
 

   

 

 

 

 0886671558-3185113فاكس  (875) 3156305تليفون   -االسكندرية   –جليم   -عبد السالم عارف  شارع 801

qaufinearts@yahoo.com:. E – mail 

8 

 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى
 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 8 - 3 – 044 –ف د 

رسومات تفاصيل و :أسم المقرر 

 (0) تنفيذية

الثالثة / الفصل : المستوىالفرقة / 

 الدراسي الثانى

 

 اخليةالعمارة الد: شعبة ال

 

   0     عملى       2     نظرى            6عدد الوحدات الدراسية    

 

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

 بعد إتمام دراسة هذا المقرر يستطيع الطالب :

 أساليب وتقنيات التصميم والتنفيذ في العمارة الداخلية الحديثة. توظيف •

باستخدامها في أثاث االكسسوارات من الخردوات المعدنية الخاصة  تحديد •

العمارة الداخلية المصنع من المعادن والمعادن واألخشاب وتوظيفها داخل الفراغات 

 المختلفة .

أساليب التجميع والتنفيذ من خالل التكنولوجيا الحديثة  تحديد •

Multifunction Units.من حيث التنفيذ والتطبيق علي وحدات مجمعة ومركبة 

 لمقررالمستهدف من تدريس ا -3

 

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 

 

 

 أن يكون لدى الطالب القدرة على أن :

مبادي وأساسيات تنفيذ التصميمات وتوضيح ذلك من خالل يتعرف على  1-أ

 الرسومات التنفيذية المتكاملة . 

العالقة بين وسائل التنفيذ المختلفة بتكنولوجيا الخامات وتكنولوجيا  يدرك 2-أ

 التصنيع.

علي طبيعة تأثير التكنولوجيا في التصميم الداخلي وكيفية موائمته لعملية تعرف ي 3-أ

 التنفيذ

 تكنولوجيا التصنيع (. –تكنولوجيا الخامات  –) تكنولوجيا التصميم  

 أن يكون لدى الطالب القدرة على أن : المهارات الذهنية : -ب
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المختلفة  المهارات االساسية للتعرف علي استخدامات الخامات يستكشف 1-ب

 وطرق تصنيعها وتنفيذها وتوظيفها بالتصميم الداخلي .

المنهج العلمي وتكنولوجيا الخامات النظرية وبين تطبيقات استخدام يربط بين  2-ب

 الخامات داخل قطع األثاث المختلفة .

المهارات المهنية الخاصة  -ج

 بالمقرر :

 

 

 أن يكون لدى الطالب القدرة على أن :

 عملية في طرق تنفيذ التصميمات المختلفة .اللخبرات يكتسب ا 1-ج

أساسيات التنفيذ والوصالت والتراكيب المختلفة للخامات االساسية  يحلل 2-ج 

 للتصنيع والتنفيذ.

لوصول لكفاءة في التصميم واالداء بفاعلية في يوظف ما سبق دراسته ل 3-ج 

 توظيف خامات العمارة الداخلية .

دامات الخامات المختلفة وطرق تصنيعها وتنفيذها وتوظيفها استخ يربط بين 0-ج  

 بالتصميم الداخلي .

 المهارات العامة : -د

 

 

 أن يكون لدى الطالب القدرة على أن:

لبحث من خالل شبكة المعلومات االلكترونية او المراجع العلمية ل يستجيب 1-د

 يعالمختلفة  واالطالع علي كل ما هو جديد في التنفيذ والتصن

عمل حلقات بحثية وعرض أساليب جديدة للتنفيذ للخامات يتواصل عن طريق  2-د

 المختلفة من خالل مناقشة الطالب واألبحاث المقدمة .

مهارات العرض والتصميم للمشروعات من خالل اللوحات الهندسية  يمارس 3-د

 نهائي .التنفيذية المقدمة والتطور في البحث والعرض للتصميم وتنفيذ المشروع ال

 محتوى المقرر  -0

 

 

 

 الموضوع األسبوع

محاضرة تمهيدية للتعرف علي الرسومات التنفيذية  في العمارة  1األسبوع 

 الداخلية .

المشروع األول تنفيذ لكاونتر بمنطقة األستقبال الحد فراغات  2األسبوع 

 العمارة الداخلية .

   متابعة للمرحلة األولي 3األسبوع 

إستكمال متابعة المرحلة وتحديد الخامات وطرق ربط الخامات  4األسبوع 

 ..( .-المعادن  –المختلفة ) األخشاب 

 متابعة المشروع  5األسبوع 

 مشروع عمل الرسومات التنفيذية ألحد قطع األثاث المركبة 6األسبوع 
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 الثاني . امتحان منتصف الفصل الدراسي 7األسبوع 

 متابعة المشروع 8األسبوع 

متابعة المرحلة الثانية من البحث والتنفيذ للمشاريع لوحدات  9األسبوع 

 multifunctional)متعددة األغراض داخل حيز فراغي 

furniture) 

 إستكمال متابعة المشروع 11األسبوع 

 التحكيم للمشاريع المقدمة من الطالب 11األسبوع 

 التحكيم النهائي للمشاريع الفردية 12األسبوع 

 إمتحان تجريبي إلمتحان العام الدراسي األول 13سبوع األ
 

 أساليب التعليم والتعلم  -5

 

 

 

محاضرات ألستاذ المادة عن أساليب التصنيع  المختلفة وطرق تنفيذ التصميم   -1

 في العمارة الداخلية وطرق واستخدامات اليات الحركة المختلفة في العمارة الداخلية.

ية والقيام بأبحاث من خالل الدراسات المبدئية للمشروع تكوين مجموعات بحث -2

 والزيارات الميدانية .

 مناقشة األبحاث المبدئية  . -3

األعمال والمشروعات التطبيقية للرسومات التنفيذية من خالل اللوحات الهندسية -0

 الرسم األيزومتري ( . –القطاعات  –) المساقط األفقية 

 ات المتكاملة.األخراج النهائي للمشروع-5

أساليب التعليم والتعلم  -6

للطالب ذوى القدرات 

 المحدودة

 

اكتساب مهارات العمل الجماعى من خالل مشاركة الطالب فى مشاريع مشتركة  -1

 . مما يكسبه روح الفريق

اكتساب مهارات االتصال من خالل القدرة على المناقشة و المناظرة باسلوب  -2

 .ك فى صياغة رأى واعى بشكل علمى متخصص علمى و االستفادة من ذل

 تقويم الطالب  -7

 

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

 مناقشة مبدئية للدراسات التمهيدية . 1-أ

 اختبار منتصف الفصل الدراسي الثاني . 2-أ

 تقييم المرحلة من خالل عرض األبحاث وعمل حلقات البحث والتنفيذ  . 3-أ

 مقدمة من كل طالب .تقييم المشروعات الفردية ال 0-أ

 امتحان تجريبي إلمتحان منتصف العام الدراسي . 5-أ
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 التوقيت -ب

 

 

 األسبوع السادس 1-7التقييم 

 ثامناألسبوع ال 2-7التقييم 

 األسبوع التاسع 3-7التقييم 

 األسبوع الثاني عشر 0-7التقييم 

 األسبوع الثالث عشر 5-7التقييم 

 توزيع الدرجات -ج

 

 

   M.Tف الفصل الدراسي امتحان منتص% 25

 متوسط أعمال السنة 75% 

 درجة 54مجموع اعمال السنة للفصل الدراسي الثاني 

 درجة 54 شفوي االمتحان النهائي

 144الدرجة من  - %144المجموع الكلي 

 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 

 مذكرات -أ

 

 ./ عملي محاضرات نظرية.         1

 دانية .زيارات مي -ورش عمل .2

 دراسة حالة. .3

 جماعية . –.        أبحاث فردية  0

 Presentationعروض تقديمية  .5

 كتب ملزمة  -ب

 

 ال يوجد

  كتب مقترحة  -ج

دورات علمية  -د

 أو نشرات ...الخ 

 

 

 

 

 نجوان شحاته : أ.د/رئيس مجلس القسم العلمى                                      د محمود المالحأ.: أستاذ المادة

 

 التوقيع: ................................................   التوقيع :................................

 

 2412-2418تاريخ اعتماده من مجلس القسم :    2412-2418 تاريخ تحرير المقرر :
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