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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى
 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 11 - 3- 055 -ف د

 تفاصيل ورسومات :أسم المقرر 

 (0) تنفيذية

/ –الفرقة الرابعة  : المستوىالفرقة / 

 الفصل الدراسي األول

 

 الداخليةشعبة العمارة 

 

  4    عملى          2عدد الوحدات الدراسية                  نظرى  

 

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

 

 بعد إتمام دراسة هذا المقرر يستطيع الطالب :

التعرف علي أساسيات لتتابع عملية التنفيذ لمشروعات التصميم الداخلي  •

ثة والمتطورة وتاثير دخول الحاسب وعالقته بتكنولوجيا الخامات وتاثير التقنية الحدي

االلى على عملية التصنيع. والتنفيذ للخامات المختلفة , واستخدام أكثر من خامة في 

 التصميم وتوظيف الخامات داخل التصميم .

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 

 

 

 يصبح الطالب قادرا على أن :

 –نفيذية المتكاملة  من خالل مجموعة ) المساقط األفقية تعرف علي الرسومات التي 1-أ

 من تعاشيق وتراكيب خشبية ومعدنية.  –التفصليات  –القطاعات الرأسية 

أساليب التكنولوجيا الحديثة في التصميمات التنفيذية والتطبيقية في العمارة  يدرك 2-أ

 الداخلية .

المهارات  -ب

 الذهنية :

 

 

 

 ن :يصبح الطالب قادرا على أ

العالقة بين طرق التصنيع التقليدية والحديثة وتوضيح أساليب التنفيذ  يستكشف 1-ب

من خالل المعالجات الحديثة للوصول الى تصميمات متطورة  تتماشى مع التطور 

 التكنولوجي المستمر. 

الخامات المختلفة وطرق تصنيعها وتنفيذها وتوظيفها بالتصميم الداخلي  يالحظ 2-ب

 منها وخصائصها المميزة المؤثرة علي عملية تتابع التنفيذ .وتباين كل 
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المهارات المهنية  -ج

 الخاصة بالمقرر :

 

 

 يصبح الطالب قادرا على أن :

 أساسيات رسم لوحات رسومات تنفيذية ومكوناتها. يحلل 1-ج

ربط بين المنهج العلمي وتكنولوجيا الخامات النظرية وبين تطبيقات استخدام ي 2-ج

 ات داخل قطع األثاث المختلفة .الخام

دور التصميم الفعال في تخطيط تنفيذ مشروعات العمارة الداخلية  يستنتج  3-ج  

 المختلفة  .

طبيعة تأثير التكنولوجيا في التصميم الداخلي وكيفية موائمته لعملية التنفيذ  يحلل 4-ج 

 والتصنيع الحديثة والمتطورة المتفاعلة .

 –تكنولوجيا الخامات  –ديث في كل من : ) تكنولوجيا التصميم التطور الح يشرح 0-ج

 تكنولوجيا التصنيع ( .

 المهارات العامة : -د

 

 

 يصبح الطالب قادرا على أن :

البحث وذلك من خالل المراجع العلمية المختلفة أو شبكة المعلومات  يمارس 1-د

 االلكترونية .

وعة من األبحاث والمشاريع الجماعية جماعي من خالل تقديم مجمفي فريق  عملي 2-د

. 

 م مهارات العرض للتصميمات وتنفيذ المشروع النهائي .ستخدي 3-د

 محتوى المقرر  -4

 

 

 

 الموضوع األسبوع

محاضرة تمهيدية للتعرف علي الرسومات التنفيذية  في العمارة  1األسبوع 

 الداخلية .

 المشروع األول 2األسبوع 

 نطقة عروض االزياء الحد المعارض تصميم جناح لمتنفيذ  

Cat Walk Design 

العرض +  عمل الرسومات التنفيذية والقطاعات الهندسية لواجهة

 .عناصر االضاءة  – Raised Floorاالرضيات المرتفعة 

 متابعة المشروع  4, 3األسبوع

رئيس مجلس المشروع الثاني عمل الرسومات التنفيذية لغرفة  5االسبوع 

غرفة  –سكرتارية  –مكتب  –تجاليد  –سقف  –ادارة ) أرضية 

 منطقة االستقبال (. –االجتماعات 

 –إستكمال متابعة المشروع وتحديد الخامات المختلفة ) األخشاب  6األسبوع 

 ..( والتكسية الخارجية .-المعادن 

 .self serviceتنفيذ لكاونتر خدمة ذاتية  7األسبوع 

سومات التنفيذية والقطاعات الهندسية لواجهة محل عمل الر
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 تجاري.

 متابعة المشروع 8األسبوع 

 تنفيذ تصميم قطعة أثاث كالسيك ) كونصول ( 9األسبوع 

 إستكمال متابعة المشروع 11األسبوع 

عمل الرسومات التنفيذية لقطعتى أثاث كالسيك مع مراعاة الفرق  11األسبوع 

 بين كال منهما

 استكمال المشاريع اليومية  12ع األسبو

 دوالب كالسيك –تمرين يومى  13األسبوع 

 استكمال تمارين فردية يومية 14االسبوع 

 تمرين نموذجي 15االسبوع 

  امتحان نهاية الفصل الدراسي 16األسبوع 
 أساليب التعليم والتعلم  -0

 

 

 

 نظرية .محاضرات  0-1

 .و حوار  مناقشة  0-2

 ميدانية . زيارات 0-3

 المشاريع . -0-4

أساليب التعليم والتعلم  -6

للطالب ذوى القدرات 

 المحدودة

 

 التعليم باالقران 6-1

 تقويم الطالب  -7

 

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

 مناقشة مبدئية للدراسات التمهيدية . 7-1

تقييم كل مرحلة من خالل عرض التصميم والخامات المقترحة واألساليب  7-2

 قنيات المرتبطة بعملية البحث والتنفيذ  .والت

 تقييم المشروعات الفردية المقدمة من كل طالب . 7-3

 امتحان تجريبي إلمتحان منتصف العام الدراسي . 7-4

 التوقيت -ب

 

 

 األسبوع السادس 1-7التقييم 

 األسبوع التاسع 2-7التقييم 

 األسبوع الثاني عشر 3-7التقييم 

 الث عشراألسبوع الث 4-7التقييم 

 توزيع الدرجات -ج
   M.Tامتحان منتصف الفصل الدراسي % 20
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 متوسط أعمال السنة 70% 

 درجة 05مجموع أعمال السنة  % 155

 درجة 05امتحان نهاية الفصل الدراسي األول 

 درجة  155 - %155المجموع الكلي 

 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 

 مذكرات -أ

 

 .ي/ عمل محاضرات نظرية

 Presentationعروض تقديمية 

 كتب ملزمة  -ب

 

 

 كتب مقترحة  -ج

 

 

 

دورات علمية أو  -د

 نشرات ...الخ 

 

 

 

 

 

 

 نجوان شحاتهرئيس مجلس القسم العلمى : ا.د/قائم بأعمال    بد الحميد عبد المالك           أستاذ المادة :أ.د/ ع

 

 توقيع: ................................................ال   التوقيع :................................

 

 2512-2518 تاريخ اعتماده من مجلس القسم : .  2512-2518 تاريخ تحرير المقرر :.
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