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 جامعة فيالدلفيا

اآلداب والفنونكلية   

التصميم الداخليقسم   

2019/2018 -األول الفصل الدراسي  
 

 

 مخطط تدريس المـادة

 

تصميم أثاث : المــادةن اعنو 0190327:المــادةرقم    

:مستوى المادة  المتطلب السابق و/ أو المرافق: 

( 16 – 14:10حثم ) وقت المحاضرة: 3 مدة:عدد الساعات المعت   

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية

 رقم المكتب

كانه مو  
 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية

 محمد عبابنهأ. 
 أستاذ

  
IT-324 

 (12-11ن ر )

(12-10ح ث خ )  
mhmadababnih@hotmail.com 

 

 

 :المادةوصف 

تلعبه قطع االثاث على مر العصورر ودراةوا المونال المتبوع  و   تتناول هذه المادة تعريف الطالب بالدور الذي

تصميم االثاث وطرق التفكير االبداع  حيو  ةويمرا الطلبوا باعوداد تصواميم اوليوا لنموافة منتلفوا مو  االثواث 

 فيذيا لاا و تحديد النامات الالزما لعمليا التنفيذ وعمل نمافة لاا .تالمنزل  والمكتب  واعداد المنططات ال

 
 

 :المادةأهداف 

 بعد اجتياز هذه المادة يترقع م  الطالب أن يتمك  م  :

 المعر ه والدرايه لمطع االثاث م  مراحل التطرر واالةتنداا . -1

 الممدرة على االختيار الصحيح و ق الفراغ والرظيفيا . -2

 الممدره على اختيار الماده المناةبا لتطبيق قطعا االثاث بالشكل الصحيح . -3

 تفصيل لمطعا االثاث .تنفيذ وعمل  -4

 

 مكونات المادة:

 
 الكتب والمراجع العلمية .1

 الموقع االلكتروني .2
 ججج

 
 

 طرق التدريس:

 
تدريس، مناظرات....الخ، لبيان مدى التطبيق العملي لجميع الخامات، محاضرات، مجموعات نقاش، مجموعات 

 والتعرف عليها والمناقشة والتحليل للوصول الى النتائج المرجوة.
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 )مهارات التواصل )الشخصية واألكاديمية 

 
 قطللع االثللاث وتطورهللا عبللر العصللور وصللوال الللى العصللر الحللالي .خصللائ   عمللل االبحللاث العلميللة والتعللرف علللى

 – الحجللرياللل ي يللتم فيلله البحلل  ) الحقبلله النمنيلله وتوظيفهللا والبللدائل مللع صللرح تفصلليلي لنتللائج البحلل  مللع تحديللد 

 مع عرضها بواسطة الوسائل االلكترونية(........... الخ االغريقي ........ –المصري

 

 العملية المكتسبة من الممارسة  المهارات 

 
  .وتوظيفها في المكان المحدد وما يتبعها من عناصر مكملة لنجاح العملية التصميمية تطور قطع االثاثتعريف الطالب كيفية 

 

 أدوات التقييم:

 
 اريع بحثية قصيرةتقارير قصيرة و/ أو عروض و/ أو مش 

 ابحاث وامتحانات قصيرة وامتحانات فصلية

 

 اختبارات قصيرة 
 

 .وااليجابيات تحصيل على ما تم تدريسه مع التعليق نحو السلبياتلاختبارات كل محاضرة 

 

 

 االمتحان النهائي 

 
الخامللة والسللبب مللن امتحللان علللى مللا تللم دراسللته مللن خامللات فللي التصللميم الللداخلي مللع العللرض والتحليللل لكيفيللة اختيللار 

 استخدامها.

 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي

التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/ 

 المشاريع
20 

 100 المجموع

 

 

 

 التوثيق واألمانة األكاديمية:

 
 مع حفظ حقوق الطبع والملكية، تجنب االنتحال.وب التوثيق )مع أمثلة توضيحية(أسل ، 

 

 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 

 
 الدراسيةالواجبات 

وأوقات  والتقارير

 تسليمها

األساسية والمساندة التي ستغطى المواضيع  األسبوع 
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 تعريف بالمادة - 

 مصطلح االثاث وظارره عبر التاريخبتعريف  ال -

(1) 

 ( االثاث المصري)  

 ( العصر الفرعرن  المديم) 

 ( المترةط) العصر الفرعرن  

 (الحدي ) العصر الفرعرن  

(2) 

 

 (االغريم ) االثاث  

 ( طراز االثاث االغريم ) 

 ( النامات المستندمه    تصنيغ االثاث) 

(3) 

 (الرومان ) االثاث ا 

 ( رومان االثاث ال) طراز 

 ) النامات المستندمه    تصنيغ االثاث (

 ) العرامل المؤثره    الطراز الرومان  (

(4) 

 

 (البيزنط ) االثاث 

 ( البيزنط ) طراز االثاث 

 ) النامات المستندمه    تصنيغ االثاث (

(5) 

 (6) االمتحان األول 

 

 ( االثاث االةالم )   

 االثاث االةالم  () طراز

 ) النراطه االةالميا والمشربيات (

 )صناعا التجميع والتطعيم والتلميم (

(7) 

 النامات المستندمه    تصنيغ االثاث () 

 )الطراز االمري  العباة  /الطرلرن  / الفاطم  (

(8) 

 ( االثاث المرط )   

 ( المرط ) طراز االثاث 

 ) النامات المستندمه    تصنيغ االثاث (

 ف والدهانات المستندمه ()انراع الزخار

(9) 

 

 (عصر الناضهاثاث )

 (االيطال   ) طراز عصر الناضه

 ) النامات المستندمه    تصنيغ االثاث (

(10) 
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 )انراع الزخارف والدهانات المستندمه (

 (11) االمتحان الثان  

 

 

 

 

  

 (االنجليزي )اثاث عصر الناضه

 ) النامات المستندمه    تصنيغ االثاث ( 

 (راز ثيدور واليزابي ط)

 )طراز اليعمربيان / الجاكرب  (

 )طراز وليم وماري (

(12) 

 

 

 )طراز تشيبدل ( 

 )طراز هيبلرايت (

 )طراز ادا (

 )طراز شيراترن (

(13) 

 (الفرنس )اثاث عصر الناضه  

 ) النامات المستندمه    تصنيغ االثاث ( 

 (13/14/15/16لريس )طراز 

 ( االمبير)طراز  

(14) 

 

 ) االثاث الحدي  (

 ) العرامل الت  ادت الى ظارر اثاث العصر الحدي  (

 )االثاث الد ي  واالثاث المتعدد االةتعماالت (

 ) الرصالت والتراكيب المستندمه    االثاث الحدي  (

 )اثر تنرع النامات على االثاث الحدي  ( 

(15) 

 

م  كل طالب + تسليم مشروع تطبيم  مطلرب  االمتحان الناائ  - 

 السابما الذكر  قطعا اثاث مع الرةم التنفيذي لاا و ق العصررع  

(16) 

 

 

 

 الرقت المترقع لدراةا المادة 

  

ل محاضوورة موو    ووا الطالووب موو  الدراةووا واالعووداد للمووادة يسوواوي ةوواعتي  لكوو هليوومعوودل مووا يحتوواة  

                 النمسي  دقيما 

 

 )المراظبه( ةياةا الدواا

 فا غواب الطالوب ومو  مجمورع السواعات المموررة للموادة.  %(15)سمح للطالب بالتغيب أكثر م  ال ي

عميد الكليوا   مادة دون عذر مرض  أو قاري يمبلهم  مجمرع الساعات الممررة لل %(15)أكثر م  

سوبب ا كوان الغيواب بأموا  فيحرا م  التمدا لالمتحوان الناوائ  وتعتبور نتيجتوه  و  تلود المادة)صوفرا (  
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المرض او لعذر قاري يمبله عميد الكليوا التو  تطورل الموادة   يعتبور منسوحبا  مو  تلود الموادة وتطبوق 

 . عليا أحكاا االنسحاب

 

 عـالمراج

  2011رنا عل  ابراصبع   االعصار العلم       االثاث عبر العصرر . 

 ) 1969احمد عل  غباشه وزميله   دار المعر ا ن   االثاث ) مترجم  . 

 ةالمه   الماهره  د. محمد  يخ االثاث م  اقدا العصررتار . 


