ًَٕرج ()12
جايؼح/أكادًٛٚح  :وصاسج انرؼهُى انؼانٍ
كهٛح /يؼٓذ  :انًؼهذ انؼانٍ نهفُىٌ انرطثُقُح  -انرعًغ انخايس
قغى  :انرصًُى انذاخهً و االشاز
ذٕصٛف يقشس دساعٙ

 -1تٛاَاخ انًقشس
انفشقح  /انًغرٕ٘ :األٔنٗ
انشيض انكٕد٘1106:
انفصم انذساعٗ :انثاَٗ
إعى انًقشس :ذصًٛى أثاز
انؼاو انذساع2018/ 2017:ٙ
انرخصص :انرصًٛى انذاخهٗ ٔاألثاز ػذد انٕحذاخ انذساعٛح َ )4( :ظش٘ (  )2ػًه) 2 ( ٙ
ْ -2ذف انًقشس .1 :إكساب انطانة انًفاهُى و انحقائق انًشذثطح  -تذساسح أسانُة ذصًًُُح ذثشص أشكال
نًفشداخ يٍ األشاز انًثسط تخاياخ األخشاب.
 -3انًغرٓذف يٍ ذذسٚظ انًقشس  :أٌ ٚكٌٕ انطانة فٗ َٓاٚح انًقشس قادسا ً ػهٗ :
أَ -1زكشَظشَاخ و أسس ذصًُى أشاز انًُشأ انسكًُ وانؼالقح تٍُ انكرهح وانفشاؽ .
أ -انًؼهٕياخ
أَ -2ششغ اِداء انىظُفً نؼُاصش ويكىَاخ ذصًُى أشاز انًُشأ انسكًُ يٍ حُس
ٔانًفاْٛى :
يالءيره نهىظُفح وانشكم انعًانً
أَ -3فسش َظشَاخ ػهى األنىاٌ ودالالذه فً ذصًُى األشاز نهًُشأ انسكٍُ وػالقاذه
وخىاصه.
بَ -1سرُرط انؼالقح تٍُ ذصًُى أشاز انًُشأ انسكًُ وطثُؼح اسرخذايه واسذثاطهى
ب -انًٓاساخ
تانركانُف.
انزُْٛح :
بَ -2سرُرط حهىل يرُىػح نًرطهثاخ اشاز انًُشاخ انسكُُح .
بَ -3سرُثط أفكاس و ذصًًُاخ يثركشج نًُرط األشاز انسكٍُ.
بَ -4سرُثط انؼالقح تٍُ انهىٌ و دالنره و ػالقره تًساحح و طثُؼح األشاز انسكًُ.

جـ  -انًٓاساخ
انًُٓٛح انخاصح
تانًقشس:

ظـَ -1صُؾ األفكاس انرصًًُُح نألشاز تأكصش يٍ شكم.
ظـ َ -2خراس انخاياخ انًسرخذيح وَشتطها تانًكاٌ وطثُؼح االسرخذاو .
ظـ َ 3قذو انشسىياخ انهُذسُح وَؼًم اإلسكرشاخ انُذوَح
ظـ َُ -4فز انًُارض كًحاكاج نرصًُى األشاز انسكًُ وانًُرعاخ انًثذئىح وانُهائىح.

د – انًٓاساخ
انؼايح :

دَ -1رغهة ػهً انًشكالخ وَؼًم ذحد ضغط.
دَ -2عُذ انرصًُى انعًاػً تانرؼاوٌ يغ اِخشٍَ.
دَ-3ثذع أفكاس ظذَذج نحم انًشاكم انرصًًُُح وانُظًُُح نألشاز انسكٍُ.
دَ -4ؼذ انثحس انرطثُقً وَحهم انثُاَاخ وَطىس انرؼهى انذائى انًسرًش و َطىسيؼاسفه و
يهاساذه
دَ -5قذو انؼشض انفؼال
دَ -6ذَش انًُاقشاخ وانحىاساخ
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 -4يحرٕ٘ انًقشس :
عدد
الساعات

محاضرة

درس

م

ػشض ألْذاف انًقشس ٔذٕصٛفّ ٔيحرٕٚاذّ ٔياذى يٍ خطط انرحغ ٍٛػٍ انؼاو
انًاضٗ.
أعاعٛاخ ذصًٛى األثاز

4

2

2

4

2

2

3

دساعح يقاٛٚظ جغى اإلَغاٌ ٔػالقرٓا تقطغ األثاز انغكُٗ

4

2

2

4

انرؼشف ػهٗ يقٛاط انشعى ٔانًقاعاخ انًخرهفح نألثاز انًُضنٔ ٙػالقرٓا
تاألسجَٕٕيٛك.

4

2

2

ذحهٛم فشاؽ يٍ فشاغاخ انًُضل يٍ كرانٕجاخ أٔ صٕس اإلَرشَد ٔسعى
انًغاقط انخاصح تكم قطؼح أثاز يرٕاجذج تذاخم ْزا انفشاؽ.

8

4

4

7

ػًم أفكاس ذصًًٛٛح جذٚذج نُفظ انفشاؽ انز٘ ذى اخرٛاسِ ٔسعى االعكرشاخ
انخاصح تّ ٔانًغاقط انخاصح تكم قطؼح داخم ْزا انفشاؽ.

4

2

2

8

ذقٛٛى نًا ذى ذُفٛزِ يٍ اػًال دساعٛح

-

-

9

ػًم أفكاس ذصًًٛٛح جذٚذج نُفظ انفشاؽ انز٘ ذى اخرٛاسِ ٔسعى االعكرشاخ
انخاصح تّ ٔانًغاقط انخاصح تكم قطؼح داخم ْزا انفشاؽ.

4

2

2

4

2

2

8

4

4

4

2

2

-

-

-

-

-

-

1
2

5
6

10
11
12
13
14
15

الموضوع

سعى انًغاقط انشأعٛح نقطغ األثاز
سعى انًُظٕس انُٓذعٗ نقطؼح األثاز
اعرخذاو أعانٛة اإلخشاج نهًششٔع
ذقٛٛى قثم انُٓائٗ نألػًال انفصهٛح أٔ يؼشض نهًٕاد انؼًهٗ أٔ يشاجؼح قثم
االيرحاٌ نهُظشٖ
ذقٛٛى قثم انُٓائٗ نألػًال انفصهٛح أٔ يؼشض نهًٕاد انؼًهٗ أٔ يشاجؼح قثم
االيرحاٌ نهُظشٖ
ذقٛٛى َٓائٗ (يُاقشاخ) نجُح ثالثٛح

4

 -5أعانٛة انرؼهٛى ٔانرؼهى 5أ -يحاضشاخ
5ب -يُاقشاخ
5ض -ػشوض
5د -ذًاسٍَ
5ص -يشاسَغ ذطثُقُح

 -6أعانٛة انرؼهٛى ٔانرؼهى
نهطالب رٖٔ انقذساخ
6أ -يحاضشاخ (انساػاخ انًكرثُح)
انًحذٔدج
 -7ذقٕٚى انطــالب :
أ -األعانٛة
انًغرخذيح

أ -1ذكهُفاخ وواظثاخ يُضنُح
أ -2ذقُُى يششوػاخ ذصًًُُح
أ -3اخرثاس ػًهٍ

نرقُُى نرحفُض انرؼهى انزاذً نذي انطالب
نرقُُى االنرضاو ترقذَى انًششوػاخ
نرقُُى إظادج انشسى ويُحًُ انرحصُم
انؼهًً

2

ب -انرٕقٛد

جـ  -ذٕصٚغ
انذسجاخ

أ -4يُاقشاخ وذقُُى آداء فصهً

نرقُُى يحصهح انرؼهى وذطىَشها

أ -5ايرحاٌ شفىٌ

نرقُُى انًحصهح انفُُح وانؼًهُح
اهذاف انًحرىي انؼهًً نهًقشس

ب -1انرقُُى  1ذكهُفاخ وواظثاخ يُضنُح

دوسي كم أسثىع

ب-2انرقُُى  2ذقُُى يششوػاخ ذصًًُُح
ب-3انرقُُى  3اخرثاس ػًهٍ
ب-4انرقُُى 4يُاقشاخ وذقُُى آداء فصهً
ب -5انرقُُى 5
ايرحاٌ شفىٌ

األسثىع 4
األسثىع 14
األسثىع انساتغ
نعُح ايرحاٌ َهاَح انؼاو
(يُاقشاخ)
11
11
11
11
61

ض -1ذكهُفاخ وواظثاخ يُضنُح
ض -2ذقُُى يششوػاخ ذصًًُُح
ض -3اخرثاس ػًهٍ
ض -4يُاقشاخ وذقُُى آداء فصهً
ض -5ايرحاٌ شفىٌ

 -8قائًح انكرة انذساعٛح ٔانًشاجغ :
أ -يزكشاخ
ال يوجد
ب -كرة يهضيح

1. Anna Garcia Pascual, Furniture Bamboo, Rattan, Fibers,
Code A/162, Idea book publisher, 2001.
2. Peter Moss, Asian Furniture a directory and sourcebook,
Code A/39, Thames and Hudson publisher, 2007.
3. Joseph Aronson, The Encyclopedia of Furniture, Code
A/71, Clarkson Potter Publisher, 1965.

جـ  -كرة يقرشحح

1. Interior Design and Space Planning
2. The Traditional Furniture MAKER
3. Encyclopedia of Furniture Making

د -دٔسٚاخ ػهًٛح
أٔ َششاخ  ...انخ
أعرار انًادج :و.د  /دػاء ػثذ انشحًٍ دمحم
ػثذانغالو

قائى تأػًال سئٛظ يجهظ انقغى انؼهً : ٙا.و.د َٓ /ا فخشٖ
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