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 أهداف المادة : 
باالسس والمباديء المتبعة في ربط الخامات تعريف الطالب بالنظم االنشائية والبنائية بشكل عام و: الهدف العام  

المعمارية المستخدمة في اعمال التصميم من خالل تعريفه بانواع الربط والمفاصل التركيبية االساسية في انهاء االرضيات 
  وف والفتحات للفضاءات الداخلية. ــــــوالجدران والسق

والجدران والسقوف والفتحات بالخامات المعمارية  يعمل الطالب بعض اعمال انهاءات االرضيات: الهدف الخاص 

 المستخدمة. 
 

 المفردات النظرية

 تفاصيل المفردات األسبوع

 االول
شرررا ا ررم الخامررات المسررتعملة فرري اعمررال التصررميم الررداخلي والمعمرراري مرر  عرررض صررور 

 وشرائح توضيحية.

 مواد البناء. –العمليات البنائية  الثاني

 طرق البناء. –بنائية العمليات ال الثالث

 النظم االنشائية )المنشأ المصمت / الهيكلي / القشري(. الرابع

 الجدار كعنصر انشائي / سلوك العنصر االنشائي تجاه االجهادات المختلفة وطرق مقاومتها(. الخامس

 تصنيف الجدران انشائياً / طرق التشييد. السادس

 بوق( / طرق الربط.الجدار بالوحدات البنائية )الطا السابع

 الربط / تنسيق االبعاد )الطابوق(. الثامن

 الفتحات في الجدران / االبواب / الشبابيك. التاسع

 الفتحات في الجدران المشيدة بالطابوق )االبواب / الشبابيك(. العاشر

 انواعها وطرق التغليف )بالكاشي ، المرمر(. –اعمال االرضيات  الحادي عشر

 اعمال االرضيات وطرق التبليط )بالفرش وطرق تنفيذ الزخارف المستخدمة في االرضيات(. الثاني عشر

 الثالث عشر
اعمرررال االرضررريات برررانواع الخشرررب والتفاصررريل والتراكيبالالزمرررة والنقررروش المسرررتخدمة فررري 

 االرضيات(.

 الرابع عشر
والمثبتررات  اعمررال االرضرريات )تغليررف االرضرريات بررالبالط البالسررتيكي( انررواع طرررق اللصررق

 والنقوش المستعملة.

 اعمال االرضيات / تغليف االرضيات بالموكيت/ انواع طرق اللصق والمثبتات المستخدمة. الخامس عشر

 السقف / انواع السقوف ، وطرق الربط المختلفة. السادس عشر

 تغليف السقوف الخشبية وطرق الربط المختلفة. السابع عشر

 مصطلحات السلم ، انواع الساللم. –يفها تعر –الساللم  الثامن عشر

 التاسع عشر
طرررق ربطهررا  –اشرركال الزخررارف المسررتعملة  –المررواد المسررتخدمة  –المحجرررات ، انواعهررا 

 بالسلم.

 طرق ربطها بالسلم. –المواد المستخدمة  –انواعها  –مقابض اليد  العشرون

 اد المستعملة في القواط .المو –طرق تنفيذ ا  –القواط  انواعها  الحادي والعشرون

 المواد المستعملة. –اشكالها طرق ربطها وتركيبها  –القواط  المتحركة  الثاني والعشرون

 المواد المستعملة. –اشكالها طرق ربطها وتركيبها  –القواط  الثانية  الثالث والعشرون

 شرا فكرة مشروع للفضاءات الداخلية. الرابع والعشرون

 مخططات + مقاط  + ايزومترك + واجهات م  اظهار كافة التفاصيل المتعلقة بها. نالخامس والعشرو

 مخطط للدرج واظهار كافة التفاصيل بالمقط  والواجهة. السادس والعشرون



 مخططات لتفاصيل االبواب والشبابيك. السابع والعشرون

 ئيتفاصيل اظهار مواد االنهاء واخراجها بالشكل النها الثامن والعشرون

 تقديم اولي للمشروع. التاسع والعشرون

 تقديم نهائي وتقييم. الثالثون

 
 

 يةالمفردات العمل

 تفاصيل المفردات األسبوع

 االول
تطبيق ورسرم كيفيرة اظهرار المرواد والخامرات المسرتعملة فري اعمرال التصرميم الرداخلي 

 والمعماري.

 ومواد البناء. –تطبيق ورسم العمليات البنائية  الثاني

 وطرق البناء. –تطبيق ورسم العمليات البنائية  الثالث

 عن النظم االنشائية. تطبيق ورسم لوحة الرابع والخامس

 تطبيق ورسم لطرق التشييد لجدار انشائياً. السادس

 تطبيق على الوحدات البنائية وطرق الربط. السابع

 تطبيق على تنسيق االبعاد )الطابوق(. الثامن

 تطبيق على الفتحات في الجدران )االبواب ، الشبابيك(. التاسع

 لمستديرة بالطابوق )االبواب ، الشبابيك(.تطبيق على الفتحات في الجدران ا العاشر

 تطبيق على اعمال االرضيات وطرق التبليط )الكاشي ، المرمر(. الحادي عشر

 تطبيق على اعمال االرضيات وطرق التبليط بالفرش م  الزخارف والنقوش. الثاني عشر

 تطبيق على اعمال االرضيات بالخشب م  الزخارف والنقوش . الثالث عشر

 تطبيق على اعمال االرضيات )البالط البالستيكي م  الزخارف والنقوش(. بع عشرالرا

 تطبيق على اعمال االرضيات بالموكيت م  الزخارف والنقوش. الخامس عشر

 تطبيق على اعمال السقف م  المواد المستعملة بالزخارف والنقوش. السادس عشر

 الزخارف والنقوش.تطبيق على اعمال السقف )بالخشب( م   السابع عشر

 تطبيق على انواع الساللم. الثامن عشر

 تطبيق على المحجرات وطرق الربط بالسلم م  اظهار الزخارف والنقوش. التاسع عشر

 تطبيق على مقابض اليد وطرق الربط م  اظهار المواد المستعملة. العشرون

 ة في القواط .تطبيق على القواط  م  اظهار المواد المستعمل الحادي والعشرون

 تطبيق على القواط  المتحركة م  اظهار المواد المستعملة والزخارف والنقوش. الثاني والعشرون

 تطبيق على القواط  الثانية م  اظهار المواد المستعملة والزخارف والنقوش. الثالث والعشرون

 تطبيقات فكرة المشروع. الرابع والعشرون

 ة المشروع .تطبيقات فكر الخامس والعشرون

 تطبيقات فكرة المشروع . السادس والعشرون

 تطبيقات فكرة المشروع . السابع والعشرون

 تطبيقات فكرة المشروع . الثامن والعشرون

 تقديم اولي . التاسع والعشرون

 تقديم نهائي وتقييم . الثالثون

 
 
 


