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 األسكندرية -جامعة / أكاديمية :

 كلية / معهد :الفنون الجميلة

 قسم : ديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى
 

 بيانات المقرر  -8

 -: الرمز الكودى

 80 - 8- 500 –ف د    

 

 تصميم أثـــــــــــــــاث     : أسم المقرر 

 

  ةنيالثا -: الفرقة / المستوى 

 الفصل الدراسى الثانى 

 

  الديكور : التخصص

 

 نظرى              عملى                   :عدد الوحدات الدراسية  

 

 

 هدف المقرر -8

 

 

 

 

   بالوظائف الجماليه واالنتفاعيه ) الوظيفيه  ان يكون الطالب ملما

 (  لالثاث 

  ادراك الطالب  للعوامل المؤثره على تطور تصميم االثاث

 . ى القرن العشرينواتجاهاته واهم الرواد المصممين  ف

 المستهدف من تدريس المقرر -5

 

 المعلومات والمفاهيم -أ

 

 

 

 

 

تكنولوجيا تصميم االثاث واالساليب المتبعه فى تشغيل أن يربط بين  1-أ

 الخامه.

 الشروط الالزم توافرها فى تصميم قطع االثاث .أن يدرك  2-أ

ث واتجاهاته فى لعوامل المؤثره على تصميم االثاالطالب باأن يتعرف  3-أ

 القرن العشرين

 

 المهارات الذهنية  -ب

 
 

 علم االرجونوميكسقدرات الطالب فى مجال  أن يستكشف 1-ب

  علم المورفولوجى قدرات الطالب فى مجالأن يستكشف  2-ب

 

المهارات المهنية الخاصة  -ج

 بالمقرر :

 

 

 

 

ل دراسات تصميم لقطعة اثاث واحده او اكثر من خال أن يستلهم الطالب 1-ج

 .متعدده ومتنوعه الشكال من الطبيعه
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 المهارات العامة : -د

 

 

 

عملية البحث من خالل المراجع العلمية أو أن يمارس الطالب  1-د

 شبكة المعلومات اإللكترونية

حلقات نقاشية نقدية لتدريب الطالب عقد أن يتواصل عن طريق  2-د

قطع  منتقاة من عةمجمو تنفيذ على رصد السلبيات واإليجابيات فى

 .   االثاث

 

  محتوى المقرر -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسبوع 

  

 الموضوع

 

 تعريف الطالب بالماده والهدف من دراستها 1األسبوع 

 

مفهوم االثاث والشروط الالزم توافرها لتصميم قطع  2األسبوع 

 االثاث

العوامل المؤثره على تطور تصميم االثاث واتجاهاته  3األسبوع 

 العشرين ى القرنف

 

 علم االرجونوميكس 4األسبوع 

 

 

 مورفولوجيا الطبيعه 5األسبوع 

 

 وظيفه االثاث ونسب جسم االنسان 6األسبوع 

 

تكنولوجيا تصميم االثاث واالساليب المتبعه فى  7األسبوع 

 تشغيل الخامه.

 

 اختبار منتصف الفصل الدراسى الثانى 8األسبوع 

 

 اع الدلف والعلب واالدراج واالرففانو 9األسبوع 
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 االساليب واالتجاهات المتبعه لتصميم االثاث 10األسبوع 

 

من خالل دراسات متعدده  تصميم قطعة اثاثمشروع  11األسبوع 

 ومتنوعه الشكال من الطبيعه

 

 

 تقييم اولى للبحث التطبيقى 12األسبوع 

 العشرين اهم الرواد المصممين  فى القرن 13األسبوع 

  

 تقييم نهائى للبحث واعالن الطالب باعمال السنه    14األسبوع 

 امتحان نهاية الفصل الدراسى الثانى

 

 عقد محاضرات وحلقات نقاشيه . 1-5  أساليب التعليم والتعلم -5

تدريب الطالب على طرق البحث الميدانى من خالل زيارة الورش  5-2

والمعارض المتخصصة ،والبحث العلمى من خالل المراجع العلميه  

 والفنية ومواقع شبكة المعلومات الدولية االلكترونيه ) النت (.

 التعليم الذاتى .5-3

 التعليم التنافسى و تعليم األقران 5-4

 المشروع . -3-3

التعليم والتعلم للطالب  أساليب -6

 ذوى القدرات المحدودة
 

 . التوضيحية المبسطة العروض العملية للبيانات -6-1

  تقويم الطالب -7
 

 األساليب المستخدمة  -أ

 

 

لتقييم المهارات العمليه م المشروعات التطبيقيه الدوريه تحكي 7-1

 للطالب

                                                       . قاشيه التقييم من خالل االسئلة الشفهيه والحلقات  الن  7-2

 تقييم القدرات االستيعابيه ومدى التواصل 7-3

 لتقييم مدى الفهم والتحصيلامتحان منتصف الفصل  7-4

   .لتقييم قدرات الطالب التحصيلية والعمليةبحث تطبيقى تقييم  7-5
 التوقيت  -ب

 

 

 السابع االسبوع 1-7التقييم 

 الحادى عشراالسبوع  2-7التقييم 

       الرابع عشراالسبوع    3-7التقييم 

mailto:qaufinearts@yahoo.com
mailto:qaufinearts@yahoo.com


 جامعة األسكندرية

 كلية الفنون الجميلة

 لجودةوحدة ضمان ا

 مشروع                                             

 إنشاء نظام ضمان                                                  

 جودة داخلى                                        
                               (QAAP2) 

 

 

      

 

 

 

 

 

 3185113فاكس  (806) 3156305تليفون   -االسكندرية   –جليم   -شارع عبد السالم عارف  801

qaufinearts@yahoo.com:. E – mail 

4 

 

 توزيع الدرجات -ج

 

 

 % 22امتحان نصف الفصل الدراسى                                   

   %12                               مشروع تطبيقى                       

 %12                                                      بحث تطبيقى    

  %62امتحان نهاية الفصل                                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 %122                            المجموع                                 

 
 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 

 مذكرات -أ

 

 

 

 CD( +    محاضرات المقرر ) مطبوعة –

 كتب ملزمة  -ب

 

 

 

 ال يوجد 

دورات علمية أو نشرات  -ج

 ...الخ 

 

 على الطالب البحث من خالل االسترشاد بالمحاضرات فى مواقع النت ذات صلة

 بتوصيف المقرر

 

                       نجوان محمد شحاتهرئيس مجلس القسم العلمى : أ.د/               نجوان محمد شحاتهد/ م.ستاذ المادة :أ.أ

 

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

 

 2212-2218القسم :  تاريخ اعتماده من مجلس   2212-2218 تاريخ تحرير المقرر :
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