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 جامعة فيالدلفيا
اآلداب والفنونكلية   

التصميم الداخليقسم   
2014/2015/ السنة الدراسية األول الفصل الدراسي  

 

 

 

 مخطط تدريس المـادة

 

 190320: رمز المادة الـمــــادة: أعمال ومشاغل

 المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة: بال مستوى المادة: الثالث

 3الساعات المعتمدة: (11:15-8:15)  نر موعد المحاضرة:

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية رقم المكتب ومكانه الرتبة األكاديمية االسم

 339 مدرسة حنان أبو كركي
 (2:00-1:00حثم )

 (12:30-11:15نر )
 

 

 

 

 :وصف المادة

العملية التنفيذية التطبيقية، وبين العملية التخطيطية التصميمية ما التي تربط أعمال ومشاغل هي احدى المواد الدراسية        

خدم فوي تنفيوذ التصواميم حيث يتعرف الطالب من خاللها على المواد الخام واألدوات واآلالت المتوفرة في األسووا  والتوي تسوت

يستخدمها االنسان في حياتوه اليوميوة،  ألبعادحقيقية ا على أرض الواقع على هيئة مجسمات )قطع أثاث(وترجمتها  ،المتنوعة

موع الحيوز  أهميوة توافوك كول تصوميمومن خالل ذلك يتعرف الطالب علوى المقواييا المعتمودة عالميوا لكول تصوميم، وعلوى مودى 

 بحيث يتناسب مع باقي المجسمات في الفراغ الداخلي ذاته.  ،الداخلي الذي يشغله

 

 :أهداف المادة

 لى المواد الخام المستخدمة في تنفيذ التصميمات المتنوعة لقطع األثاث وادراك خصائص كل منها.أن يتعرف الطالب ع -1

ليمكنه ذلك من توسيع إدراكه لخصائص كل مادة، ومن خوالل ذلوك  ؛أن يمارس الطالب ويطلع على أعمال النجارة المختلفة -2

 التعرف على طر  تركيب وتفكيك قطع األثاث المختلفة.يتعرف على أدوات النجارة واآلالت المستخدمة في هذه العملية، و

كيفيوة االسوتفادة منهوا إلضوافة  علوى الطالوبخصائص المواد المستخدمة في تنفيذ األعموال التصوميمية يسوهل  التعرف على -3

المتنوعوة قيما جمالية على كل تصوميم. مون خوالل تنفيوذ تصواميم جماليوة مون الموواد ذاتهوا أو مون خوالل إضوافة اإلكسسووارات 

 األشكال على كل تصميم.
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 مكونات المادة: 

 الكتب المقررة: )راجع القائمة( .1

 االطالع على المواقع االلكترونية في الشبكة العنكبوتية.  .2

 ( Power Pointالمواد المساندة )محاضرات نظرية مدعمة بطريقة العرض االلكترونية   .3

 اضيع محددة في المادة(القراءات اإلضافية )إعداد عدد من البحوث عن مو   .4

 زيارات ميدانية للمصانع ومحالت النجارة واألثاث. .5

 تطبيقات عملية من خالل تنفيذ التصاميم المقترحة من قبل كل طالب على هيئة مجسمات. .6

 

 صميمية تنفيذيةتعمال أبحاث، ا محاضرات، مناقشات، أساليب تدريا المادة:

 

  Learning outcomesنتائج التعلم 

 

  Knowledge and understandingمعرفة والفهم  .  ال1

 ان يتعرف الطالب على المواد الخام وخصائصها واالالت التي تستخدم في عمليات صناعة األثاث -

أن يدرك مدى أهمية التوافق بين العملية التصميمية والتنفيذية لكلل تصلميم وملدى تناكلب كلل تصلميم ملع الحيلي الفرا لي  -

  الذي يستخدم فيه.

 ( Communication skills. مهارات االتصال والتواصل األكاديمي )مع المصادر واألشخاص 2

 االطالع على اكبر عدد ممكن من المراجع والبحوث المتعلقة بالمادة. -

 التواصل مع أهم االفكار التي تطرحها المادة من خالل االنترنت. -

 ل الييارات الميدانية للمصانع ومحالت النجارة.التواصل مع أصحاب المهنة في السوق المحلي من خال -

 مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة .3

Practical and/ or professional skills (Transferable Skills) 

 قدرة الطالب بدوره مصمما داخليا على الربط بين الناحية التصميمية والتنفيذية. -

 أدوات التقييــــم:

  بحوث مركيةاعداد 

 الحضور في المحاضرات 

 المشاركة في المناقشات وطرح االفكار 

 تقييم أفكار تصميمية ومشاريع تطبيقية من قبل الطالب 

 تقديم عرض توثيقي للمراحل التصميم والتنفيذ التي اتبعها الطالب لتقديم مشاريعه 

 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

حان الثانياالمت  20 

 40 االمتحان النهائي

التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/ 
 المشاريع

20 

 100 المجموع
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 األمانة العلمية والتوثيك

 )أكلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

  إكناد الحقوق الفكرية ألصحابها 

  االبتعاد عن السطو األكاديميPlagiarism  

 

 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

 

 المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها األسبــــــــوع
الوظائف والتقارير 

 ومواعيد تقديمها

  .تعريف الطالب بالمادة والخطة الدراسية األول

  .اليدوية والكهربائية ألدواتاووخصائصها تعريف الطالب بالمواد الخام  الثاني

 الثالث

 والخشبية. التراكيب والوصالت والتعاشيك الصناعية

 .تعريف الوصالتـ 

  .لبعض األمثلة رسم توضيحيباإلضافة إلى  1ج أنواع الوصالت الخشبية الشائعةـ 

 للوصالت تفصيليةرسوم 

 رسوم تفصيلية باإلضافة إلى رسم توضيحي لبعض األمثلة. 2ـ أنواع الوصالت الخشبية الشائعة ج الرابع

 لخاماا
التنفيذية للتعاشيك واستخدام ما يتناسب منها مع يقدم الطالب الرسوم  -االمتحان األول

  .1/1بمقاييا المختارة والمنفذة المشروع 
 رسوم تفصيلية 

 السادس

 

جابد، السحابات، المفصالت، المقصات، اإلكسسوارات والخردوات والمتممات )الم

 المقابض، حماالت الرفوف،......
 تقرير

 السابع
 .قطعة أثاث بتفاصيل هندسية وزخرفية بمقياس محددةالبدء بوضع تصاميم أولية ل

 وتقديم الرسومات) التنفيذية والتفصيلية للتعاشيك(

رسوم تفصيلية لقطعة 

 أثاث

  .متابعة التصاميم واجراء التعديالت والتصحيح الثامن

 التاسع
 لى مجسملتترجم إ ميمهمن الرسومات التي وضعها الطالب لتص عدد تنفيذ

 .(تصاميم 3مطلوب ي االبعاد ومصغر الحجم )العدد الثالث 

رسوم تفصيلية لقطعة 

 أثاث

 

 العاشر

التصاميم التي قدمها الطالب وعرضها مع تقديم بحث اختيار احد  –االمتحان الثاني 

فيذ يوضح الطالب من خاللهما خطوات التصميم منذ البداية الى التن (Presentation)و

 .والرسوم التوضيحية مزودا بالصور الفوتوغرافية حتى خرج بصورته النهائية

 

 الحادي عشر

 

آخر يتضمن تصميم قطعة أثاث مرتبطة  البدء بوضع تصاميم أولية لمشروع تصميمي

 بالشكل والفكرة مع المشروع األول.

رسومات توضيحية 

 للمشروع

  .للتنفيذ موحدم عمل حلقة نقاش لالتفا  على تصمي الثاني عشر

  .من الطالب مقدمال ميمالتعديل على التص الثالث عشر

  .البدء بعملية التنفيذ الرابع عشر

  .متابعة عملية التنفيذ الخاما عشر

 السادس عشر

 االمتحان النهائي

النهائي منفذا على هيئة مجسم بمقياس  التصميم بالطال: ان يقدم كل  االمتحان النهائي

 فيهيوضح  من كل طالب على حدى  (Presentation)تقديم بحث و مع ،حقيقي

مزودا  خاللهما خطوات التصميم منذ البداية الى التنفيذ حتى خرج بصورته النهائية

 .والرسوم التوضيحيةبالصور 
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 حجم العمل الملقى على عاتك الطالب: ما ال يقل عن ساعتين مقابل كل ساعة تدريا

 

 :سياسة الحضور والغياب

 

% من الساعات المقررة للملادة بلدون علذر مرضلي أو قهلري يقبلله عميلد الكليلة إ  15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

يترتب اعتبلار الطاللب منسلحبان ملن الملادة فلي حاللة قبلول العميلد للعلذرن بينملا يمنلع ملن التقلدم لالمتحلان النهلائي وتكلون 

 العميد للعذر المرضي أو القهري.عالمته في المادة صفران في حالة عدم قبول 

 

 المراجع العلمية للمادة      

 الكتـــــــــــب: 

 مكتبة النهضة المصرية، القاهرة.هربرت، باست )صناعة تنجيد األثاث(،  -

 -فن النجارة( ، دار الراتب الجامعية، بيوروت -والموبيليا األثاثخنفر، يونا ) صناعة  -

 لبنان.

 .. فنون النجارة الحديثة للهواة والمحترفين1990صالح. محمد فتحي.   -

. النجوارة العاموة وطور  حفوص وتصونيع األثواث. دار 1989النجار. محمد أحمود محموود.  -

 المعارف. القاهرة.

. الصناعات الحرفية الصغيرة: فن تجارة األثاث المنزلي: 1994الحسيني. محمد أحمد.  -

 ة ابن سينا. القاهرة.تعلم مهنة النجارة لمشروعك الصغير. مكتب

 


