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 ًَىرج وصف انًقشس
 

 وصف انًقشس    

 

 انفٌُٕ انغًٛهخكهٛخ  / ثغذادعبيؼخ  ؤعغخ انزؼهًٛٛخانً .1

 انزصًٛىلغى  انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .2

 D3 اعى / سيض انًمشس .3

  انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .4

 دٔاو سعًٙ أشكبل انحضٕس انًزبحخ .5

 عُٕ٘ انفصم / انغُخ .6

 66 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .7

 يشاجؼخ أداء يؤسسبد انتؼهُى انؼبنٍ ))يشاجؼخ انجشَبيج األكبدًٍَ((

تتضمن المادة المعلومات االساسية ذات العالقة بموضوع تصميم االثاث التي يتم استخدامها في انهاء الفضاءآت 

 الداخلية وتصميميها وفق المتطلبات الوظيفية والجمالية



 2618-2617 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .8

 : اف انًمشسأْذ-9
يهدف الدرس الى تمكين الطالب من وضع االفكار الخاصة بقطعة اثاث معينة وتنفيذه بواسطة  - أ

الرسومات ومن ثم عمل ) ماكيت( نموذج مصغر لقطعة االثاث واجراء عمليات الحذف واالضافة 
صل كمشروع لنهائي الف 1:1للوصول الى تصميم يخدم الحاجات االنسانية وعمل تصميم بمقياس 

 الدراسي الثاني

 قطع  االثاثمعرفة كيفية استخدام المواد في انهاء  - ب

 التزينية لقطع االثاث .مكمالت المعرفة كيفية استخدام  -ج     

 
 
 

 

 يخشعبد انزؼهى ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .9



 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
 اصبس .لطؼخ انمذسح ػهٗ اخزٛبس انًٕاد انًُبعجخ نكم  اكزغبة -

  انزؼبيم يغ انًٕاد  االٔنٛخ انًخزهفخ -

 ثبَٕاع انزؼبشٛك انخشجٛخ ٔانحذٚذٚخ انؼًهٛخصٚبدح انًؼشفخ  -

 

 انًٓبساد انخبصخ ثبنًٕضٕع   -ة 

يٍ  رُفٛز لطغ االصبسانًشبسكخ انصفٛخ فٙ انزؼشف ػهٗ انًٕاد انًؼبصشح انزٙ ًٚكٍ اٌ رغزخذو فٙ  -

 . ادخالل انجحش ٔانزمصٙ ػٍ ْزِ انًٕ

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

  .) رخطٛطبد ٚذٔٚخ ( ( COZانزحشٚشٚخ )  االعجٕػٛخاالخزجبساد  -

 . دسعبد يحذدح نهغٛبة ٔنهزحضٛش انٕٛيٙ ٔانحضٕس -

 . ٕالغ االنكزشَٔٛخ نإلفبدح يُٓب إسشبد انطالة إنٗ ثؼض انً -

 

 

 طشائك انزمٛٛى      

 

 انًشبسكخ فٙ لبػخ انذسط.

 ٕس ٔانغٛبةانحض



 ٔأَشطخ . ئٛخَٔٓب اخزجبساد فصهٛخ

 

 
 يٓبساد انزفكٛش -ط

 . انًمشس انًٕػذ فٙ ٔرغهًٛٓب انٕاعجبد أداء ػهٗ نهؼًم انطبنت لذسح رطٕٚش  -1ط

فضبء نمطغ االصبس فٙ ان رطٕٚش انطبنت ٔرؼهًّٛ ػهٗ اخزٛبس انًٕاد راد االنٕاٌ انًُبعجخ ٔانًكًهخ  -2ط

 .انذاخهٙ

 .نالػًبل انصفٛخ ٔانجٛزٛخ  ٔانًُبلشخ انحٕاس ػهٗ انطبنت ذسحل رطٕٚش  -3ط

 

 

 

 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 رطجٛمٙ يشرجظ ثٕالغ انحٛبح انٕٛيٛخ نغزة انطبنت انٗ يٕضٕع انذسط دٌٔ  َحٕ ػهٗ انًحبضشح إداسح

 .نهفٓى ٔانزحهٛم ػٍ صهت انًٕضٕع نزكٌٕ انًبدح يشَخ لبثهخ االثزؼبد 
 انغًبػٛخ ٔانٕاعجبد األَشطخ ثجؼض نتانطب ركهٛف. 

 هٕاعجبد انٕٛيٛخ ٔاالخزجبساد .ن انذسعخ يٍ َغجخ رخصٛص 

 

 طشائك انزمٛٛى    



  انًغؤٔنٛخ ٔرحًهّ انطبنت انزضاو دنٛم انذسط لبػخ فٙ انفبػهخ انًشبسكخ. 

 ٔانجحٕس. انٕاعجبد رمذٚى فٙ انًحذد ثبنًٕػذ االنزضاو 
 

 

 
  
 ٔانًٓبس٘ انًؼشفٙ ٔانزحصٛم االنزضاو ػٍ ٔانُٓبئٛخ انفصهٛخ االخزجبساد رؼجش. 

 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ (. -د 

 .انحذٚضخ فٙ انزُفٛز انزمُٛخ ٔعبئم يغ انزؼبيم ػهٗ انطبنت لذسح رًُٛخ  -1د

 .ػهٗ اكزشبف انًٕاد انزكُٕنٕعٛخ انحذٚضخ زشَذاإلَ يغ انزؼبيم ػهٗ انطبنت لذسح رًُٛخ  -2د

 .انغًبػٙ يٍ خالل انزؼبٌٔ   انزؼبيم ػهٗ انطبنت لذسح رًُٛخ  -3د

 .ٔانًُبلشخ انحٕاس ػهٗ انطبنت لذسح رطٕٚش    -4د

 ثُٛخ انًمشس .16

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اعى انٕحذح / انًغبق أٔ 

 انًٕضٕع
 خ انزمٛٛىطشٚم طشٚمخ انزؼهٛى

 انًبدح  2 االٔل
انتؼشف ػهً انًىاد االسبسُخ 

 رطجٛمٙ  انًستخذيخ فٍ تصًُى االثبث
اعئهخ ػبيخ 

 ٔيُبلشخ

 االشكبل انُٓذعٛخ 2 انضبَٙ

تصًُى اثبث يٍ ثالثخ اشكبل 

 هُذسُخ فقظ
اعئهخ ػبيخ  رطجٛمٙ

ٔيُبلشخ أ 

 ايزحبٌ ٕٚيٙ

 االشكبل انُٓذعٛخ 2 انضبنش
ثخ اشكبل تصًُى اثبث يٍ ثال

 هُذسُخ فقظ
أعئهخ ػبيخ  رطجٛمٙ

 ٔيُبلشخ 
 ايزحبٌ ٕٚيٙ رطجٛمٙ تصًُى اثبث خشجٍ اصبس خشجٙ 2 انشاثغ

 اصبس يؼذَٙ 2 انخبيظ
أعئهخ ػبيخ  رطجٛمٙ تصًُى اثبث يؼذٍَ

 ٔيُبلشخ 

 اصبس نذائُٙ 2 انغبدط
اعئهخ ػبيخ ٔ  رطجٛمٙ تصًُى اثبث نذائٍُ

 يُبلشخ

 احشف اصبس ػهٗ شكم 2 انغبثغ
اعئهخ ػبيخ  رطجٛمٙ تصًُى اثبث ػهً شكم أحشف 

 ٔيُبلشخ

 2 انضبيٍ
انًٕاد انًغزخذيخ فٙ 

 انزُفٛز

انتؼشف ػهً انًىاد االسبسُخ 

 انًستخذيخ فٍ تصًُى االثبث
انًُبلشخ فٙ  رطجٛمٙ

انزحضٛش 

 انٕٛيٙ
 ايزحبٌ    2 انزبعغ



 انشكم ٔانزمُٛخ 2 انؼبشش
تصًُى االثبث )تىضُح انؼالقخ 

 ثٍُ انشكم وتقُُخ انتُفُز(
ايزحبٌ  رطجٛمٙ

 شٓش٘
انحبد٘ 

 ػشش 
 انخصبئص انجصشٚخ 2

تصًُى اثبث) تىضُح انصفبد 

 انًظهشَخ وانخصبئص انجصشَخ(
اعئهخ ػبيخ  رطجٛمٙ

 ٔيُبلشخ

 انخصبئص انًظٓشٚخ 2 انضبَٙ ػشش

تصًُى اثبث) تىضُح انصفبد 

 انجصشَخ(انًظهشَخ وانخصبئص 
يُبلشخ  رطجٛمٙ

ٔرحضٛش 

 ٕٚيٙ

انضبنش 

 ػشش
 انؼاللبد انزصًًٛٛخ 2

تصًُى اثبث تىضح انصفبد 

انًظهشٌ وانخصبئص انجصشَخ 

نالثبث )شكم ، حجى، َسجخ 

 وتُبست ونىٌ..انخ(

 رطجٛمٙ

 اعئهخ ػبيخ

انشاثغ 

 ػشش
 انًكًالد 2

تصًُى االكسسىاساد وانًكًالد 

انًستخذيخ فٍ صُبػخ وتصًُى 

 ثبثاال

 ٔ انٕاعجبد رطجٛمٙ

 يُبلشخ

انخبيظ 

 ػشش
 انزؼبشٛك انخشجٛخ 2

تصًُى انًفبصم انًستخذيخ فٍ 

 االثبث انخشجٍ
ايزحبٌ  رطجٛمٙ

 شٓش٘
انغبدط 

 ػشش
 ايزحبٌ  2

 رطجٛمٙ
 

انغبثغ 

 ػشش
 انزؼبشٛك انحذٚذٚخ 2

تصًُى انًفبصم انًستخذيخ فٍ 

 االثبث انًؼذٍَ
 رطجٛمٙ

 ايزحبٌ ٕٚيٙ

انضبيٍ 

 ػشش
 رصًٛى لطؼخ اصبس 2

انتهُئخ ويُبقشخ تصًُى قطؼخ 

)تقذو فٍ َهبَخ  1:1اثبث ثًقُبط 

 انسُخ انًششوع(

اعئهخ ػبيخ  رطجٛمٙ

 ٔيُبلشخ

انزبعغ 

 ػشش
 رطجٛمبد نشعٕو ٚذٔٚخ 2

تطجُقبد ػهً تصبيُى اثبث 

 خبسجُخ وداخهُخ
انًُبلشخ  رطجٛمٙ

ٔانزحضٛش 

 انٕٛيٙ

ايزحبٌ  رطجٛمٙ نطشاص يؼٍُ تصًُى اثبث ٔاد٘ انشافذٍٚ 2 انؼششٌٔ



 انجُٛخ انزحزٛخ .11

 شٓش٘

احذٖ 

 ٔػششٌٔ
2 

ٔاد٘ انُٛم ، نٕٚظ 

انخبيظ ػشش ٔانغبدط 

 ػشش

 رطجٛمٙ تصًُى اثبث نطشاص يؼٍُ
يُبلشخ 

 ٔحٕاس

اصُٗ 

 ٔػششٌٔ
 انؼٕايم انجٛئٛخ انًؤصشح 2

تصًُى االثبث تىضح انتأثُشاد 

 االجتًبػُخ(-انجُئُخ )انفُضَبئُخ
ايزحبٌ ٕٚيٙ  رطجٛمٙ

 ٔيُبلشخ

صالصخ 

 ٔػششٌٔ
 انُٓذعخ انجششٚخ  2

تصًُى االثبث تىضح انؼالقخ ثُُهب 

وثٍُ يىاصفبد وآنُبد جسى 

 االَسبٌ

يُبلشخ  رطجٛمٙ

 ٔحٕاس

اسثؼخ 

 ٔػششٌٔ
 ايزحبٌ صبنش  2

 رطجٛمٙ
 

خًغخ 

 ٔػششٌٔ
 اصبس يطجخ 2

يُبلشخ  رطجٛمٙ تصًُى قطؼخ اثبث داخهُخ )يطبثخ(

 ٔحٕاس

عزخ 

 ٔػششٌٔ
 اصبس حًبيبد 2

صًُى قطؼخ اثبث داخهُخ ت

 )حًبيبد(
 رطجٛمٙ

 اعئهخ ٔيُبلشخ

عجؼخ 

 ٔػششٌٔ
 اصبس اطفبل 2

تصًُى قطؼخ اثبث داخهُخ )غشف 

 َىو او غشف َىو اطفبل(
 رطجٛمٙ

 ششػ ٔحٕاس

صًبَٛخ 

 ٔػششٌٔ
 اصبس كٕيجٕٛرش 2

تصًُى قطؼخ اثبث داخهُخ 

 كىيجُىتش
 رطجٛمٙ

 اعئهخ ٔيُبلشخ

رغؼخ 

 ٔػششٌٔ
 ػبيخ اصبس نفضبءآد 2

تصًُى قطؼخ اثبث يُتخجخ يٍ 

 فضبء ػبو
 رطجٛمٙ

 اعئهخ ٔحٕاس 

  2 صالصٌٕ
يُبلشخ   يُبقشخ يشبسَغ انطهجخ 

 ٔحٕاس



 انمشاءاد انًطهٕثخ :
 كزت انًمشس 

 ٖاخش 

عزت ، رجب . تاريخ االثاث من اقدم العصور، الهيئة المصرية  (1)
 . 1821العامة للكتاب ،

ثابت ، واخرون . تصميم االثاث مفاهيم .. البلداوي ، محمد  (2)
 2002تقنيات دار أيله للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن ، 

  خيزطهجبد خبص

انخذيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم 

انًضبل يحبضشاد انضٕٛف ٔانزذسٚت 

 انًُٓٙ ٔانذساعبد انًٛذاَٛخ (
 .ريع حبوث التخرجومشايف الشركات والدوائر ذات العالقة  العملي التطبيق

 

 انمجٕل  .12

 ال رٕعذ انًزطهجبد انغبثمخ

 26 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 46 أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 اعى انًمشس أٔ انًغبق الرتميز انًغزٕٖ / انغُخ
انغبػبد 

ٔانٕحذاد 

 انًؼزًذح

 

 عبػخ 00 رصًٛى اصبس D3 عُٕ٘
 ثكهىسَىط تصًُى 

 

  
  

 

 
   

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

 يخطظ يهبساد انًُهج



 

 َشجً وضغ اشبسح فٍ انًشثؼبد انًقبثهخ نًخشجبد انتؼهى انفشدَخ يٍ انجشَبيج انخبضؼخ نهتقُُى

 يخشجبد انتؼهى انًطهىثخ يٍ انجشَبيج

 بسٍأس اسى انًقشس سيض انًقشس انغُخ / انًغزٕٖ

 أو اختُبسٌ
 انًهبساد انؼبيخ وانًُقىنخ يهبساد انتفكُش انًهبساد انخبصخ ثبنًىضىع انًؼشفخ وانفهى

) أو( انًهبساد األخشي 

انًتؼهقخ ثقبثهُخ انتىظُف 

 وانتطىس انشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 5ة 4ة 3ة 2ة 1ة 6أ 5أ 4أ 3أ 2أ 1أ

 3D اساسي تصميم اثاث / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

                      
                       

                      

                       

                      

 
 

                     

 
 

                     

 
 

                     

 
 

                     

 
 

                     

 
 

                     


