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 مخطط تدريس المـادة

 

 190320 :رمز المادة مشاغلالأعمال  الـمــــادة:

 190310اماته تكنولوجيا التصميم الداخلي وخ: المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة مستوى المادة: الثالث

 3الساعات المعتمدة: 14:15-11:15 نر:موعد المحاضرة

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية
 رقم المكتب

كانه مو  
الساعات 
 المكتبية

 البريد اإللكتروني

 IT-339 مدرس فادية البصول
11-10حثم   
15-14نر  

.edu.jo@philadelphiafalbsoul  

 

 :وصف المادة

والمىااد الاىاا الماتل ىي اىم الم ىالق والبتىاا ات  تبىات  واألدوات اآلالتتتناول هذه المادة التعرف على        

والعناصر  األثاثومكمالت التصمتم الداخلم كب ع  عملتي النجاز اعض النماذج الن عتي والجمالتي الضروريي

 الداخلتي الماتل ي.

 :أهداف المادة

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

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

 على أدوات النجارة واآلالت المستخدمة في هذه العملية، والتعرف على طرق تركيب وتفكيك قطع األثاث المختلفة.يتعرف 

كيفيالة االسالتفادة منهالا فضالافة  علالى الطالالبخصائص المواد المستخدمة في تنفيذ األعمالال التصالميمية يسالهل  التعرف على -3

جماليالة مالن المالواد ذاتهالا أو مالن خاللل إضالافة افكسسالوارات المتنوعالة  قيما جمالية على كل تصالميم. مالن خاللل تنفيالذ تصالاميم

 األشكال على كل تصميم.

 

 مكونات المادة: 

 الكتب المبررة: )راجع البائمي( .1

 االطالع عل  المااقع االلكترونتي ام ال  كي العنك اتتي.  .2

 ( Power Pointالمااد المساندة )محاضرات نظريي مدعمي ا ريبي العرض االلكترونتي   .3

 البراءات اإلضااتي )إعداد عدد من ال حاث عن مااضتع محددة ام المادة(   .4

 زيارات متدانتي للمصانع ومحالت النجارة واألثاث. .5

 ت  تبات عملتي من خالل تن تذ التصامتم المبترحي من ق ق كق طالب عل  هتئي مجسمات. .6
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 يمية تنفيذيةصمتعمال أبحاث، ا محاضرات، مناقشات، أساليب تدريس المادة:

 

  Learning outcomesنتائج التعلم 

 

  Knowledge and understanding.  المعرفة والفهم  1

 ان يتعرف ال الب عل  المااد الااا وخصائصها واالالت التم تستادا ام عملتات صناعي األثاث -

دى تناسىب كىق تصىمتم مىع الحتىر ال رالىم أن يدرك مدى أهمتي التاااق اتن العملتي التصمتمتي والتن تذيي لكىق تصىمتم ومى -

  الذي يستادا اته.

 ( Communication skills. مهارات االتصال والتواصل األكاديمي )مع المصادر واألشخاص 3

 االطالع عل  اك ر عدد ممكن من المراجع وال حاث المتعلبي االمادة. -

 رنت.التااصق مع أهم االاكار التم ت رحها المادة من خالل االنت -

 التااصق مع أصحاب المهني ام الساق المحلم من خالل الريارات المتدانتي للمصانع ومحالت النجارة. -

 مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العلقة  4

Practical and/ or professional skills (Transferable Skills) 

 ناحتي التصمتمتي والتن تذيي.قدرة ال الب ادوره مصمما داخلتا عل  الراط اتن ال -

 

 أدوات التقييــــم:

 اعداد احاث مركرة 

 الحضار ام المحاضرات 

 الم اركي ام المناق ات وطرح االاكار 

 تبتتم أاكار تصمتمتي وم اريع ت  تبتي من ق ق ال الب 

 تبديم عرض تاثتبم للمراحق التصمتم والتن تذ التم ات عها ال الب لتبديم م اريعه 

 

 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

 

 

 

 األمانة العلمية والتوثيق

 )أسلاب التاثتق )مع أمثلي تاضتحتي 

  إسناد الحباق ال كريي ألصحااها 

  االاتعاد عن الس ا األكاديممPlagiarism  



3 

 

 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

 

 المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها األسبــــــــوع

الوظائف 

والتقارير 

ومواعيد 

 تقديمها

 

 األول

 األعمالاختيار وتصميم ب فكيرالت تعريف الطالب بالمادة والخطة الدراسية لها وكيفية

 المقترحة من قبل الطالب
 

 الثاني
والطرق المتبعة  اليدوية والكهربائية ألدواتاووخصائصها تعريف الطالب بالمواد الخام 

 في التنفيذ
 

  هندسية وزخرفية بمقاييس محددة أثاث بتفاصيل لقطعقيام الطالب بوضع تصاميم أولية  الثالث

   presentationل التي نفذها الطالب مع تقديم بحث و عرض األعما الرابع

  التنفيذ  من رسومات وأفكار منذ البداية التصميمالعمل على  -االمتحان األول الخامس

 السادس

 
  الهندسية توالمخططا الرسوم التوضيحيةبمزودا للمشروع  النهائية هصورأل

 السابع
مرتبطة  ر يتضمن تصميم قطعة أثاثالبدء بوضع تصاميم أولية لمشروع تصميمي آخ

  بالشكل والفكرة مع المشروع األول
 

  متابعة التصاميم واجراء التعديلت والتصحيح الثامن

 التاسع
 لتترجم الى مجسم من الرسومات التي وضعها الطالب لتصميمه عدد تنفيذ

 (تصاميم 3مطلوب ي االبعاد ومصغر الحجم )العدد الثلث 
 

 التصاميم التي قدمها الطالب وعرضها مع تقديم بحث واختيار احد  –ن الثاني االمتحا العاشر

presentation  يوضح الطالب من خللهما خطوات التصميم منذ البداية الى التنفيذ

 والرسوم التوضيحية مزودا بالصور الفوتوغرافية حتى خرج بصورته النهائية

 

 الحادي عشر

 
   األول والثاني(  ( من المشروعينار تصميم اختي –بالمشروع النهائي البدء 

  للتنفيذ موحدعمل حلقة نقاش للتفاق على تصميم  الثاني عشر

  من الطلب مقدمال ميمالتعديل على التص الثالث عشر

  البدء بعملية التنفيذ الرابع عشر

  متابعة عملية التنفيذ الخامس عشر

 السادس عشر

 االمتحان النهائي

 ،النهائي منفذا على هيئة مجسم األبعاد التصميم بلطال: ان يقدم كل  النهائي االمتحان 

خللهما خطوات  فيهيوضح  من كل طالب على حدىpresentation مع تقديم بحث و

والرسوم مزودا بالصور  التصميم منذ البداية الى التنفيذ حتى خرج بصورته النهائية

 .التوضيحية

 

 

 اتق الطالب: ما ال يقل عن ساعتين مقابل كل ساعة تدريسحجم العمل الملقى على ع

 

 سياسة الحضور والغياب:
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% من الساعات المبررة للمىادة اىدون عىذر مرضىم أو قهىري يب لىه عمتىد الكلتىي إذ 15ال يسمح لل الب االتغتب أكثر من 

مىن التبىدا لالمتحىان النهىائم وتكىان يترتب اعت ىار ال الىب منسىح ان مىن المىادة اىم حالىي ق ىال العمتىد للعىذرن اتنمىا يمنىع 

 عالمته ام المادة ص ران ام حالي عدا ق ال العمتد للعذر المرضم أو البهري.

 

 المراجع العلمية للمادة      

 الكتـــــــــــب: 

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

 -فن النجارة( ، دار الراتب الجامعية، بيالروت -اوالموبيلي األثاثخنفر، يونس ) صناعة  -

 لبنان.

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

. النجالارة العامالة وطالرق حفالص وتصالنيع األثالاث. دار 1989النجار. محمد أحمالد محمالود.  -

 المعارف. القاهرة.

الصغيرة: فن تجارة األثاث المنزلي:  . الصناعات الحرفية1994الحسيني. محمد أحمد.  -

 تعلم مهنة النجارة لمشروعك الصغير. مكتبة ابن سينا. القاهرة.

 

 : Websitesالمواقع افلكترونية  

 

 الكلمات المفتاحية للتصفح باللغة العربية: -1

 تصامتم خ  تي -

 تعاشتق خ  تي -

 أعمال النجارة -

 تصمتم ق ع أثاث -

 

 

2- Keywords for Browsing: 

- Woodworks 

- Carpentry 

- Wood furniture interior ideas 

- green furniture concept 

 


