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 نةـــــالس
 الدراسية

 ىــــاالول

 عدد الساعات األسبوعية

Raw Material Technology المجموع عملي رينظ 
عدد 

 الوحدات

 4 2 - 2 االنكليزية لغة التدريس للمادة

 
 أهداف المادة :

ي التصميم الداخلي وتصميم ـــات والمواد المستخدمة فـــــــب بالخامـــــف الطالـــــ: تعريام ــــالهدف الع
 وصناعة االثاث.
  خدمة في التصميم الداخلي وصناعة االثاثخواص المواد المست -1 يتعرف الطالب على: : الهدف الخاص

 طرق تشغيلها وتصنيفها. -2                                            
استخداماتها وتوظيفها في تصاميم الفضاءات الداخلية وتصميم  -3

 وصناعة االثاث.
 

 تفاصيل المفردات األسبوع

 األول
الفضااءات الداخلياة وتصاميم وتصاني  التعرف على المواد المستخدمة في تصميم ومعالجة 

 االثاث.

 طرق تجفيفه. -الخشب، مصادره، خواصه، انواعه الثاني والثالث

 العدد واالجهزة المستخدمة في تشغيل وتصني  الخشب. الرابع

 طرق ربط الخشب الخامس

 مواد االنهاء المستخدمة في الخشب السادس

السابع والثامن 
 وتاسع

اعااه، طاارق الااربط، مجاااالت اسااتخدام الوظيفااة فااي اعمااال التصااميم الحديااد، خواصااه، انو
 الداخلي وتصميم وتصني  االثاث.

 العاشر
االلمنيوم، خواصه، طرق الربط، مجاالت استخدامه الوظيفي والجمالي في اعمال التصاميم 

 الداخلي وتصميم وتصني  االثاث.

الحادي عشر 
 والثاني عشر

ربط، مجاالت استخدامه الوظيفي والجماالي فاي اعماال النحاس، خواصه، سبائكه، طرق ال
 التصميم الداخلي وتصميم االثاث .

الثالث والرابع 
 والخامس عشر

اللدائن، ماهيتهاا، خواصاها ، انواعهاا، طارق انتاجهاا امكانياة توظيفهاا فاي اعماال التصاميم 
 الداخلي وتصني  االثاث.

 السادس عشر
ه فااي اعمااال التصااميم الااداخلي وتصااميم وتصااني  الزجااا ، خواصااها، انواعااه، اسااتخدامات

 االثاث.

 السابع عشر
المرايا، خواصها، انواعها، اهمية استخدامها في اعمال تصميم الفضاءات الداخلية وتصميم 

 االثاث.

 الثامن عشر
االقمشااة، خواصااها، انواعهااا، طاارق توظيفهااا واسااتخدامها فااي اعمااال التصااميم الااداخلي 

 وتصميم االثاث.

 اسع عشرالت
الجلود، خواصها، انواعها، طرق توظيفها واستخدامها في اعمال التصميم الداخلي وتصميم 

 االثاث.
 المواد المستخدمة في االنشاء واالنهاء لتصاميم الفضاءات الداخلية. العشرون

الحادي والعشرون 
والثاني والعشرون 
 والثالث والعشرون

 ي اعمال تصميم الفضاءات الداخلية.الطابوق، خواصه، انواعه، استخداماته ف
 طرق الربط والتشكيل للطابوق )تشكيل زخارف مختلفة باستخدام الطابوق(

 .لجة للحجرلتشغيل والمعاالحجر، مواصفاته، انواعه، طرق تقطيعه، اعمال ا الرابع والعشرون



الخامس 
العشرون   و

والسادس 
 العشرونو

كاشي( ، انواعه، مقاساته، استخداماته في اعمال تصميم الفضاءات الداخلية، البالط )ال
 طرق الربط.

 السابع والعشرون
الرخام )االمرمر( ، انواعه، مقاساته، استخداماته في اعمال تصميم الفضاءات الداخلية، 

 طرق الربط.

 الثامن والعشرون
فنية والجمالية في معالجة الفضاءات الخزف )السيراميك( ، اهميته ، خواصه، استخداماته ال

 الداخلية.

التاسع والعشرون 
 والثالثون

االصباغ، انواعها، مكوناتها، طرق مزجها، استخداماتها الفنية في اعماال التصاميم الاداخلي 
 واالثاث.
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