture and the materials that are 
used. Students in this course will design their own pieces of furniture and model 
them using the modern tools. 

يغطي هذا المقرر المفاهيم الهيكلية لألثاث والمواد المستخدمة. ستقوم الطالبات في هذه الدورة 

بتصميم قطع األثاث الخاصة بهم وطرازها باستخدام األدوات الحديثة.

توصيف مختصر للمقرر 
 ( Course description ) 



أستوديو (4): تصميم منشآت الضيافة
Studio (4): Hospitality Design

اسم المقرر 
( Course title )

دخل 421 ت
INT 421T

رمز المقرر 
( Course code )

3 عدد الوحدات المعتمدة 

) ( Credit hours

المزاوجة في تدريس المقرر بين اللغتين العربية واالنجليزية 
English & Arabic are used as mediums of instruction

 

اللغة 

( Medium of instruction)

This course aims to develop the knowledge and skills to of Interior Design Studio 
sequence with particular focus on design projects at varying levels of complexity. 
Design problems will correspond to real world design opportunities in differing areas 
of interior design specialization in, hospitality for example ( Sustainable design 
issues will be explored.) 

يهدف هذا المقرر إلى تطوير المعرفة والمهارات لتسلسل استوديو التصميم الداخلي مع التركيز بشكل 
خاص على مشاريع التصميم على مستويات مختلفة من التعقيد. سوف تتوافق مشاكل التصميم مع 
فرص التصميم في العالم الحقيقي في مجاالت مختلفة من التخصص في التصميم الداخلي ، في 

الضيافة على سبيل المثال (كذلك سيتم استكشاف قضايا التصميم المستدام). 

توصيف مختصر للمقرر 
 ( Course description ) 



بحث موجه 
Directed Research 

اسم المقرر 
( Course title )

دخل 471 ت 
INT 471 T

رمز المقرر 
( Course code )

4 credit hours (1 Lecture + 4 Lab +5 training)
عدد الوحدات المعتمدة 

) ( Credit hours

المزاوجة في تدريس المقرر بين اللغتين العربية واالنجليزية 
English & Arabic are used as mediums of instruction

اللغة 

( Medium of instruction)

This course aims to develop the knowledge and skills to conduct scientific research 
in according to the methods of scientific research problem in interior design . It 
focuses on the development of critical thinking skills and the collection of information 
and the writing of the research according to appropriate scientific methodology for 
the research problem . 

يهدف هذا المقرر إلى تطوير المعرفة والمهارات إلجراء البحوث العلمية وفق أساليب البحث العلمي في 
التصميم الداخلي. ويركز على تنمية مهارات التفكير الناقد وجمع المعلومات وكتابة البحث وفقا للمنهج 

العلمي المناسب للمشكلة البحثية . 

.

توصيف مختصر للمقرر 
 ( Course description )



مشروع التخرج 
Senior Project

اسم المقرر 
( Course title )

دخل 481 ت 
INT 481 T

رمز المقرر 
( Course code )

4 credit hours (8 Lab)
عدد الوحدات المعتمدة 

) ( Credit hours

المزاوجة في تدريس المقرر بين اللغتين العربية واالنجليزية 
English & Arabic are used as mediums of instruction

اللغة 

( Medium of instruction)



المقررات االختيارية : 

This course aims to the development and presentation of a senior design project for 
graduation demonstrating mastery of concepts, principles, tools and techniques as 
well as synthesis of research findings to arrive at a unique ,functional creative and 
original design solution . 
Emphasis will be given to environmental ,aesthetic and functional factors . The final 
presentation will include analysis of concepts , plans , reflected ceiling ,plans , 
sections and elevations , facades , working drawing ,perspectives and a scale 
model . 

يهدف هذا المقرر إلى تطوير وتقديم مشروع تصميم رفيع المستوى لطالبات المستوى الثامن فيوضح 
التمكن من المفاهيم والمبادئ واألدوات والتقنيات باإلضافة إلى توليف نتائج األبحاث للوصول إلى حل 

تصميم مبتكر وفريد من نوعه. 
وسيتم التركيز على العوامل البيئية والجمالية والوظيفية. وسيشمل العرض المقدم النهائي تحليل 

المفاهيم التصميمية والمخططات ونظام االضاءة والقطاعات والواجهات باإلضافة الى لقطات ثالثية 

األبعاد ومجسمات بمقياس رسم مناسب . 

توصيف مختصر للمقرر 
 ( Course description ) 

الجرافيك في التصميم الداخلي 
Graphics in Interior Design

اسم المقرر 
( Course title )



دخل 451ت 
INT 451T

رمز المقرر 
( Course code )

3 عدد الوحدات المعتمدة 

) ( Credit hours

English & Arabic اللغة 

( Medium of instruction)

This course Known as the graphic in the Internal environment. It helps the students 
to understand the basic principles of drawing, configurations, print and media used 
in visual communication. 

يعرف هذا المقرر باسم الجرافيك في البيئة الداخلية. يساعد الطالبات على فهم المبادئ األساسية للرسم 

والتكوين والطباعة والوسائط المستخدمة في االتصال المرئي. 

توصيف مختصر للمقرر 
 ( Course description ) 

اتصاالت بصرية ثالثية االبعاد 
Three Dimensional Visual Communication

اسم المقرر 
( Course title )

دخل 452ت 
INT 452T

رمز المقرر 
( Course code )



3 عدد الوحدات المعتمدة 

) ( Credit hours

English & Arabic اللغة 

( Medium of instruction)

The aim of this course is to acquire additional skills of students architectural 3D 
graphics, by using range of computer software, along with manual skills to present 
the use of specialized software. 

يهدف هذا المقرر إلى اكساب الطلبات مهارات إضافية لرسومات معمارية  ثالثية األبعاد ، باستخدام 

مجموعة من برامج الكمبيوتر ، باإلضافة إلى مهارات يدوية لتقديم استخدام البرامج المتخصصة.

توصيف مختصر للمقرر 
 ( Course description ) 



استوديو (5): تصميم المنشآت الحضرية 
Studio (5): Urban Interiors

اسم المقرر 
( Course title )

دخل 424ت 
INT 424T

رمز المقرر 
( Course code )

3 عدد الوحدات المعتمدة 

) ( Credit hours

English & Arabic اللغة 

( Medium of instruction)

This course help students to develop and apply a range of urban skills and 
professional knowledge. They will develop urban design analysis and proposals that 
will presented and critiqued. They will engage in independent and collaborative 
fieldwork, research, analysis and design. 
يساعد المقرر الطالبات على تطوير وتطبيق مجموعة من المهارات الحضرية والمعرفة المهنية. سيطورون 

تحليل التصميم الحضري واالقتراحات التي ستعرض والنقد لألفكار المقدمة. سوف ينخرطون في العمل 

الميداني المستقل والتعاون ، والبحوث ، والتحليل والتصميم.

توصيف مختصر للمقرر 
 ( Course description ) 



تخطيط المساحات الخارجية 
Space Planning: Exterior

اسم المقرر 
( Course title )

دخل 423ت 
INT 423T

رمز المقرر 
( Course code )

3 عدد الوحدات المعتمدة 

) ( Credit hours

English & Arabic اللغة 

( Medium of instruction)

This course provides standard design criteria for space planning and functions as a 
starting point for design solutions. Students will examine a variety of Exterior spaces, 
considering suitable fabric, suitable building materials and lighting. 
تقدم هذه الدورة معايير تصميم قياسية للتخطيط والوظائف الفضائية كنقطة انطالق لحلول التصميم. 

ستقوم الطالبات بفحص مجموعة متنوعة من المساحات الخارجية ، مع األخذ بعين االعتبار النسيج 

المناسب ومواد البناء المناسبة واإلضاءة.

توصيف مختصر للمقرر 
 ( Course description ) 



التقنيات والنظم البيئية (1) 
Technologies and ecosystems (1)

اسم المقرر 
( Course title )

دخل 431ت 
INT 431T

رمز المقرر 
( Course code )

3 عدد الوحدات المعتمدة 

) ( Credit hours

English & Arabic اللغة 

( Medium of instruction)

An overview of simple two-dimensional finish materials and their environmental 
impact, walls ceiling and flooring finishes along with cabinetry, fixtures and other 
non-structural elements will be discussed, and how to build projects in accordance 
with theories and systems green buildings. 
يقدم هذا المقرر لمحة عامة عن مواد اإلنهاء البسيط ثنائية األبعاد وتأثيراتها البيئية ، وتشطيبات األسقف 

والجدران ، باإلضافة إلى الخزانات والتركيبات وغيرها من العناصر غير الهيكلية ، وكيفية بناء المشاريع وفًقا 

للنظريات والنظم الخضراء. البنايات. 

توصيف مختصر للمقرر 
 ( Course description ) 



التقنيات والنظم البيئية (2) 
Technologies and ecosystems (2)

اسم المقرر 
( Course title )

دخل 432ت 
INT 432T

رمز المقرر 
( Course code )

3 عدد الوحدات المعتمدة 

) ( Credit hours

English & Arabic اللغة 

( Medium of instruction)

This course provides construction techniques and materials. Students will learn 
construction and installation methods used to create dynamic interior/exterior 
elements. 
يقدم هذا المقرر المعرفة  بالتقنيات ومواد البناء للطالبات . ستتعلم الطالبات أساليب اإلنشاء والتركيب 

المستخدمة إلنشاء عناصر داخلية / خارجية ديناميكية. 

توصيف مختصر للمقرر 
 ( Course description ) 


