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 االسكندريةجامعة 

 الفنون الجميلة لية 

 الديكور  قسم : 

 توصيف مقرر دراسى
 

 بيانات المقرر  -8

 الرمز الكودى 
 5-5 -800 – د ف

 

  :أسم المقرر 

 الكيمياء الصناعية

 اعدادى :/ المستوى الفرقة

 الفصل الدراسى الثانى

 

  التخصص

 

 نظرى              عملى                         8عدد الوحدات الدراسية   

 

 

 هدف المقرر -8

 

 

 

 

لبعض منتجات  تعريف الطالب بالصيغة الكيميائية و المصطلح العلمي و الخواص الطبيعية

مواد الكيمياء الصناعية و تطبيقاتها التي ترتبط بتخصص الديكور بشكل عام و العمارة 

 الداخلية بشكل خاص. 

وطرق تجهيزها و التغيرات الكيميائية التي تطرأ  مع توضيح خصائص المواد المدروسة

  عليها خالل الظروف المختلفة و مدى تأثير هذه المواد على   جودة الهواء الداخلي   

(indoor air quality)  .و صحة اإلنسان داخل الحيزات المعمارية 

الداخلية بشكل  و توضيح كيفية التعامل مع  منتجات الكيمياء الصناعية وتوظيفها فى العمارة

 سليم و بما ال يتعارض مع شروط الصحة واألمان.

 المستهدف من تدريس المقرر -5

 المعلومات والمفاهيم -أ

 

 

 

 

الكيمياء الصناعية وأهم المواد التى ترتبط بالتخصص الدقيق بدأمن  أن يربط بين .1أ

وجيا اللدائن بأنواعها تكنولوجيا الدهانات و األصباغ ثم تكنولوجيا الورق و وصوال الى تكنول

 المختلفة وتطبيقاتها فى العمارة الداخلية.

المخرجات من خالل تحديد استخدلمتها  اإلمكانيات الخاصة بتلك المواد ويدرك أن يميز .2أ

فى العمارة الداخلية و العمارة بشكل عام ووذلك بشكل سليم وبما ال يتعارض مع شروط 

 الصحة واألمان.

السابقة لتلك المواد وآخر ما وصل اليه العلم فى تصنيعها  راساتأن يستشهد بالد. 3أ

 وتطويرها.

 indoor air quality)) تأثير هذه المواد على جودة الهواء الداخلى  أن يربط بين. 4أ

 وصحة اإلنسان داخل الحيزات المعمارية.

 المهارات الذهنية : -ب

 

 

 

 

 مستخدمة داخل الفراغات المعمارية.بين المواد الكيميائية الصناعية الأن يقارن  .1ب

 خواص المواد المستخدمة فى التصميم الداخلى.ن يفرق األ .2ب
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المهارات المهنية الخاصة  -ج

 بالمقرر :

 

 المواد داخل الفراغات المعمارية بشكل جيد و سليم أن يميز توظيف .1ج 

 خلي للحيزات المعماريةمدى تأثير الخامة المستخدمة على جودة الهواء الدا أن يستنتج .2ج 

 المهارات العامة : -د

 

 

على البحث وجمع المعلومات عن خواص المواد التى تم دراستها و استخدامها  أن يقدر. 1د 

 فى الوظائف و الظروف المختلفة داخل الفراغات المعمارية.

 دة.مناقشة األبحاث المقدمة التي يظهر من خاللها فهم الطالب للماأن يستجيب ل  .2د 

عقد حلقات نقاشية نقدية لتدريب الطالب على رصد كل ما هو أن يتواصل من خالل  .3د 

 حديث فى مواد الكيمياء الصناعية التى تخص العمارة الداخلية.

 

 محتوى المقرر  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموضوعات األسابيع

 االسبوع االول :
 محاضرة

ناعية و المواد التى تمهيد و مقدمة عن المقرر و ماهية الكيمياء الص

سيتم دراستها فى المقرر و شرح ألسلوب دراسة المادة العلمية و 

 .طريقة التقييم المتبع

 االسبوع الثاني
) محاضرة و عرض 

Data Show) 

 تكنولوجيا الدهانات

 مكونات الدهان، مقدمة عامة،تصنيف الدهانات

 المواد المالئة، مساحيق األلوان، الدهانات الزيتية

 ذيبات، مواد التخفيف، مواد التجفيفالم

 االسبوع الثالث:   
) محاضرة و عرض 

Data Show)                                                                

 تكنولوجيا الدهان و تحضير المساحيق..

 دهانات اللدائن، الدهانات االصطناعية، الدهانات المائية

 يشاتالورن،  دهانات األفران

 دهانات السيليكون  ، دهانات متعدد اإليتيلين 

 دهانات متعدد اإلستيران

 األسباب الرئيسية لفشل الدهان بعد تطبيق الطالء على السطح 

 environmentالدهان و البيئة 

مخاطر الدهانات و مدى تأثير هذه المواد على   جودة الهواء الداخلي   

  (indoor air quality) سان داخل الحيزات و صحة اإلن

 المعمارية.  

 االسبوع الرابع:   
) محاضرة و عرض 

Data Show)                                                                

 تكنولوجيا صناعة األصباغ

 األصباغ الصناعية، األصباغ الطبيعية

 استخدامات األصباغ فى العمارة الداخلية

 indoor air)  د على   جودة الهواء الداخلي   مدى تأثير هذه الموا
quality) .و صحة اإلنسان داخل الحيزات المعمارية   

 االسبوع الخامس: 
) محاضرة و عرض 

Data Show)                                                                  
 
 
 

 نبذة تاريخية ،تكنولوجيا صناعة الورق 

 أهم أنواع الورق المستخدمة فى الدراسات الفنية
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 االسبوع السادس: 
) محاضرة و عرض 

Data Show)                                                                                                                           

 الحائط فى العمارة الداخلية وأنواعه: ورق 

textile, velvet, vinyl, natural, non-woven, flock, 

vandal-proof, paintable, textured... 

 و رق الحائط و مدى امتصاص الصوت في الفراغ الداخلي

 (indoor air quality)  جودة الهواء الداخلي   تأثير الورق على 

 حيزات المعمارية.و صحة اإلنسان داخل ال

 تقييم األبحاث المقدمة                                                                :االسبوع السابع 

 االسبوع الثامن  
                                                                امتحان

 اختبار الطالب لتقييم مدى استيعابه للمادة

 سبوع التاسع  : اال
) محاضرة و عرض 

Data Show)                                                                                                                              

 تكنولوجيا اللدائن: 
 نبذة تاريخية.

 المطاط الطبيعي و أنواعه.

 المطاط الصناعي و أنواعه.

 :االسبوع العاشر
) محاضرة و عرض 

Data Show)                                                                

اللدائن البالستيكية في المبنى و الفراغ الداخلي )من حيث الصالحية 

 أو مدى المالئمة واالستخدام والمعالجة(
  موانع التسربsealing 

 العزل الحراري 

 لخارجية )الواجهات الخفيفة(كسوة الحوائط ا

االسبوع الحادى 
 عشر:  

) محاضرة و عرض 

Data Show)                                                                                                                                                    

لي )من حيث الصالحية أو مدى اللدائن في المبنى و الفراغ الداخ

 المالئمة واالستخدام والمعالجة(
  النوافذ و األبواب وقباب اإلضاءة السماوية والحوائط و

 القواطيع الداخلية
و األدوات الصحية و الكبائن  التجهيزات و التركيبات الفنية: المواسير

 السابقة التجهيز sanitary  cabins الصحية

االسبوع الثانى 
  عشر: 

) محاضرة و عرض 

Data Show)                                                                                                                                                  

 اللدائن فى صناعة األثاث
 indoor air)  مدى تأثير هذه المواد على   جودة الهواء الداخلي   

quality)   .و صحة اإلنسان داخل الحيزات المعمارية 

االسبوع الثالث 
 عشر:                                                                                    

 تقييم األبحاث المقدمة

االسبوع الرابع 
                               عشر:                                                      

 إعالن الدرجات للطالب و تسليم أعمال السنة الخاصة بالمادة

السبوع الخامس ا
  عشر:                                                                                    

 امتحان نهاية الفصل الدراسي فى مادة الكيمياء الصناعية

 ب التعليم والتعلم أسالي -3

 

 

 (.Data Showمحاضرات باستخدام أحدث وسائل العرض )كمبيوتر/ 3-8

 القيام بأبحاث علمية مرتبطة بالمحتوى العلمى للمادة. 3-8

 مناقشة االبحاث 3-5
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أساليب التعليم والتعلم  -6

للطالب ذوى القدرات 

 المحدودة

 

 (.Data Show/ محاضرات باستخدام أحدث وسائل العرض )كمبيوتر 6-8

 المناقشة و الحوار 6-8

 تقويم الطالب  -7

 

 األساليب المستخدمة  -أ

 

 

 األبحاثتقييم 

 )نظرى( امتحان منتصف الفصل الدراسي 

 )نظرى(امتحان نهاية الفصل الدراسي

 
 التوقيت -ب

 

 

 

 توزيع الدرجات -ج

 

 

مادة )و تطبيقاتها فى األبحاث: يتم متابعة الطالب من خالل إتمامهم أبحاث لكل  : 1تقييم 

 (.6الى 8العمارة الداخلية( تم دراستها فى األسابيع السابقة )من 

 درجة( أعمال السنة .                 40من إجمالى )  %83امتحان منتصف الفصل الدراسي    :2تقييم 

ة األبحاث: يتم متابعة الطالب من خالل إتمامهم أبحاث لكل مادة )و تطبيقاتها فى العمار

 (  .88الى  5الداخلية( تم دراستها فى األسابيع      السابقة )من 

 .درجة( أعمال السنة40من إجمالى) %73أعمال السنة للفصل الدراسي الثانى  :4تقييم 

 .درجة على حضور الطالب   %80تتضمن أعمال على نسبة : 5تقييم 

 درجة 60امتحان نهاية الفصل الدراسي من : 6تقييم 

 

 ة الكتب الدراسية والمراجعقائم -1

 

 مذكرات -أ

 

 

 

 

 كتب ملزمة  -ب

 

 

 

 

 كتب مقترحة  -ج

 

 

 

د/عبد الفتاح غنيمة –"الكيمياء الصناعية"  .1  

Supplemental Texts: 

2. Plastics: in Architecture and Construction, Engelsmann, Stephan ; 

Spalding, Valerie ; Peters, Stefan, Basel : Birkhäuser, 2010 

3. Plastic Dreams: Synthetische Visionen im Design, Charlotte J. Fiell (Autor), 

Peter M. Fiell (Autor), Fiell Publishing (2009) 

4. Pure plastic new materials for today's architecture , Uffelen, Chris van ,1. 
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http://www.amazon.de/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Peter%20M.%20Fiell&search-alias=books-de
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ed. - [Berlin]: Braun, 2008 

5. Wallpaper, its history, design and use : with frontispiece in colour and 

numerous illustrations , Ackerman, Phyllis, ( BiblioBazaar (19. August 

2009) 

 

دورات علمية أو  -د

 نشرات ...الخ 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wallpaper_group 

http://www.piterra.ru/en/?issue_id=382 

http://www.grahambrown.com/ 

http://www.hytechsales.com/howtopaint/paint_types.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Paint 

 

 

 م.د نجوان شحاتة.أ رئيس مجلس القسم العلمى :                         ا.د.عبد الفتاح غنيمة  أستاذ المادة :

 التوقيع :                                                           التوقيع :                      
 8102/8102تاريخ إعتماده من مجلس القسم :                       8102/8102تاريخ تحرير المقرر:  
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