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 أهداف المادة :
رق واالسىالي  طىهمى  والفضىااات المعييىية والم  التعرف على  امميىة االثىاأ د حىد عنا ىر  الهدف العـــــام :

 .واالنتاجالمستخدم  في عملية   ت ميم  
بحسىا  اليىيم الوظي يىة التعرف عل  االسالي  المتبعة لت ميم انواع وايىدا  االثىاأ المختل ى    الهدف الخاص :

 . االدائية والييم التعبيرية الرمزية الجمالية

 المفردات النظرية

 تفاصيل المفردات االسبوع

 االول
الممية االثاأ ودورة في ال ضااات المختل ى  دعن ىر اساسىي ومهىم مىو الجوانى  الوظي يىة  يرح

 والجمالي  .

 الثاني
لمحىى  تاريخيىىة لبىىدايات اسىىتخدام االثىىاأ فىىي حيىىاة االنسىىاو بانواعىى  وايىىدال  المختل ىى  والخامىىات 

 الم نع منها .

 الثالث
عى  وايىدال  المختل ى  والخامىات المسىتخدم  االثاأ في العراق اليىديم   سىومر ب بابى  ب ايىور انوا

 )عرض  ور توضيحية( .

 االثاأ في م ر اليديم    ال راعن  ب انواع  وايدال  المختل   ب الخامات  الييم التعبيرية والجمالية  الرابع

 لجماليةاالثاأ في االغرييي والروماني ب انواع  وايدال  المختل   ب الخامات  الييم التعبيرية وا الخامس

  ) انواع  وايدال  المواد المستخدمة في ب الييم التعبيرية  االسالمي االثاأ في ع ر السادس

 اثاأ ع ر النهضة السابع 

 االثاأ ت نيف انواع   م هوم ت ميم االثاأ الثامن

 ت ميم االثاأالمبادْى العامة للت ميم ب معايير  التاسع

 االثاأ دييم  تعبيرية وجمالية االلواو وتوظي ها في وحدات العاشر

 الحادي عشر 
 والثاني عشر

االثاأ المعا ر ب يرح المم المبادْي  التي اعتمدما المدارس ال نية المعا رة في ت اميم االثىاأ 
   الحداثة مابعد الحداثة   ال  الباوموس ... الخ . مع االيارة لهم م مميو االثاأ العالميو 

 الثالث عشر 
 ر والرابع عش

 طرق االنتاج المختلفة المستخدمة في صناعة االثاث حسب الخامات وامكانياتها التشكيلية 

 الخامس عشر 
 والسادس عشر 

وحدات الجلوس   اوضاع الجلوس   الموا  ات الواج  توفرما عند ت ميم الدرسي الجيد 
 )عرض نماذج و ور توضيحية( .

 السابع عشر
 والثامن عشر

) منضدة صغيرة ، منضدة مكتب  ، ابعادها حسب االداء الوظيفي والقيم التعبيرية المناضد / انواعها

 ، منضدة طعام ....... الخ (

 التاسع عشر
 والعشرون

وحدات الخزو   انواعها)وحدات الخزو المنزلية ب وحدات خزو مدتبي  .. الخ( ابعادما وحس  
 .ادااما الوظي ي ب الخامات المستخدم  فيها

 لعشرونالواحد وا
 والثاني والعشرون

وحس  ادااما الوظي ي الخامات المستخدمة فيها اثاأ النوم   ابعادما  ... الخ اثاأ النوم   انواعها 
المستخدم  انواع  وايدال  المختل ة حس  االداا الوظي ي والوظي ة التعبيرية الرمزية والخامات 

 () سرير لشخص ، لشخصين ، سرير بطابقين .... الخ  في 

 الثالث والعشرون 
 والرابع والعشرون

) اثاث نوم ، اثاث جلوس ، دراسة تحليلية لتصميم وحدات اثاث االطفال حسب الفئات العمرية .

 منضدة طفل ، (

 زيارة ميدانية الحد مصانع االثاث او معارض االثاث  الخامس والعشرون

وحدات االثاأ المختل ة ) زخارف مندسية نباتية ب خطية ( عرض  ور  الزخارف المستخدمة في السادس والعشرون



 توضيحية والسابع والعشرون

 الثامن والعشرون
 والتاسع والعشرون

دراسة تحليلة لوحدات اثاأ العرض ) فاترينات العرض العمودية االفيية ب واجهات محا  تجاريىة 
 قياساتها ايدالها للييم التعبرية والجمالية 

 عمال المنزةةنقد وتقييم لال الثالثون
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 المفردات العملية

 تفاصيل المفردات االسبوع

 االول
عمىى  تمىىاريو تطبيييىىة مىىو خىىال  رسىىم فضىىااات تتضىىمو وحىىدات اثىىاأ مختل ىىة لتوضىىي  

 لنماذج توزيع وحدات االثاأ ضمو ال ضااات , دورما في مذه ال ضااات مع عرض

 الثاني
مىو عرض رسومات توضيحية لنماذج تبيو بدايات استخدام لوحدات االثاأ مىع رسىومات 

 قب  الطلبة المم النماذج البدائية لوحدات االثاأ 

 الثالث

ب  عم  رسم ت  يلي مع تحديد اليياسات التيريبية لوحدات اثاأ مختل ة ) دراسي ب مناضد
سىىرير ( الثىىاأ سىىومري ب بىىابلي ب ايىىوري ب وتوضىىي  ال روقىىات الت ىىميمية والتعبيريىىة 

 ضمو عنا رما .

 الرابع
عم  رسوم ت  يلية مع تحديد اليياسات التيريبية لوحدات اثاأ فرعوني مختل ىة ) دراسىي 

 ب مناضد ب سرير ( وتوضي  امم العنا ر المستخدمة فيها الرموز التعبيرية . 

 الخامس
عم  رسوم ت  يلية مع تحديد اليياسات التيريبية لوحدات اثىاأ اغرييىي ورومىاني مختل ىة  

 ) دراسي ب مناضد ب سرير ( وتوضي  امم العنا ر المستخدمة فيها الرموز التعبيرية .

 السادس
عم  رسوم ت  يلية مىع تحديىد اليياسىات التيريبيىة لوحىدات اثىاأ المسىلميو وتوضىي  امىم 

 تخدمة فيها الرموز التعبيرية .العنا ر المس

 السابع 
عم  رسوم ت  يلية مع تحديد اليياسات التيريبيىة لوحىدات اثىاأ ع ىر النهضىة وتوضىي  

 امم العنا ر المستخدمة فيها الرموز التعبيرية .

 الثامن
عم  تماريو لرسم نماذج النواع االثاأ المختل ة وحس  ت ني ها مىو خىال  نمىاذج محليىة 

 وعالمية 

 التاسع
 العاشر

عم  تماريو تطبييية للعالقات اللونية وامدانية توظي ها فىي ت ىاميم وحىدات االثىاأ دييمىة 
 تعبيرية رمزية مو خال  عم  عدة ايدا  بتدرار وحدة اثاأ واحدة 

 الحادي عشر 
 والثاني عشر

ة تماريو تطبييية مو خال  رسم نماذج الثاأ مىو المىدارس ال نيىة المعا ىرة وعمى  دراسى
 تطبييية في امدانيات تطويرما .

 الثالث عشر 
 والرابع عشر 

تنفيذ تمرين لتصميم وحدة اثاث محددة وبانواع مختلفة باستتخدام اامتة لكتل نتوع ) اشتب ، 

معتتد، ، لتتدا ن ، حزتتر ، و(يرهتتا ( للتعتترو علتتي الفرونتتات فتتي الزوانتتب التنفيذيتتة وبتتتاثير 

 الخامة .

 الخامس عشر 
 والسادس عشر 

تمارين لتصميم وحدة جلتوس متع مالح تة المواصتفات الواجبتة عنتد تصتميم الكرستي عمل 

 الزيد 

 السابع عشر
 والثامن عشر

عمل تمارين تطبيقية لتصاميم مناضد مختلفة يالحظ فتي الزانتب التوظيفي االدا تي والزانتب 

 التعبيري الرمةي ) منضدة صغيرة ، منضدة مكتب ، منضدة طعام .... و(يرها .(

 سع عشرالتا
 والعشرون

عمل تمارين تطبيقيتة لتصتاميم وحتدات اتة، ووحتدات حفتظ وعترض يالحتظ فيهتا الزانتب 

 االدا ي والتعبيري الرمةي

 الواحد والعشرون
 والثاني والعشرون

عمل تمارين تطبيقية لتصاميم اثاث النوم يالحظ فيها الزانب االدا ي والتعبيتري ) ستريرنوم 

 ( ريربطابقينسلشخص ، سرير نوم لشخصين ، 

عمل تمارين تطبيقية لتصاميم اثاث االطفال يالحظ فيها الزانب االدا ي والتعبيري ) سرير  الثالث والعشرون 



 طفل ،  ، كرسي طفل ، منضدة طفل ( والرابع والعشرون

 زيارة ميدانية الحد مصانع او معارض االثاث الخامس والعشرون

 السادس والعشرون
 والسابع والعشرون

متتل تمتتارين تطبيقيتتة بتوظيتتف الةاتتارو الهندستتية او النباتيتتة او (يرهتتا ضتتمن وحتتدات ع

 االثاث مع حساب الزانب التعبيري الرمةي والقيمة الزمالية المتحققة 

 الثامن والعشرون
 والتاسع والعشرون

عمتتل تمتتارين تطبيقيتتة لتصتتاميم وحتتدات اثتتاث العتترض ) الفاترينتتات ( بانواعهتتا ) االفقيتتة 

ديتتة ، ووجهتتات المحتتال التزاريتتة ( متتع حستتاب للقتتيم الوظيفيتتة االدا يتتة والتعبيريتتة والعمو

 الرمةية 

 نقد وتقييم لالعمال المنزةة الثالثون

 
 
 

 


