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تطبيقات على جودة الخامات المستخدمة و اقتصاديات وجودة
خطوات التشغيل والماكينات المستخدمة فى إنتاج منتج

تطبيق عملى لجودة إخراج المنتج التطبيقي والتسويق له
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اختبار شفوى

وضع المواصفات وعروض األسعار واعمال المكتب الفنى وفن
تسويق المنتج للعميل بنجاح
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المعلومات والمفاهيم

يسرد الخامات والمواد وخواصها







يسرد عملية التصنيع المختلفة لألثاث والتصميم الداخلى





























يعدد األساليب التقنية الحديثة ويصف المواصفات الفنية
واألساليب الفنية ويذكر البدائل لتقنياتها فى اإلنتاج
يذكر اإلختبارات الالزمة لتقييم مستوى آ’داء المنتج.


























المهارات الذهنية
يستنتج العالقة بين التصميم وطبيعة االستخدام وارتباطهم
بالتكاليف
يحلل مستويات اإلنتاج وارتباطها باالنتاج
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أستراتيجية وطرق التعليم والتعلم

ملف اإلنجاز

النتائج التعليمية
المستهدفة

أساليب وطرق التقييم

التقويم الشخصى للطالب

أ-
أ-
1
أ-
2
أ-
3

االجازة الصيفية
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يستنتج المعلومات والمواصفات المحددة للمنتج وتحليله وطرق
التغلب على مشاكل اإلنتاج والتشغيل
يحلل نظم اإلنتاج والتكنولوجيا وارتباطها بالخواص المطلوبة
للمنتجات واحتياجات المستهلك





































المهارات المهنية الخاصة بالمقرر
ج -1يحلل األشكال والمنتجات إلى عناصرها األولية .















يستخدم البرامج المتخصصة فى التحليل ويرسم الرسومات
التنفيذية ويحسب حسابات التكلفة















يختار الخامات والمواد المستخدمة ارتباطا باالستخدام النهائى







































يضع المواصفات التنفيذية لمنتجات التصميم الداخلى واألثاث.

د 1-د -1يحدد األهداف واألولويات الخاصة بتنفيذ المنتج إرتباطا
بالهدف ويسرع فى اتخاذ القرار .
د 2-يعمل في فريق و يوزع مهام و يتخذ قرار
د 3-يحلل البيانات و يعد البحوث المختلفة
د 4-يلتزم بتعليمات التشغيل و إشتراطات األمان و السالمة
أستاذ المقرر  :أ.م.د/نها فخرى عبد السالم إبراهيم
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