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 (االكسسوارات والخردوات  –طرق التشطيب واالخراج )  

 

 الدورة التدريبية للترقي للوظائف االشرافية

 (ديكور  –مادة الدراسات العملية ) 

 الترقي لوظيفة موجه فني                                  

 

 

 

 

 اعداد الموجهة الفنية 

 الهام العوضي. أ                                                                                                                        

 منطقة حولي التعليمية 

 

 



 :مقدمة عن التشطيبات وطرق االخراج النهائي 

 

 تعتبر طرق االخراج اجتهادات شخصٌة لعدد من االشخاص المتمٌزٌن أصحاب الفكر الفنً المتمٌز 

 .والذٌن ٌسعون دائما الى االبتكار واالبداع فً التشطٌب النهائً للعمل مهما كان شكله وحجمه 

 :علما ان تلك العملٌة ترتبط بعدة أمور وتحقق عدة عوامل ومنها 

 

 ان وجدتتؽطً العٌوب فً العمل 

 تعطً قٌمة للعمل

 اضافة الطابع الجمالً

 تنمٌة المهارات

 تعزٌز المواهب

 التوجه االبتكاري

 الفكر االبداعً

 توظٌؾ مواضٌع معٌنة

 اجتهادات شخصٌة

 

 :التجهيز لعملية االخراج النهائي 

 

 :-يتبع الخطوات التاليه ( طبيعي أو وجه قشره ) إذا كان نوع الخشب  

 .معجون حاص للحشب الطبٌعً ٌتم استخدان  -

 . أو خلط الؽراء بنشارة الخشب وتكوٌن معجون   -

 .أو تكوٌن معجون بخلط المعجون األبٌض بلون مناسب حسب لون الخشب  -

 . سنفرة الزائد من المعجون  بورق السنفرة الناعم  -

 . الدهان النهائً بأحد الدهانات الشفافه المتنوعه -

 

 
 :-ه فنتبع الخطوات التاليه أما في حالة األخشاب المصنع

 .معجنه القطعه بالمعجون الجاهز  -

 . سنفرة ناعمه للمعجون وإزاله الزائد منه 

.  دهان البطانه باألمٌلشن   -

 . سنفرة ناعمه للبطانه إلزالة النتوء والتكتالت  -

 

وتجهٌزه لإلخراجات , .الدهان الوجه األول باللون المطلوب ثم دهان الوجه األخٌر  -1

 . عه المتنو

 . إجراء عملٌة اإلخراج بأي من األسالٌب المناسبة للقطعة المنفذه  -2



  ملحوظه مهمه : 

 

 . ولكن فً حالة تلبٌس قطعة األثاث بالجلد فال نحتاج للمعجنه او البطانه أو الوجه األخٌر  -

 . فً حال تركٌب ورق الذهب ٌفضل أن ٌدهن المكان بلون أحمر ؼامق أو عنابً  -

 

 انواع مختلفة من طرق االخراج 

: طريقة اخراج مشغوالت الخشب الطبيعي 

 

  تجهيز المشغوالت قبل دهان او تلوين السطح :اوال

 

 استخدام فارة التشرٌب فً السماكات للحصول                

 على احرؾ مستوٌة                  

 

استخدام المقشطة على السطح الزالة اي نتوءات           

 على السطح                            

 

 

انواع القشاطات                

 

 

عملٌة السنبكة للمسامٌر ان وجدت وتؽطٌة            

 فتحاتها بالمعجون                         

 

 عملٌة الصنفرة للتنعٌم             



عالج العقد  : ثانيا 

  المتحركة والمنفصلة  عن طرٌق تثبٌتها بالؽراء  –معالجة العقد الخبٌثة  ,

 (والعقدة الخبٌثة هً التً تفرز  موادا راتنجٌة تكوى بخالصة الثوم ) 

 

  ات كبٌرة وهذه العملٌة اذا كانت الفراغ( قطعة خشبٌة من نفس نوع ولون الخشب )وتوضع مكانها

. تسمى بالترؼٌل 

 

  ومأل الفراؼات حولها بالؽراء والنشارة اذا كانت الفراؼات بسٌطة 

 

 

 

 

 

 

: تلوين االخشاب او مشغوالت الخشب الطبيعي : ثالثا 

 (حسب اللون المطلوب ) ٌتم تلوٌن االخشاب اما بحصى الجوز او بأي نوع من انواع االصباغ المائٌة 

 

ٌتم صنفرة االسطح بالصنفرة الناعمة الزالة شعٌرات سمارات الخشب بعد عملٌة الصبؽة  

 

 

البطانة  : رابعا 

تستخدم لسد المسام واعطاء السطح المصقول الناعم وٌتم الصنفرة الناعمة جدا  

 

: معالجة العيوب :خامسا 

   تسد الثقوب واماكن التعاشٌق واللحامات بمعجون الؽراء

 مع اضافة لون مماثل للخشب بواسطة االكاسٌد الملونه(  ماء (+ 1)سبٌداج + حٌوانً ؼراء )

 

  ٌتم صنفرة المعجون الزائد بواسطة الصنفرة الناعمة وٌكون اتجاه الصنفرة مع اتجاه الٌاؾ االخشاب

 

 اعطاء وجه آخر من السٌلر لصقل السطح وتتم الصنفرة مرة اخرى بعد ان ٌجؾ 



 :دهان الجملكة 

 : نعريف الجملكة 

 الموجودة باؼصان اشجار المناطق الحارة –مادة راتنجٌة تفرزها حشرة الالك 

 :الجملكة خطوات دهان 

 :السقية 

وٌكون مصقوال جٌدا باستخدام  ٌسقى السطح بالجملكة السابقة عدة اوجه بعدة اتجاهات حتى ٌتشرب السطح وٌبدأ باللمعان 

 0 لقطن ملفوفة بقطعة من الشاش االبٌضقطعة من ا) االسطبٌنه او الصرة 

 

 

 

 

 

 :الخدمة 

وتوضع على السطح قطرات قلٌلة من زٌت الزٌتون او بذر الكتان ( 5)بواسطة اسطبة (  8:  1) ٌستخدم محلول الجملكة بنسبة  

 لتسهٌل انزالق االسطبة

 

:  التشطيب 

وٌدعك السطح باتجاه سمارات الخشب حتى نحصل على الدهان المطلوب  (  10:  1)تلمٌع السطح بالجملكة بنسبة 

 

 :انواع الجملكة 

  تكون على شكل قشور  –وتذاب فً كحول احمر  -جملكة حمراء

 ممكن سحقها 

  على شكل قشور -جملكة صفراء 

  على هٌئة  –تذاب فً كحول ابٌض  -جملكة بٌضاء 

 اصابع مؽمورة فً اٌناء مؽطى حتى ال تتحلل بالحرارة

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: خطوات اذابة الجملكة 

 

 

 

 

 

 

 

 :االخشاب الصالحة للدهان بالجملكة 

:   جمٌع االخشاب الصلبة المندمجة االلٌاؾ لتؽطٌتها بطبقة رقٌقة شفافة الظهار جمال تجاذٌع الٌافها ومنها 

( السندٌان  –البلوط  –وز الج –الماهوجنً  –الزان )  

 

 

 وخطوات التنفيذ واالخراج

 

 

 

 خطوات اذابة الجملكة البٌضاء خطوات اذابة الجملكة الحمراء او الصفراء
سحق القشور  (1
وضعها بزجاجة كحول احمر  (2
ترج لمدة قصٌرة  (3
 توضع فً مكان دافئ لتذوب (4

 

سحق اصابع الجملكة  (1
توضع بزجاجة الكحول االبٌض  (2
حتى تذوب وقتا اطول من تترك  (3

الجملكة الحمراء 
 تصفٌة المحلول قبل استخدامة (4



 

 :طريقة دهان الجملكة البيضاء   

تتبع نفس الخطوات السابقة للجملكة الحمراء  (1

ٌبدل الكحول االبٌض بدال من الكحول االحمر  (2

 تستخدم لتلمٌع االخشاب الفاتحة اللون (3

 

: مميزات دهان الجملكة  

الشفافٌة  الى درجة الملمس الزجاجً   (1

رقٌقة السمك  (2

تظهر جمال االلٌاؾ  (3

تعتبر طبقة عازلة للحفاظ على سطح الخشب   (4

 تستخدم لتلمٌع االخشاب الفاتحة اللون (5

 

 

: تبييض االخشاب 

:   الؽرض منها

ازالة جزء او كل من لون الخشب الطبٌعً الداكن لتقلٌد لون االخشاب الفاتحة مثل البلوط والمٌبل  

تشبع قطعة من القماش بمحلول النشادروٌمسح بها سطح الخشب  (1

ٌمسح سطح الخشب بماء االوكسجٌن بقطعة من القماش باتجاه االلٌاؾ   (2

تكرر العملٌة عدة مرات حتى ٌتوقؾ تأثٌر النشادر  (3

 ل السطح بقلٌل من الماء وٌترك حتى ٌجؾ وذلك لمدة ٌومٌؽس (4

 

 

 

 

 

 

 

 



  ورق الذهب والفضه -:

مم و منه الذهبً  0.001الذي ٌبلػ سمكه  هً رقائق ورق الذهب أو الفضة و منه ورق الذهب الفٌنو الفرنسً

وتكون القطعة داخل و ٌباع على شكل دفاتر  لونه إلى النحاس األحمر الفاتح ومنه الذهب المحمر الذي ٌمٌل

.   ورقة20مم و ٌكون بالدفتر 87×87الدفتر مقاس 

 

 

 

 

 

 

 المواد المطلوبة للعمل: 

 (المسيىن ) المادة الالصقت  (1

 (البطء ( ) السزيع ) يىجد وىعان مه المسيىن  (2

 السزيع يتم العمل عليت بعد ساعت مه دهاوه (3

 البطء يتم العمل عليت بعد عشزون ساعت مه دهاوه (4

 بشعز واعم جدا لفزد ورق الذهب أثىاء اللصكفزشاة  (5

 فزشاة بشعز واعم جدا إلسالت الىرق الشيادة مه علي السطح (6

 وسادة لتقطيع ورق الذهب عليها (7

 سكيه لتقطيع ورق الذهب علي الىسادة (8

 

 

 



 .نبدأ أالن في شزح طزيقة لصق ورق الذهب 

 

 (  المسٌون ) ٌتم دهان المادة الالصقة  :أوال

  تدهن اٌدك ببودرة تلج وتمسك ورق الذهب بلطؾ والفرشاة ثم تضع الورق فً المكان المراد  :ثانٌاًا

. لصقه وتضؽط علٌة بالفرشاة بلطؾ 

  طعة الخشب من ورق الذهب الزٌادةبفرشاة إزالة الزٌادة من الورق تقوم بتنظٌؾ ق :ثالثاًا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  دهان حصى الجوز .

 : خطوات تنفيذ حصى الجوز 

 : أوال تحضي الصبغات ذات األساس المائي  -1

ٌضاؾ , تتكون الصبؽة من حصى الجوز أو حصى الماهوجنً أو أي صبؽه تذوب بالماء المؽلً  

  .لها القلٌل من الؽراء الحٌوانً للمساعدة على تثبٌت اللون 

  :يصنفر السطح جيدا :  ثانيا  -2

وبعدها ٌتم , وٌترك لٌجؾ ( حسب لون الصبؽه  ) وتؽلق الثقوب بالمعجون الملون بصنفرة ناعمه

 . سنفرة المعجون الزائد 

 

 : الطالء بالصبغات المائيه : ثالثا  -3

 

وإذا كانت درجة , وٌترك السطح للجفاؾ , باستخدام القطن أو صرة من القماش ٌدهن وجه أول 

حصى الجوز األسود  اللون فاتحه  وٌراد أن ٌكون اللون قاتم ٌدهن مرة أخرى مع إضافة القلٌل من

ثم ٌسنفر السطح بالسٌم الناعم الخاص بؽسٌل اآلوانً , علٌه حتى ٌعطً الون المناسب وٌترك لٌجؾ 

 . المنزلٌه وذلك بخفة ٌد وعدم تجرٌح الصبؽه المائٌه 

 

 

  : إعطاء وجه من السيلر المخفف  :رابعا -4

سٌلر وهكذا حتى ٌصبح  وٌصنفر السطح مرة أخرى بالسٌم وٌعطً وجه اخرسٌلر  1: 3بنسٌة 

 .السطح ناعما كالرخام 

 

  : دهان الجملكه  :خامسا  -5

 

وٌدهن بها باستخدام القطن ونستمر بالدهان , جملكه  5:1تذاب الجملكه بالكحول األٌثٌلٌنً بنسبه 

ونستمر بادهان فً إتجاه األلٌاؾ ونقوم بعملٌة الصنفرة الخفٌفه باستخدام , حتى تجؾ القطنه بأٌدٌنا 

وإذا أردنا زٌاده اللمعان نضع قلٌل من مادة , فرة زٌرو بعد كل مره حتى ٌصبح السطح المع صن

 .البولش وٌتم التدلٌك بقطعه من القطن الجاؾ أو القماش المخملً قٌزداد اللمعان  



 

الديكوباج الفني 

االدوات المستخدمه 

منادٌل ) ورق نابكن    –ورق خاص  -جرائد  -صور مطبوعة باللٌزر   –ورق طباعة ) اوراق دٌكوباج 

الرول الضاؼط  –اسفنج  -اكرٌلك –زٌتً  –الوان تعتٌق -فرش-ؼراء مخفؾ بالماء( مزخرفة

 

 

 

 

 

 

 

خطوات التنفيذ  

   ٌتم قطع الورق والصور على نهاٌات النقوش او ؼٌر محدد حسب الصوره

 ن امامها وٌتم تكرار الؽراء إلعطائها وٌتم دهان السطح المراد لصقه بالؽراء من خلؾ الصوره وم
 الدمج المطلوب ثم اضافه الوان االكرٌلك التً تتناسق مع الصوره

  ٌتم تثبٌت الدٌكوباج باإلسفنج إلخراج الهواء والتأكٌد على حواؾ الرسم ومن ثم استخدام الرول
الضاؼط لتأكٌد اللصق 

  الدٌكوباجبعد جفاؾ الؽراء ٌتم دهان السطح كامال بالؽراء لحماٌة 
 والمسح على السطح بقطعة قماش قطن00000ًٌمكن تعتٌق بقٌة السطح باستخدام الدهانات الزٌتٌة. 

 

 

 

 

 

 

 



 الدهان بالبشبور

  بعد ( استخدام السنبك و الشاكوش فً إدخال رؤوس المسامٌر) إجراء عملٌات السنبكة

 .عملٌة التثبٌت مباشرة

 

  المشؽوالت الخشبٌة باستخدام الفارة و المبارد إجراء عملٌات الضبط لحواؾ و أطراؾ

 .المختلفة حسب الحاجة  و ورق الصنفرة 

 

 

 و سكٌن المعجون  المناسب لنوع و لون الخشب إجراء عملٌات المعجنة باستخدام المعجون

 .لسد الثقوب و الشقوق و إخفاء العٌوب

 

  بفرشاة ثم تنظٌؾ المشؽولة  (صفر)تتم عملٌة الصنفرة باستخدام ورق الصنفرة بدرجة

 . جافة

 

 

  إلخراج الطاولة بدهان البشبور(wood stain )  ٌتم اختٌار اللون المطلوب من الدهان و

 .تخفٌفه حسب الدرجة المطلوبة بالتنر 

 

  أو قماش وهً قطعة شاش )ٌدهن الخشب بالبشبور بإتجاه ألٌاؾ الخشب باألسطونبٌنة

 .و ٌترك لٌجؾ ( ملفوفة على كمٌة من القطن الململ 

 

 

  و ٌدهن  5:1بالتنر بنسبة ( و هو مادة شفافة تعطى طبقة عازلة و المعة ) ٌخفؾ السٌلر

 .بإتجاه األلٌاؾ باألسطوبٌنة و ٌترك لٌجؾ

 

 بورق الصنفرة بدرجة ناعمة الخشبٌصنفر. 

 
 

  ٌدهن الخشب مجدداًا بالسٌلر بطبقات متعددة للحصول على الدرجة المطلوبة من اللمعة 

. 

  عند التأكد من أن السطح تم تؽطٌته بالكامل بشكل ممتاز ٌتم دهان اللكر باألسطونبٌنة. 



 االكسسوارات والخردوات المعدنية

 

 المقابض:  أوال 

تستعمل لسحب األدراج والدلؾ وتصنع من الخشب والبالستٌك والحدٌد والنحاس بأشكال وأحجام  :التعريف

وتعتبر من الخردوات المكملة لقطع األثاث واالبواب والتً لها بالػ األثر على الشكل . مختلفة تبعا الستخدامها

ب اللون والشكل وأٌضا مكان الخارجً لها فمن الممكن أن تزٌده جماال وممكن أن تقلل من قٌمته كثٌرا حس

تثبٌت المقبض 

    -:أنواعها

 مقابض باقفال -مقبض بمحورٌن          -مقبض بزر ومحور واحد                                       

 

 

 

 

تسهل حركة األبواب واألدراج  –تعطً شكال جمالٌا                            -:المميزات

تباع بالعدد    :        -طرق البيع

 

المفصالت : ثانيا 

تعتبر من المتممات الهامة فً استخدامها لألبواب والنوافذ وجمٌع الدلؾ المتحركة بهدؾ فتحها  :التعريف

وؼلقها فهً هامة الستخدامها فً أنواع المنجور المتحركة وتصنع من الحدٌد أو النحاس 

 مفصلة شرٌط -بؤجة           ( مفصلة بجناحٌن متحركٌن  -سلندر        مفصلة  -               :    أنواعها

 

 

 

تحفظ الدلؾ من اإللتواء والتقوس  –تسهل حركة الفتح واإلؼالق :المميزات

 تباع بالعدد :طرق البيع
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: خطوات تثبٌت المفصالت 

 

 
 
 
 

 

 

 

 : ال والكوالين األقف: ثالثا 

وتصنع من الحدٌد ,  الخزاٌن واألدراج والعلب والصنادٌق لحفظ المحتوٌاتتستعمل لؽلق أبواب : لتعرٌؾا
. والنحاس   

 
 

:أنواعها  *- 
 

ٌثبت على سطح الدلفة أو الدرج من ( لطش ) كالون عادي   -1 -1
الداخل على السطح مباشرة دون إجراء عملٌات صناعٌة وٌثبت 

 بواسطة البراؼً
 
 

ٌثبت(  داخل اسطامة) كالون داخل سمك الخشب   2 - 
فً السمك فً الوضع الرأسً أو األفقً وذلك بعمل   
.  نقر بالسمك للدلفة أو الدرج وٌستعمل البرؼً للتثبٌت   
 

 
(زور ) عبارة عن كالون لطش به قفل كالون سلندر 3 - 

. اسطوانً الشكل وٌدز من خالل سمك وجه الدرج    
 
 

 
على من الكالونات الحدٌثة التً تتعرؾ الكترونٌا  –4  

 الكروت الممؽنطة وهناك منهم من ٌحمل ارقاما الستخدام
 رقما سرٌا للدخول

 
 

تالمميزا  
. تحفظ المحتوٌات الداخلٌة حٌث تستعمل فً احكام الؽلق    

 

http://www.google.com.kw/imgres?start=161&sa=N&biw=1093&bih=538&sout=0&tbm=isch&tbnid=9zY-tRkZRUmU0M:&imgrefurl=http://montada.aya.sy/showthread.php?t=84564&docid=NOMxXBY_cIBiAM&imgurl=http://eltahhan.com/ar/images/gallery/images/rim/RD-2.jpg&w=800&h=469&ei=5imHUvbHPMe57Aapl4Fo&zoom=1&ved=1t:3588,r:70,s:100,i:214&iact=rc&page=11&tbnh=162&tbnw=276&ndsp=20&tx=177.4000244140625&ty=64.40000915527344


 الزخارف الخشبية الحاليا

الحالٌا الخشبٌة هً عبارة عن قضبان خشبٌة محفورة بعدة عروض وسماكات وأشكال أو : التعريف 

. ؼالبا تصنٌعها بجهاز الروتر زخرفٌة وتصنع ٌدوٌا أو بواسطة اآلالتوحدات   

 
:أنواعها  

              
ٌةوحدات زخرفً                  براوٌز وكرانٌش                         المشربٌات                                                                            

 
 
 
 
 
 
 

 
:لمميزات ا  
  إخفاء بعض العٌوب بالتركٌب  
تعطً منظرا جمالٌا      
زخرفة الدلؾ والبراوٌز    

لتحلٌة زواٌا القوائم واألرج  -  
 
 

وحدات التجميع                                                -  
-  

المشؽولة إلى بعضها هً وحدات معدنٌة أو بالستٌكٌة التً تستخدم لتثبٌت أجزاء المسطحات : التعريف

.البعض بحٌث تكون قابلة للفك وإعادة التثبٌت أكثر من مرة  
 
 

:أنواعها   
 

ذات رأس كبٌر ٌمنع النفاذ داخل الخشبمسمار برغي *   
.وٌتم تثبٌته إلى صامولة لها نفس الرأس   

 
 
 
 

 
 
 

http://www.google.com.kw/imgres?biw=1093&bih=538&sout=0&tbm=isch&tbnid=hZjtK-JWROXPAM:&imgrefurl=http://www.pl.all.biz/ar/zhrft-hsbit-bgg1083472&docid=BfAiPhIZJPkQLM&imgurl=http://www.pl.all.biz/img/pl/catalog/203380.png?rrr=1&w=221&h=220&ei=RjmHUsnxMYqK7AaKlIGwBw&zoom=1&ved=1t:3588,r:92,s:0,i:370&iact=rc&page=7&tbnh=176&tbnw=176&start=89&ndsp=16&tx=81.80001831054687&ty=123.60000610351562
http://www.google.com.kw/imgres?biw=1093&bih=538&sout=0&tbm=isch&tbnid=CsWuP-ZulF3XyM:&imgrefurl=http://www.startimes.com/?t=26397632&docid=mM7NN4-hnG1HNM&imgurl=http://www.arab-eng.org/vb//uploaded/11944_1151357365.jpg&w=500&h=325&ei=RjmHUsnxMYqK7AaKlIGwBw&zoom=1&ved=1t:3588,r:88,s:0,i:358&iact=rc&page=6&tbnh=164&tbnw=231&start=73&ndsp=16&tx=46.60000228881836&ty=109


وهً عبارة عن علبة بالستٌكٌة مكونة علبة تجميع *-  
إلى مسطح خشبً وٌتممن قطعتٌن تثبت كل قطعة   

 إدخال أحدهما إلى اآلخر وتثبت بواسطة قطعة حدٌدٌة
.أو ؼطاء معدنً   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برغي وقاعدة معدنية

 برؼً بجهه واحده ٌستخدم فً تجمٌع القطع جزء
.منه ظاهر واآلخر مخفً فً الخشب   

 
 
 
 

 
 

 

 

 


