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 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 1-7-022-ف د

 

 االوليالفرقة : تكنولوجيا الموادأسم المقرر : 

 الفصل الدراسي األول

 

 التخصص

 

 ــــــ    عملى        4نظرى       الوحدات الدراسية              عدد 

 

 

 هدف المقرر -0

 

 

 

 ان يكون لدى الطالب القدره على :

 . أن يتعرف على مجموعه من المواد وتكنولوجيا تصنيعها 

 . أن يتعرف على خواصها وانواعها المختلفه 

  واستخداماتها فى العماره الداخليه أن يتفهم كيفية التعامل مع تلك الخامات

 والخارجيه .

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 قسم الديكور – الفرقة االولى

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 

 

 

 

أن يتعرف الطالب على آليات ومبادئ وخواص تلك المواد واستخداماتها فى   1-أ -3

 العماره الداخليه.

أن يدرك الطالب المخرجات من خالل تحدي استخداماتها فى العماره الداخليه   0 -أ -3

 واإلنشاء والعماره بشكل عام .

أن يتعرف الطالب باإلمكانيات الخاصه بمجموعه من الخامات وتكنولوجيا   3-أ -3

 تصنيعها.

فى أن يدرك الطالب الدراسات السابقه لتلك المواد وآخر ما وصل إليه العلم  4-أ -3

 تصنيعها وتطويرها.

 

المهارات  -ب

 الذهنية :

 

 

 

 أن يقدر الطالب على تحليل خواص الخامات ومعرفة مما تستخرج وتصنع . 1-ب -3

أن يقدر الطالب على حل مشاكل التصميم الداخلى من خالل استخدام مجموعه  .0-ب -3

 من المواد التى تتالئم معه .

المهارات المهنية  -ج

 الخاصة بالمقرر :

 

 

أن يكون الطالب قادرا على تصميم واعداد بحث نهائى عن أحد المواد التى تم  1-ج-3

طرق تصنيع  –دراستها خالل الفصل الدراسى وتناول كل ما يتعلق بتلك الماده من خواص 

 استخدامات . –أنواع  –

أن يستطيع الطالب تنفيذ لوحة البحث التى قد صممها مجموعه من الطالب   0-ج-3 



 
متر بحيث تكون مزوده بالصور والعينات اإليضاحيه . )وهى  1×1ق عمل بمقياس كفري

 نتائج بحثهم الميدانى(

 المهارات العامة : -د

 

 

 

أن يتدرب الطالب على عملية التمييز بين خامتين متشابهتين فى الشكل   1-د -3

 الطوب الرملى (. –ومختلفتين فى الخواص مثال )الحجر الرملى 

أن يتم عقد حلقات نقاشيه نقديه لتدريب الطالب على رصد كل ماهو جديد وحديث   0-د -3

 فى تكنولوجيا المواد .

أن يكون الطالب قادرا على العمل ضمن الفريق فى تصميم بحث جماعى عن   3-د -3

امتر يتم تجميع من خالله كل ما يتعلق بطبيعة الخامه التى ×متر  1إحدى المواد بمقاس 

يختارها الفريق وتحديد خواصها وطرق تصنيعها ومصدرها وطرق وأساليب استخدامها 

 يكون البحث مدعم بالصور والعينات .فى اإلنشاء او العماره داخليا وخارجيا و

أن يمكن مناقشة الطالب األبحاث المقدمه وذلك من خالل مناقشه مفتوحه لمعرفة   4-د -3

 مميزات وعيوب األبحاث الدوريه المقدمه من قبل الطالب وذلك ليستفيد الكل من المناقشه .

 محتوى المقرر  -4

 

 

 

 الموضوع األسبوع

الخامات و المواد و عالقتها بمجال التخصص الدقيق مقدمة عن  1األسبوع 

 و أهمية دراسة خصائصها المادية و البصرية و طرق تصنيعها.

 

التصنيف الخامات عامة ما بين طبيعية و صناعية التعرف على 

و معالجة .. ثم إلى مواد خاصة بالبناء و أخرى أكثر استخداما 

 فى التصميم الداخلى 

المكونات واألنواع و االستخدام فى من حيث  الخرسانة خامة

 العمارة و العمارة الداخلية.

و مراحل تصنيعه والتعرف عل خواصه وانواعه  خامة الطوب 0األسبوع 

المتعدده والمختلفه واستخداماتها واستعمالها فى العماره الداخليه 

 والخارجيه .

وطرق تصنيعها وخواصها وعيوبها  خامة الجبس و الجير 3األسبوع 

 ومميزاتها واستخداماتها فى العماره الداخليه والخارجيه 

أنواعها و تصنيعها وخواصها وعيوبها ومميزاتها  خامة األسمنت  4األسبوع 

 واستخداماتها فى العماره الداخليه والخارجيه

خالصها من حيث مراحل التحجير واست أحجار البناءالتعرف على  5األسبوع 

 من الجبال وتقسيم األحجار إلى تقسيم

 جيولوجى ، وكيميائى ، طبيعى . 

التعرف على خواص األحجار وأنواعها المتعدده والمختلفه  6األسبوع 

واألسباب المؤديه لتفتتها واستخدامها واستعمالها فى العمارده 

 الداخليه والخارجيه .



 
 األولامتحان منتصف الفصل الدراسى  7األسبوع

 )لينة و صلبة( و طرق تجفيفه. األخشاب الطبيعيةخامة  8األسبوع 

األخشاب الصناعية من حيث التصنيف و مراحل التجهيز و  

 التصنيع.

استخدامات خامة الخشب بأنواعه و التمييز بينها و عالقتها  

بالتصميم فى مجال العمارة الداخلية و كيفية استخدامها مع خامات 

 أخرى.

، و تصنيفها و استخراجها و كيفية تجهيزها المعادن خامة  9األسبوع 

وتصنيعها و استخداماتها المختلفة حسب نوعها فى مجال 

التخصص الدقيق "العمارة الداخلية" و عالقتها بالخامات األخرى 

 و عيوب و مميزات كل منها.

استخداماته فى و طرق تصنيعه و بعض أنواعه و الزجاج خامة  12األسبوع 

 العمارة الداخلية و مميزات و عيوب كل نوع .

،و تصنيفه و المراحل العامة لتصنيعه و  البالستيك بمشتقاتهخامة  11األسبوع 

تشكيله ، و عرض بعض أنواعه و استخدامتها و مميزات و عيوب 

 كل نوع بناءا على االستخدام فى العمارة الداخلية

مستحدثات التكنولوجية فى مجال الخامات مثل التعرف على ال 10األسبوع 

 . الحيويةالخامات ، و  خامات النانو،و  الخامات الذكية

   Reduce, Reuse and Recycle المعادة التدويرالخامات  13األسبوع 

متابعة البحث العلمى الذى يضم مجموعه من  –متابعة المشروع  14األسبوع 

 الخامات مقسمه على مجموعه من الطالب .

  التسليم النهائى وتحكيم البحث واعالن الدرجات . 15األسبوع 
 

أساليب التعليم  -5

 والتعلم 

 

 

 

مناقشه / سيمنار أسبوعيا فور اإلنتهاء من الدرس وبدايه للدرس الجديد لقياس   5-1

 مدى استيعاب الطالب .

-زياره ميدانيه للمحاجر والورش لجمع العينات والمعلومات الخاصه بالمواد )أحجار  5-0

 اسمنت ( .-طوب

 المحاضره النظرية و إستخدام العروض التقدمية .  5-3

 لحوار .المناقشة و ا   5-4

 المشروع . -5-5

 البحث الجماعى . -5-6

 

 

أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 المحاضره النظرية و إستخدام العروض التقدمية بشكل مكثف .  -6-1

 المناقشة و الحوار المتأنى . 6-0   

 تقويم الطالب  -7



 
األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

 بالمحاضرات بانتظام .التواجد  7-1

 .Data Showاستخدام عروض  7-0

 تقديم المشروعات واالبحاث. 7-3

 التوقيت -ب

 

 امتحان منتصف الفصل الدراسي األول . –األسبوع السابع   1- بالتقييم 

 التسليم النهائي و تحكيم األبحاث. –األسبوع الخامس عشر  0- بالتقييم 

توزيع  -ج

 الدرجات

 

 

M.T 15                   منتصف الفصل الدراسيامتحان % 

 % 42امتحان نهاية العام / الفصل الدراسى الثانى             

 %15المناقشات الشفويه                                           

 % 15االمتحان العملى                                               

 %15راسى                             اعمال السنه / الفصل الد

  %122المجموع                                                      

 اى تقييم آخر بدون درجات .

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 

 مذكرات -أ

 

 ال يوجد مذكره بالمقرر 

 كتب ملزمة  -ب

 

 ال يوجد

 كتب مقترحة  -ج

 

 البناء والتشطيب .كتب عن االنشاء ومواد 

دورات علمية  -د

 أو نشرات ...الخ 

 

 

 مجالت دوريه ، مواقع انترنت ، الخ 

بعض المراجع مستمده من مجموعه من المواقع المختلفه عبر االنترنت ومن خالل بحث 

 عملى وميدانى الستاذ الماده .

 

 .نجوان محمد شحاتها.د/ رئيس مجلس القسم العلمى :                                   إيمان العقبيد/ أستاذ المادة :

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

 0219-0218 تاريخ اعتماده من مجلس القسم :   0219-0218 المقرر :تاريخ تحرير 

 


