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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى
 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 1-7-044 -ف د  

نهو مواد ال :أسم المقرر 

 تشطيبالو

الثالثة / الفصل  : لمستوىالفرقة / ا

 الدراسي األول

 

 الشعبة : العمارة الداخلية

 

   1     عملى       2      دد الوحدات الدراسية                  نظرىع

 

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

 بعد إتمام دراسة هذا المقرر يستطيع الطالب :

استخدام أساليب وتقنيات التنفيذ في تصميم في العمارة الداخلية وبما يحقق  •

 تكامل العمل مع سرعة وضمان وجودة التنفيذ .

سيات التنفيذ للخامات المختلفة , واستخدام أكثر من خامة في أسا تحديد •

 التصميم وطرق الربط بينهم داخل الوحدة .

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 

 

 

 يكون لدى الطالب القدرة على أن :

تعرف علي مبادي وأساسيات تنفيذ التصميمات  وخامات النهو والتشطيب ي 1-أ

 حدثة وتوضيح ذلك من خالل الرسومات التنفيذية المتكاملة . المست

أساليب التجميع والتنفيذ واالختبار والتطوير لمراحل المكملة لبعضها البعض  يدرك 2-أ

 داخل إطار التكنولوجيا الحديثة للخامت التنفيذية والتطبيقية.

المهارات  -ب

 الذهنية :

 

 

 

 يكون لدى الطالب القدرة على أن :

 العالقة بين وسائل التنفيذ المختلفة بتكنولوجيا الخامات وتكنولوجيا التصنيع. تبريخ 1-ب

المهارات االساسية للتعرف علي استخدامات الخامات المختلفة وطرق يستكشف  2-ب

 تصنيعها وتنفيذها وتوظيفها بالتصميم الداخلي .

المهارات المهنية  -ج

 الخاصة بالمقرر :

 

 

 ة على أن :يكون لدى الطالب القدر

عملية في طرق تنفيذ التصميمات المختلفة من خالل فهم مواد النهو اللخبرات ا يطبق 1-ج

 والتشطيب المختلفة وخصائص كال منها.
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أساسيات التنفيذ والوصالت والتراكيب المختلفة للخامات االساسية لتنفيذ  يوظف 2-ج 

يذها في ظل التطور التكنولوجي التصميمات المبتكرة والتي تحتاج الى مفردات جديدة لتنف

 المستمر.

كافة األفكار التصميمية وارتباطها بتكنولوجي مرورا بلتصنيع والتنفيذ يخطط ل 3-ج  

 التنفيذ لصياغة التصميم بأسلوب عصري حديث وما يتطلبه ذلك من تكنولوجيا متطورة  .

 مته لعملية التنفيذ.تأثير التكنولوجيا في التصميم الداخلي وكيفية موائ يربط بين 0-ج 

التطور التكنولوجي واالتجاهات الحديثة في التصميم والتي تؤثر على كل من     يحلل 5-ج

تكنولوجيا التصنيع ( والذي ينعكس بدوره  –تكنولوجيا الخامات  –) تكنولوجيا التصميم 

 على التصميم الداخلي وطرق تنفيذه للحيزات العمارة الداخلية المختلفة.

 ارات العامة :المه -د

 

 

 يكون لدى الطالب القدرة على أن :

لبحث وذلك من خالل شبكة المعلومات االلكترونية او المراجع العلمية يستجيب ل 1-د

 المختلفة  واالطالع علي كل ما هو جديد في التنفيذ والتصنيع .

عمل حلقات بحثية وعرض أساليب جديدة للتنفيذ للخامات يتواصل عن طريق  2-د

 تلفة من خالل مناقشة الطالب واألبحاث المقدمة .المخ

م مهارات العرض والتصميم للمشروعات من خالل الحاسب اإللي في البحث ستخدي 3-د

 والعرض للتصميم وتنفيذ المشروع النهائي .

 محتوى المقرر  -0

 

 

 

 الموضوع األسبوع

 محاضرررتم يمية ةرررر لعييرررتد اعررر  مررروا  الييرررو والي ررر ة    ررر  1األسبوع 

 اليماتم ال اخعةر .

 . Raised Floorالم توع األول ييفةذ أتضةر متيفير  2األسبوع 

 الم توع الثايى : ي  ة  بتجولر خاتجةر  3األسبوع 

يتكة  األتضةر الخاصر بيا –كةفةر يثبةت البتجولر باألتض 
ويثبةت وايصال اليمو  باالتض وجزء الييوةر اليعوى ..مع يثبةت 

 . برأماكن جعوس مياس

إسيكمال ميابير المتحعر ويح ة  الخامات و تق تب  الخامات  4األسبوع 

 ..( .-الميا ن  –المخيعفر ) األخ ا  

أيواايا  –الم توع الثالث : ميالجر وي  ة  أتضةات خ بةر  5األسبوع 

 و تق اليتكة . 

امل واجير محل يجاتى من الزجاج السةكوتةت بالتسومات  - 6األسبوع 

والق ااات اليي سةر واليى يوضح كةفةر اليتكة  والوصالت 
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 المي يةر المخيعفر.

مغعقر  –يصد مفيوحر  –يوضةح الفتق بةن الواجير المفيوحر  7 األسبوع

 من خالل المسق  األ ق  والتأس  مع بةان الفتق    الخعفةر.

محل يجاتى  اخل اح  الموالت ل م توع ميكامل لي  ة  ام 8األسبوع 

المخيعفر من خالل اتض  تةقر الي  ة  والتسومات  واياصته

 الييفةذةر.

يصمةم وي  ةبات الكاوييت التئةس  بمفت ايه مع يوضةح  9األسبوع 
 الق ااات واليفصةعةات اليي سةر بالكامل.

  ( وح ات الياثةث لعيتض ال اخع  و يوضةحStand – 
Stage  المحل اليجاتى    ) 

يثبةت التخام بالسعم الختساي  المي تج ال اخع  وذلك بمقةاس  11األسبوع 
 تسم مياس  .

 السعم الخ ب  مع يوضةح كةفةر يتكة  ال تج ويثبةت اياصته.

يجالة  الحوائ  مبةياً  كل اليعفر وايجاهيا وكةفةر يثبةت اليجعة م  11األسبوع 

 ويتكة  الح وات.

ميابير المتحعر الثايةر من البحث والييفةذ لعم اتةع من ميالجات  12األسبوع 

 ... الخ False Ceiling اخعةر لالتضةات والحوائ  واألسقد 

  كل ويوع األتضةات المسيخ مر    المحل اليجاتى باليفصةل 13األسبوع 

بكل اسيكمال ميابير اياصت اليصمةم و تق الي  ة  الخاصر  14األسبوع 
 وتوضيح البيانات للقطاعات من خالل الكروكيات الهندسية ايصت

 اليحكةم الييائ  لعم اتةع  15األسبوع 
 

أساليب التعليم  -5

 والتعلم 

 

 

 

 .نظريةمحاضرات  5-1

 أبحاث جماعية  5-2

 .  و الحوارمناقشة ال 5-3

 العروض العملية  5-0

 زيارات الميدانية ال 5-5

 و التعاونىالتعلم الذاتى  5-6

 المشروع  -5-7

أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 

 المناقشة و الحوار . 6-1

 تقويم الطالب  -7
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األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

 مناقشة مبدئية للدراسات التمهيدية . 7-1

 تقييم المرحلة من خالل عرض األبحاث وعمل حلقات البحث والتنفيذ  . 7-2

 تقييم المشروعات الفردية المقدمة من كل طالب . 7-3

 امتحان تجريبي إلمتحان منتصف العام الدراسي . 7-0

 التوقيت -ب

 

 

 األسبوع السادس 1-7التقييم 

 األسبوع التاسع 2-7التقييم 

 األسبوع الثاني عشر 3-7التقييم 

 , الرابع عشر , الخامس عشراألسبوع الثالث عشر 0-7التقييم 

 الدرجاتتوزيع  -ج

 

 

   M.Tامتحان منتصف الفصل الدراسي % 25

 متوسط أعمال السنة 75% 

 04الدرجة من  - %144المجموع الكلي 

 درجة 64امتحان نهاية الفصل الدراسي األول 

 درجة 144المجموع الكلي 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 

 مذكرات -أ

 

 محاضرات أ.د / عبد الحميد عبد المالك علي

 ./ عملي رات نظريةمحاض

 زيارات ميدانية . -ورش عمل .2

 دراسة حالة. .3

 جماعية . –.        أبحاث فردية  0

 Presentationعروض تقديمية  .5

 كتب ملزمة  -ب

 

 

 كتب مقترحة  -ج

 

 

دورات علمية أو  -د

 نشرات ...الخ 

 

 

 

 نجوان شحاتهئيس مجلس القسم العلمى : ا.د/ر القائم بأعم أستاذ المادة :أ.د/ عبد الحميد عبد المالك            

 

 التوقيع: ................................................   التوقيع :................................
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 2412-2418 تاريخ اعتماده من مجلس القسم :   2412-2418 تاريخ تحرير المقرر :
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