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 أهداف المادة :
تعريف الطالب بانواع المواد والخامات المستخدمه فيي التميميم اليداخلي وفيي عملييات االنهيا   الهدف العــــام :

 وخوامها الكيمائية والفيزياوية وكيفية استخدامها .
ييات االنهييا  ومعرفيه خييوا  يكون الطالييب ديادرال علييم االلميام بييالمواد المسيتخدمه فييي عملــيـس  الهيدف الخييا  :

 واساليب التنفيذ 
 

 لمفردات العمليةا

 تفاصيل المفردات االسبوع

 السادس -االول 
عميييل خلطييية مييين الجيييبس وتخميرقيييا باسيييتخدام دواليييب جبسيييية مختلفه الخ يييبيه   –الميييواد الجبسيييية 

ليياف . الطير  البالستيكيه  الكادجك السيليكونيه  تحييير الاواليب وميب الجيبس فيهيا وتسيليحها باال
 واالدوات المستعملة . –المودعي وانواع الحفر الغائر والبارز 

 انواعها وطرق التنفيذ وتطبيياات علم عمل الساوف الثانوية . –الساوف الثانوية  الثامن –السابع 

 . امكانياتها في عمليات الت كيل واعمال الطال  مع عمل تمارين تطبياية –انواعها  –االمباغ  التاسع

الرابع  –العاشر 
 عشر

الخ ييب البييارز والغييائر والتخييريم وتطعيييم الخ ييب بييالمواد المختلفييه وعمييل ا ييكال مجسييمه ودواطييع 
التفاميل والتراكيب الالزمه والناوش  –خ بيه مزخرفه ومبغ الخ ب   تغليف االرييات بالخ ب 
 المستخدمه في االرييات   تغليف الجدران بالمااطع الخ بيه .

 طرق الربط والاطع واللحام الغراض الت كيل . –انواعه  –دياساته  –مااطعه  –الحديد  س عشرالخام

 طرق الربط والاطع والت كيل بمواد اخرى .  –انواعه  –مااطعه الاياسيه  -االلمنيوم  السادس عشر

التاسع  -السابع 
 عشر

ا وانهائها . انها  الفتحيات  االبيواب طرق تركيبه –مااطعها الاياسيه  –انواعها  –االبواب وال بابيك 
طييرق  –ابعادقييا ودياسيياتها  –وال ييبابيك   االنهييا ات التاليديييه لالبييواب وال ييبابيك الخ ييبيه انواعهييا 

 –ربط الخ يب او المعيدن بالخاميات االخيرى  –تركيبها   االنها ات الغير تاليدية لالبواب وال بابيك 
 انواعها .المرايا   الزجاج بانواعها والمعادن ب

العشرون والحادي 
 والعشرون

تهيئيية ودطييع الييوا  زجاجيييه واسييتخدامها فييي تكييوين وحييدات زخرفيييه مييع طييرق التثبيييت  –الزجيياج 
 المختلفه للرسم علم الزجاج والحفر عليه وتلوينه . 

 –ثاني والعشرون ال
 -الثالث والعشرون 
 الرابع والعشرون

سا  الجدران بالطابوق وبت كيالت زخرفييه اك –بنا  الجدران بالطابوق  الربط االنكليزي وااللماني  
 بنا  جدار يحتوي علم ربط انكليزي او الماني واستخدام الت كيالت الهندسية في الوسط . –مختلفه 

 اعداد الحجارة لبنا  الجدران الخامس والعشرون

 اعمال الرخام  التاطيع   الت كيل  اكسا  الجدران واالرييات بالرخام . السادس والعشرون

السابع والثامن 
 والعشرون

عمل تمارين  –طرق الربط والت كيل في تغليف االرييات والجدران  –ا كاله  –انواعه  –الكا ي 
 تطبياية

التاسع والعشرون 
 والثالثون

المواد المستخدمه بالمحجرات ا يكال  –انواعها  حسب ال كل الهندسي للسلم   ابعادقا  –المحجرات 
ربطهيا بالسيلم   تفامييل ربيط الخاميات المختلفيه ميع بعييها . اعيداد ورسيم  الناوش المستعمله طرق

 ا كال لموادد مختلفه بابعاد مختلفه مع زخرفتها وتغليفها .

 


