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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى
 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 0 - 0 – 033 –ف د 

 رسومات تنفيذية :أسم المقرر 

(1 ) 

 الثانية : مستوىالفرقة / ال

 الفصل الدراسي األول

 

 التخصص

 

   4     عملى         2ة                  نظرى   عدد الوحدات الدراسي

 

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

 بعد إتمام دراسة هذا المقرر يستطيع الطالب :

 أساسيات وماهية الرسومات التنفيذية للتصميم في العمارة الداخلية. تحديد  •

ادها العناصر المكملة للتصميم الداخلي ودراسة قطع األثاث المختلفة أبع استخدام •

كذلك المساقط األفقية والرأسية لها مع توضيح الرسومات التنفيذية بمقياس رسم مناسب 

 من خالل القطاعات المختلفة ومجموعة التراكيب والتعاشيق والوصالت .

أن يكون الطالب قادرعلي وضع تصور تصميمي وااللمام بالطرق المختلفة  •

 لتنفيذ التصميم ومراحل التجميع .

ن استخدام الخامات المناسبة لكل تصميم ومعرفة االختالفات بين التمكن م •

 الخامات من خالل خصائصها التطبيقية .

 المستهدف من تدريس المقرر -0

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 

 

 

علي مكونات اللوحات الهندسية التنفيذية من خالل مجموعة ) المساقط أن يتعرف  1-أ-0

من تعاشيق وتراكيب ووصالت خشبية  –التفصليات  –القطاعات الرأسية  –األفقية 

 ومعدنية. 

 علي أليات التنفيذ الحديثة المتقدمة لوحدات األثاث الثابتة والمتحركة . أن يتعرف 2-أ-0

المهارات  -ب

 الذهنية :

 

 

 

طرق التصنيع التقليدية وأساسيات التنفيذ من تعاشيق وتراكيب قطع أن يستكشف  1-ب-0

....( , وطرق التصنيع الحديثة والتي  -المكتب  –الكرسي  –طاولة األثاث البسيطة ) ال

تعتمد علي أليات متطورة من خالل الثورة التكنولوجية الحديثة في تركيب وتجميع 

 الوحدات. 
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تكنولوجيا المواد والخامات المستخدمة في التصنيع و التنفيذ  أن يطبق مبادئ 2-ب-0

 راحل التنفيذ  للمشروع .وتوظيفها بالتصميم الداخلي وتتابع م

المهارات المهنية  -ج

 الخاصة بالمقرر :

 

 

 الوصول الي أساسيات رسم لوحات رسومات تنفيذية ومكوناتها. 1-ج-0

تطبيقات استخدام الخامات داخل قطع األثاث المختلفة , وتكنولوجيا أن يربط بين  2-ج-0 

 الحديثة. تنفيذ األثاث سواء النمطية التقليدية أو الغير نمطية

(  Modernالتشكيالت المفصلة لقطع األثاث الكالسيكية والحديثة ) أن يحلل 0-ج-0  

 وتنفيذ مشروعات العمارة الداخلية  .

كيفية موائمة التصميم واالبداع في األفكار التصميمية للحيزات أن يشرح  4-ج-0 

 والمدمجة.الداخلية لعملية التنفيذ والتصنيع الحديثة والمتطورة المتفاعلة 

دراسة تكنولوجيا التصميم ,تكنولوجيا الخامات ,تكنولوجيا التصنيع , يربط بين  5-ج-0

 والربط بين كال منهما من خالل ابتكار تصميميات مميزة متراكبة .

 المهارات العامة : -د

 

 

البحث من خالل المراجع العلمية المختلفة أو شبكة المعلومات  أن يستخدم 1-د-0

 ية .االلكترون

من خالل تقديم مجموعة من األبحاث والمشاريع  أن يعمل فى فريق جماعى  2-د-0

 الجماعية .

 مهارات تنفيذ المشروع النهائي . أن يستخدم 0-د-0

 محتوى المقرر  -4

 

 

 

محتوى 

 المحاضرات

 الموضوع

ذية  في العمارة محاضرة تمهيدية للتعرف علي الرسومات التنفي 1األسبوع 

 الداخلية .

 المشروع األول تنفيذ مجموعة من ) التعشيقات ( + كرسي تابوريه. 2األسبوع 

بمسند المشروع الثاني الرسومات التنفيذية والتصميمة لكرسي  3األسبوع 

 جانبي خشبي .

 خشبي ومكتب لطاولة التنفيذية الرسومات عمل الثالث المشروع 4األسبوع 

 . بسيط

المشروع الرابع مكتب  5سبوع األ

 خشبي حديث .

 متابعة المشروع 6األسبوع 

 M.Tامتحان منتصف الفصل الدراسي االول  7األسبوع 
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 المشروع الخامس مكتبة خشب حديثة 8األسبوع 

 استكمال المشروع 9األسبوع 

إستكمال عمل الرسومات التنفيذية للمكتبة ) تراكيب + تعاشيق +  11األسبوع 

 ت خشبية ومعدنية ( .وصال

 إستكمال متابعة المشروع 11األسبوع 

  ممتدة طعام لطاولة التنفيذية الرسومات عمل السادس المشروع 12األسبوع 

extended table 
 متابعة المشروع 13األسبوع 

المشروع السابع : تنفيذ قطعة اثاث كالسيك وبيان تركيب االدارج  14األسبوع 
 شوات.وتثبيت الضلف والح

 المشروع االخير : كنبة كالسيك + دراسة التنجيد 15األسبوع 

 التحكيم النهائي للمشاريع الفردية 16األسبوع 
 

أساليب التعليم  -5

 والتعلم 

 

 

 

 محاضرات ألستاذ المادة :طرق تنفيذ التصميمات في العمارة الداخلية . 5-1

 التعرف علي التعاشيق األساسية.لدراسات المبدئية للمشروع والعملية ل العروض 5-2

 المشروعات واألفكار التنفيذية المبدئية  .و الحوار  مناقشة  5-0

 المشاريع . -5-4

 

أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 

 المناقشة و الحوار  6-1

 تقويم الطالب  -7

 

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

 التمهيدية . مناقشة مبدئية للدراسات 7-1

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

 المرتبطة بعملية البحث والتنفيذ  .

 تقييم المشروعات الفردية المقدمة من كل طالب . 7-0

 امتحان تجريبي إلمتحان منتصف العام الدراسي . 7-4

 التوقيت -ب

 

 

 نياألسبوع الثا 1-بالتقييم 

 األسبوع الثالث والرابع 2-بالتقييم 

 األسبوع الخامس والسادس والثامن 0-بالتقييم 
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 األسبوع التاسع والعاشر والثاني عشر 0-بالتقييم 

 األسبوع الثالث عشر 4-بالتقييم 

 توزيع الدرجات -ج

 

 

M.T 25امتحان منتصف الفصل الدراسي % 

 % 75متوسط أعمال السنة 

 75الدرجة من  - %133المجموع الكلي 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 

 مذكرات -أ

 

 محاضرات نظرية. .1

 Power Point Presentationعروض تقديمية  .2

 كتب ملزمة  -ب

 

 

 كتب مقترحة  -ج

 

 

 

دورات علمية أو  -د

 نشرات ...الخ 

 

 

 

 

 

 

 

 نجوان شحاتها.د/ رئيس مجلس القسم العلمى:                  لحميد عبد المالك علي         أستاذ المادة :أ.د/ عبد ا

 

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

 

 2312-2318تاريخ اعتماده من مجلس القسم :   2312-2318 تاريخ تحرير المقرر :
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