ًَىرج ()12
جبيعخ/أكبدًَُخ  :وسارج انتؼهُى انؼانٍ
كهُخ /يعهذ  :انًؼهذ انؼانٍ نهفُىٌ انتطثُمُح  -انتزًغ انخايض
قسى  :انتصًُى انذاخهً و االحاث
رىصُف يقشس دساسٍ

 -1ثُبَبد انًقشس
انفشقخ  /انًسزىي :انخانخح
انشيض انكىدٌ3102 :
إسى انًقشس :
انفصم انذساسً  :انخاٍَ
تكُىنىرُا خاياخ األحاث
انعبو انذساسٍ2018/2017 :
َظشي (  ) 4عًهً ( ( -
انزخصص :انزصًُى انذاخهً واألثبس عذد انىحذاد انذساسُخ ) 4 ( :

 -2هذف
انًقشس:

 .1إكظاب انطانة انًفاهُى و انحمائك انًزتثطح تؼهىو انتمُُاخ انحذَخح نألخشاب
انطثُؼُح و انًصُؼح انًظتخذيح فً صُاػح األحاث و األدواخ و انًكًالخ
انًؼذَُح.
 .2تًُُح انًهاراخ انًهُُح نًىاكثح إحتُاراخ طىق انؼًم فٍ يزال انخاياخ انخاصح
تاألحاث.

 -3انًسزهذف يٍ رذسَس انًقشس :

أٌ َكىٌ انطبنت فً َهبَخ انًقشس قبدسا ً عهً أٌ :
أَ -1ظزد انخاياخ وانًىاد وخىاصها ويىاصفاتها .
أ -انًعهىيبد
أَ -2ؼذد انًىاصفاخ انمُاطُح نًُتزاخ األحاث .
وانًفبهُى :
أَ -3شزس اِداء انىظُفً نًُتزاخ األحاث يٍ حُج يالءيح انخايح انًظتخذيح
نهىظُفح وانشكم انزًانً .
بَ -1ظتُتذ انؼاللح تٍُ انتصًُى و انخايح وطثُؼح االطتخذاو .
ة -انًهبساد
بَ -2ختار انًىاصفاخ انفُُح وانتُفُذَح نًُتذ األحاث طثما نهخاياخ انًظتخذيح .
بَ -3ظتُثظ أفكار وتصًًُاخ يثتكزج نألحاث. .
انزهُُخ :

جـ  -انًهبساد
انًهُُخ انخبصخ
ثبنًقشس:
د – انًهبساد
انعبيخ :

رـَ -1ختار انخاياخ انًظتخذيح و َزتطها تانًكاٌ وطثُؼح االطتخذاو.
رـَ -2صُغ األفكار انتصًًُُح تأكخز يٍ شكم تثؼا نطثُؼح انخايح انًظتخذيح .
رـَ -3ضغ انًىاصفاخ انتُفُذَح نًُتزاخ األحاث طثما نهخاياخ انًظتخذيح .

دَ -1تمٍ انتؼايم يغ انكًثُىتز وانثزايذ انتكُىنىرُح انًختهفح انًتخصصح.
دَ -2ؼذ انثحج انتطثُمٍ وَحهم انثُاَاخ وَحمك انتؼهى انذائى انًظتًز وَطىر يؼارفه
ويهاراته.
دَ -3مذو انؼزض انفؼال .
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 -4يحزىٌ انًقشس :
م

الموضوع

1

2

عدد
الساعات

محاضرة

درس

عشض ألهذاف انًقشس ورىصُفه ويحزىَبره ويبرى يٍ خطط انزحسٍُ عٍ انعبو
انًبضً

4

4

-

يذخم انًقشس (أهذافه,أهًُزه )
رًهُذ  -يذخم انً ركُىنىجُب انخبيبد  ،يٍ خالل انزقسُى انُىعٍ نهخبيبد  ،وكُفُخ
رصُُفهب

4

4

-

3
4

انخبيبد انطجُعُخ

Natural materials

12

12

-

5
6
انخبيبد انطجُعُخ انًطىسح

Upgrade natural materials

7
اخزجبس أعًبل انسُخ.

8

8

8

-

4

-

-

9
10

انخبيبد انًخهقخ " انكًُبئُخ "Chemical Materials " polymers" :

12

12

-

11
12

13
14
15

انخبيبد صذَقخ انجُئخ

8

8

-

يشاجعخ قجم االيزحبٌ انُظشي

4

4

-

ايزحبٌ َهبَخ انفصم انذساسٍ

4

-

-

 -5أسبنُت انزعهُى
وانزعهى

5أ -يحاضزاخ
5ب -يُالشاخ وػزوض تؼهًُُح
5د -ػزوض
5هـ -إرزاء تحىث
5و -انتؼهى انتؼاوًَ
5س -انتؼهُى اإلنكتزوًَ

 -6أسبنُت انزعهُى
وانزعهى نهطالة روي 6أ -يحاضزج( انظاػاخ انًكتثُح)
6ب -انتؼهى انتؼاوٍَ (تمظُى انطالب إنً يزًىػاخ صغُزج تهذف تحظٍُ
انقذساد انًحذودح
يظتىاهى)
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 -7رقىَى انطــالة :
أ -األسبنُت
انًسزخذيخ

نتمُُى

انمذرج ػهً رًغ انًؼهىياخ
وانًشاركح وانحىار وَمم
انًهاراخ نتمُُى انمذراخ
انتفكُزَح و االطتُؼاتُح .

أ -2تكهُفاخ ووارثاخ يُشنُح

نتمُُى

انمذرج ػهً رًغ انًؼهىياخ
نتمُُى انمذراخ انتفكُزَح و
االطتُؼاتُح .

أ -2ايتحاٌ َظزٌ فٍ يُتصف انفصم
انذراطٍ

لتقييم

يذي تحمك أهذاف انًمزر

لتقييم

إرادج انتحصُم انًؼزفٍ و
انذهٍُ

أ -1يُالشاخ وتمُُُى أداء صفٍ

أ - -3ايتحاٌ َظزٌ فٍ َهاَح انفصم انذراطٍ

ة -انزىقُذ

ة -1انزقُُى 1
ة-2انزقُُى 2

جـ  -رىصَع
انذسجبد

مناقشات وتمُُُى أداء صفٍ
تكليفات و واجبات منزلية

ة-3انزقُُى 3

امتحان نظري في منتصف
الفصل الدراسي

ة-4انزقُُى 4

امتحان نظري في نهاية الفصل
الدراسي

دورى كل أسبوع
دورية كل أسبوع مجموعة
تبادلية
األسبوع الثامن
نهاية الفصل الدراسي

ج -1مناقشات وتمُُُى أداء صفٍ

%10

ج -2تكليفات و واجبات منزلية

%10

د -3ايتحاٌ يُتصف انفصم انذراطً االول

%20

د -4ايتحاٌ َظزٌ فٍ َهاَح انفصم
انذراطً األول

%60

3

%100

د-5انًزًىع

 -8قبئًخ انكزت انذساسُخ وانًشاجع :
أ -يزكشاد

مها السيد رمضان ،تكنولوجيا خامات األثاث ،إصدار .6102
ملزمة معتمدة من مجلس المعهد ومجلس القسم.

ة -كزت يهضيخ

Arthur Lyons, "Materials for Architects and builders", Code .1
A/13, Elsevier Publisher, 2008.

جـ  -كزت يقزشحخ

د -دوسَبد عهًُخ
أو َششاد  ...انخ

انًشاجع األجُجُخ:
The Material of Furniture, Encyclopedia of Furniture .1
Making
Material for interior environment .2
انًشاجع انعشثُخ:
 .1د.ػُظً يهىحٍ ،تكُىنىرُا انصُاػاخ انؼضىَح (انثتزوكًُاوَاخ)،
،1982يُشىراخ رايؼح حهة.
 .2و .دمحم سهُز انحًصٍ ،يىطىػح انهذائٍ ،يطثؼح انهُذٌ
 .3د .ػصاو غطاص  ،انثتزوكًُاوَاخ
انشسبئم انعهًُخ :
 .1دػاء ػثذ انزحًٍ دمحم رىدج  -انمُى انزًانُح وانتكُىنىرُح نتىظُف
انخاياخ انحذَخح فٍ انتصًُى انذاخهٍ واألحاث رطانح يارظتُز  ،كهُح
انفُىٌ انتطثُمُح
َ .2ىطف احًذ َىطف ػثذ انظالو  -االطتفادج يٍ انثىنًُزاخ انًخهمح كًُُائُا
نتصًُى و اَتاد أحاث األطفال يٍ طٍ  6نـ  12طُح -رطانح يارظتُز ،
كهُح انفُىٌ انتطثُمُح  ،طُح 1995

أسزبر انًبدح  :و.د /يها انظُذ ريضاٌ
قبئى ثأعًبل سئُس يجهس انقسى انعهًٍ  :أ.و.د َ /ها فخزي ػثذ انظالو
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