
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الجامعة التقنية الوسطى 

 كلية الفنون التطبيقية 
 القسم  : التصميم الداخلي           

 
 المفردات الدراسية

 

 
 أهداف المادة :    

 تعليم الطالب كيفية احتساب الفقرات الداخلة في تنفيذ اعمال التصميم الداخلي وصناعة االثاث ـ
 واحتساب المواد 

 الداخلة في تلك الفقرات وكيفية تنظيم جداول الكميات .  
 ة في ادارة االنتاج والتسويق وحسابات الكلفة.تعليم الطالب مفاهيم اساسيـ 

 تفاصيل المفردات االسبوع

 االول
واهميته وعالقته بالتصميم الدداخلي واعدداد خطدة المعدروال وعالقتده ال منيدة  حسابات الكلفمبادئ 

 بالفقرات االخرى في التصميم الداخلي

 الثاني
وطدر  جمدا المعلومدات والسدت التدي يرتكد  عليخدا التخمدين تعاريف عامة عن التخمين والذرعات 

 .وجدول الكميات وتحليل االسعار 

 .تعريف باعمال فريق عمل انعاء االبنية وحساباتخا الثالث

 .التعرف على العوامل المؤثرة على كيفية تنفيذ المعاريا الرابع

 .تعريف بقياس الذرعات ما زيارة مواقا العمل لمعروال ال الخامس

السادس و السابع 
 والثامن والتاسع

التعريف بحفر االساسات وطريقة بناءها وصدبخا ورسدومخا واعمدال الطدابو  والح دارة ورسدوماته 

 .المعمارية واعمال التغليف بور  الحائط واعمال التغليف ال صية

العاشر و االحادي 
عشر و الثاني عشر 

 والثالث عشر

 
يات لفقرات االعمال االنعائية لوحدة سكنية وتوضح وتحدد اعداد جداول الكميات لفقرات الكم

 .المواصفات الفنية لكل الفقرات كل حسب نوعه وطريقة حسابه 
 

الرابع عشر و 
 الخامس عشر

 تعريف بانواال االرضيات وطريقة بناءها

السادس عشر و 
 السابع عشر

 
 

 . ال دران (اعداد جداول الكميات لفقرة اعمال الكاشي بانواعه )لالرضيات و
6 

 

الثامن عشر و التاسع 
 عشر و العشرون

 .تطبيقات حسابية لالرضيات وال دران بالكاشي حسب مخططات جاه ة يتم توفيرها 

االحادي والعشرون و 
 الثاني والعشرون

 .تعرف بالساللم انواعخا ومواصفاتخا وطريقة حساباتخا

الثالث والعشرون و 
 الرابع والعشرون

 
 .ية لكلفة واعداد المخططات الخاصة النواال الساللم تطبيقات حساب

 

 . اعداد جداول الكميات لفقرة الفتحات )االبواب والنوافذ( الخامش والعشرون 

 .اعداد جدول الكميات لفقرة التاسيسات الكخربائية  السادس والعشرون

 اعداد جدول الكميات لفقرة التاسيسات الصحية . السابع والعشرون

 اعداد جدول الكميات لفقرة اعمال السقوف الثانوية . والعشرون الثامن

التاسع والعشرون 
 والثالثون

 اعداد جدول الكميات لفقرة االعمال الخعبية والمعدنية الثابتة .

 

أسم 
 المادة

 حسابات الكميات
السنه 
 الدراسية
 الثانية

 عدد الساعات االسبوعية

Cost  Acounts عدد الوحدات جموعالم عملي نظري 

 4 2 ـ 2 العربية  لغة التدريس


