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  تصمیم وتصنیع األثاثتقنیات معاصرة ل :)2مشروع (

  

  الطالب المشاركون:

 نھى السید محمد السید .1
 نورھان عالء عبد هللا السید محمد فاید .2
 مینا صموئیل كامل مكلھ .3
 مدكور محمد عادل على  .4
 محمود محمد موسى موسى حامد .5
 مینا رضا زكي عبد هللا .6
 عصام مجدي طھ قصیر الدیل .7
 رندا احمد محمد امام علي .8
  حاتم خالد حمودة عبده .9

  احمد محمد مختار صالح مالك .10
  

  ملخص المشروع:

  -تقوم فكرة المشروع على اساس ابتكار قطع اثاث منھا داخلي و خارجي كالتالي :

ة تصمیم وحدات - ة و خارجی اث داخلی وظیفي  أث الي و ال ى ان تتسم بالشكل الجم أثیر عل ام بدراسة ت مع االھتم
 الضوء و الظل و االتزان و الخامة ..... الخ

  
 مشروعالتصمیم و تنفیذ احل مر

 تحدید الفكرة و تحلیلھا للوصول إلى الفكرة التصمیمیة النھائیة . .1
 بمقیاس مصغر الختبار إمكانیة تنفیذ الشكل  (بشكل فردي). (Prototype)تنفیذ الفكرة یدوي  .2
على جموعھ مكونھ تقییم كل المشاریع و تحدید األفكار القابلة للتنفیذ و اختیار المجامیع على أن تكون كل م .3

 طالب . 5من االقل 
 تنفیذ الفكرة بمقیاس مصغر بالخامة المستخدمة في التنفیذ . .4
 دراسة الروابط المستخدمة لضمان ثبات الوحدة . .5
 اختبارات الضوء و الظل. .6
 استخدام برامج الحاسب اآللي لرسم الوحدة لتكون قابلھ للتنفیذ بفكرة التصنیع الرقمي . .7
 ھائي .مرحلة التنفیذ الن .8
 التصنیع الرقمي من خالل ورش متخصصة . .9
 .1:1تجمیع الوحدات المنفذة بمقیاس  .10

  
  
 

 المشروعأھداف 

ى طالب  -1 ن خالل المشروع المقرر عل ة م میم الحدیث دراسة التكامل بین المواد العلمیة الٌمدرسة و تقنیات التص
 الفرقة الثالثة تخصص تصمیم داخلي و أثاث بالمستوى الرابع 
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المبنى الخاص بكلیة الفنون و التصمیم بجامعة فاروس باإلسكندریة بإضافة في   الفراغات الداخلیھ بعض معالجة -2
 خارجیة  تغطیاتوحدات اثاث ابتكاریة التصمیم  و عمل وحدات 

تصمیم وحدات اثاث خارجیة و داخلیة تعتمد على االبتكار اإلرتقاء  بالشكل الجمالي والحضاري وذلك من خالل  -3
  م تكنولوجیا التصمیم و التصنیع الرقمي.باستخدا

 الخاصة بوحدات األثاث الداخلیة و الخارجیة . الوظیفیة و الجمالیةالمعاییر  تطبیق -4
إكساب الطالب مھارة استخدام برامج الحاسب االلي و الربط بینھ و بین مراحل التصنیع الرقمي لمواكبة التطور  -5

 في عملیات التصمیم و التصنیع
ب على االھتمام بكل مقرر دراسي یقوموا بدراستھ في كیفیة توظیفھ لصالح رفعة و رقي مجتمعھم تشجیع الطال -6

.  


