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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى

 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 3-4-022-ف د

 

 األولى : المستوىالفرقة /  طرز أثاث :أسم المقرر 

 الثانىالفصل الدراسي 

 

 التخصص

 

ظرى         ن       0عدد الوحدات الدراسية :     عملى

 

 0 

 

 هدف المقرر -0

 

 

 

 ختالف بينه وبين الطابع إلوجه الشبه واأمفهوم الطراز ومكوناته  و توضيح

دت الى ظهوره أسلوب ومقوماته والظروف والمؤثرات التى ألوا ةوالشخصي

 وتشكيله .

 ةالتاريخية لهذه الحقب ةوالطرز الالحق ةاالوروبي ةهم طرز عصر النهضأ شرح . 

 فى العماره  ةوالتراثي ةم الدور الذى يلعبه الطراز فى تأصيل القيم الحضاريفه

 ومدى موائمته مع روح العصر ومتطلبات االنسان المعاصر . ةالداخلي

 ةستخدام التصميمى للمفردات الطرازيسس اإلأوالفهم لمعايير و ةتحقيق المقدر 

 نسان المعاصر ات اإلة مع روح العصر ومتطلبومدى موائمت ةفى العماره الداخلي

 ةستخدام التصميمى للمفردات الطرازيسس اإلأتحقيق المقدره والفهم لمعايير و 

 ةالثقافي ةالتى تعبر عن الهوي ةالفراغي ةبهدف الصياغ ةالداخلي ةفى العمار

 . ةبهدف التعبير عن الشكل بمدلوالته والمتطلبات الوظيفي

 ةمن خالل الصياغ ةلداخليللحيزات ا ةالمعالجات التصميمي لىالتعرف ع 

  ة.الطرازي

 ثاث الطرازى .ألنشاء وتجميع مفردات اإالتدريب الميدانى على عمليات تنفيذ و 

 

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 

 

 

 . ةالبعد التاريخى والحضارى لكل ما يحمله من تراكمات تصميميأن يدرك   1-أ-3

 . ةالطرازي ةالتصميمي ةفى الصياغ ةلمبادئ والطرق المستخدما أن يتعرف على  0-أ-3

بمجال صناعة االثاث ذى الصفه  ةالمرتبط ةعلى المهارات المعملي أن يتعرف  3-أ-3

 . ةالطرازي

 . ةالداخلي ةلطرازات مختلفه فى العمار هعلى الخصائص العام أن يتعرف  4-أ-3

 اث الطرازى ونظرة المجتمع لها .لألث ةوالروحي ةالقيم المادي أن يدرك  5-أ-3

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


 

   

 

 

 

 0886671558-3185113فاكس  (875) 3156305تليفون   -االسكندرية   –جليم   -شارع عبد السالم عارف  801

qaufinearts@yahoo.com:. E – mail 

8 

 . ةللطرز فى معالجة الفراغات الداخلي ةمكانات العريضإلبا أن يستشهد  6-أ-3

فى التعامل مع مفردات التصميم ذات السمات  ةالدراسات السابقأن يدرك  7-أ-3

 . ةالتصميمي

المهارات  -ب

 الذهنية :

 

 

 

 ز االثاث المختلفه .واساليب التميز بين طر أن يفرق ويحلل الطرز 1-ب-3

 التركيب الصحيح والدقيق للمعارف المرتبطه بموضوع طرز االثاث .أن يستنتج  0-ب-3

داخليه معاصره  القدره على حل مشاكل قد تطرأ على تصميم حيزات أن يكتسب 3-ب-3

 عند تحويلها الى حيزات ذات سمات طرازيه .

 .اذج من األثاث الطرازى اسهل الطرق التنفيذيه لتنفيذ نم أن يستكشف  4-ب-3

القدره على استخدام المنهج العلمى السليم والذى يتناسب مع طبيعة أن يكتسب   5-ب-3

 الدراسه .

تطبيق المعرف النظريه من خالل البحث المفرد او المشترك فى أن يتمكن من   6-ب-3

 مجال طرز األثاث .

علومات وتنظيمها وعرضها القدره على الربط المنطقى بين المأن يتمكن من   7-ب-3

 بشكل واضح وسليم فى المناقشات الشفهيه والكتابيه .

 تمكن من استخدام الخامات المناسبه والتراكيب الفنيه للنجاره الدقيقه .أن ي  8-ب-3

رصد السلبيات وااليجابيات فى مجموعه منتقاه من وجهات النظر أن يتمكن  9-ب-3

 اث فى العماره الداخليه .المتباينه ونظرتها لتوظيف طرز االث

المهارات المهنية  -ج

 الخاصة بالمقرر :

 

 

مهام فى مجموعه او بشكل فردى فى عمل مشروعات او ابحاث أن يطبق ال  1-ج-3

 علميه .

 أن يُختبر من خالل خطوات المهارات الكتابية . 0-ج-3 

لتفاعليه يستفيد من تبادل الخبرات من خالل حلقات النقاش والعروض اأن  3-ج-3

 والزيارات الميدانيه .

 المهارات العامة : -د

 

 

أن يستخدم البحث من خالل المراجع العلميه او شبكة المعلومات الدوليه  1-د-3

 )اإلنترنت( .

 االمانه فى البحث العلمى واستقاء المعلومات من مصادر موثقه .أن يمارس   0-د-3

  االستقالليه وحق المبادره والقدره على النقد والتعبير .أن يمارس  3-د-3

 محتوى المقرر  -4

 

 

 

 الموضوع األسبوع

مقدمه عن طرز االثاث والهدف من دراستها واهميتها فى مجال  1األسبوع 

 التخصص .

 ر النهضه االوروبيه ، فن النهضه الفرنسيه واطوارها .صع 0األسبوع 

 هنرى الثانى والرابع ، لويس الثالث عشر . فرنسوا االول ، 3األسبوع 

 ة لويس الرابع عشر علويس الرابع عشر وطرح مشروع لقط 4األسبوع 

 تسليم المشروع وشرح طراز الوصايه وطراز لويس الخامس عشر  5األسبوع 

شرح مشروع قطع اثاث من لويس الرابع عشر ولويس الخامس  6األسبوع 

 عشر .

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


 

   

 

 

 

 0886671558-3185113فاكس  (875) 3156305تليفون   -االسكندرية   –جليم   -شارع عبد السالم عارف  801

qaufinearts@yahoo.com:. E – mail 

5 

 انيه لورش تصنيع االثاث .زيارات ميد 7األسبوع

 متابعة مشروع لويس الرابع عشر ولويس الخامس عشر . 8األسبوع 

 تسليم المشروع +حلقة عصف ذهنى وتقييم الطالب . 9األسبوع 

 امتحان نصف الفصل الدراسى . 12األسبوع 

 حاضره عن لويس السادس عشر .م 11األسبوع 

طرح فكرة المشروع حول طرازى عن طراز االمبير +  ةمحاضر 10األسبوع 

 لويس السادس عشر واالمبير .

 الطالب . ممتابعة المشروع من خالل حلقة نقاش وتقيي 13األسبوع 

 تسليم المشروع + محاضره حول االثاث الحديث ومدارسه . 14األسبوع 

 محاضره حول االتجاهات والمدارس الحديثه فى تصميم االثاث . 15األسبوع 

  .امتحان تجريبى  16األسبوع 
أساليب التعليم  -5

 والتعلم 

 

 

 

 data show،  محاضرات   5-1

 لطبيق ) مشروعات لنماذج من الطرز المدروسه ( .تمهام عمليه ل  5-0

 ابحاث علميه مرتبطه بالمحتوى العلمى للماده .  التعليم الذاتى عن طريق 5-3

 اعمال وواجبات تطبيقيه جماعيه او فرديه . 5-4

 مناقشه / سيمنار عن االخطاء الشائعه فى مشروعات الطلبه .  5-5

 زيارات ميدانيه لمصانع وورش لتصنيع االثاث وكذا معرضه . 5-6

أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 

 

 تقويم الطالب  -7

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

 امتحان عملى مبدأى . 7-1

 نهائى .امتحان عملى  7-0

 امتحان عملى تجريبى .  7-3

 امتحان نهاية الفصل الدراسى .  7-4

 التوقيت -ب

 

 

  1-بالتقييم 

  0-بالتقييم 

  3-بالتقييم 

  4-بالتقييم 

 توزيع الدرجات -ج

 

 

 % 02امتحان نصف العام / الفصل الدراسى االول   

 %42امتحان نهاية العام / الفصل الثانى   

 %12   المناقشات الشفويه  

  % 15االمتحان العملى المبدئى  

 % 15االمتحان العملى النهائى   

 اعمال السنه الفصل الدراسى   %

 انواع التقييم االخرى   %

 % 122المجموع   
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 اى تقييم آخر بدون درجات .

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 

 مذكرات -أ

 

 مذكرات المقرر أ.د / حسين احمد محمد عزب .

 ملزمة كتب  -ب

 

 

 كتب مقترحة  -ج

 

 

 تاريخ األثاث أ.د / رجب عزت

 طرز األثاث أ.د حسين عزب 

دورات علمية أو  -د

 نشرات ...الخ 

 

 

 

 

 مجالت دوريه ، مواقع انترنت و راسئل ماجستير ودكتوراه حول الموضوع بمكتبة الكليه 

 

نجوان رئيس مجلس القسم العلمى : ا.د/                                                   نرمين سعدد/م.أستاذ المادة :أ.

 شحاته

 

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

 

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