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امتحان تحريري  +شفوي
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اختبار نصف الفصل الدراسي
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التعرف بالمقرر واهدافه ومتطلباته

طرق عالج هذة التلفيات التي تصاب بها الجداريات

طرق عالج هذة التلفيات التي تصاب بها الجداريات

طرق عالج هذة التلفيات التي تصاب بها الجداريات

اعداد نماذج مستنسخة واحداث بها تلفيات ثم يقوم الطالب بعالج هذة
التلفيات
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اختبار نهاية الفصل الدراسي

محاضزات

مىاقشات وػزوض تؼليمية

تماريه تطثيقية

حل مشكالت

مشاريغ تطثيقية

إجزاء تحىث

تجارب مؼملية

التؼلم التؼاووي

سيارات ميذاوية

التؼلم اإللكتزووي

إمتحان وظزي

الؼصف الذهىي

تكاليف ووجثات مىشلية

تقييم مشزوػات تصميمية

اختثار شفىي

1

أ -انًعزفح وانفهى :
أ 1يعزف أساسياخ تزييى انهىحاخ اندذاريح .
أ 2يحذد يزاحم تزييى انشخارف انًعًاريح
أ 3يشزذ يىاد يعاندح وتزييى األثز
ب -انًهاراخ انذهنيح (انعقهيح وانفكزيح) :
ب 1يحذد يشاكم انعًم فى تزييى انهىحاخ
ب 2يتعزف عهى أفضم انطزق فى تزييى انشخارف
اندذاريح
ب 3يستخذو انخاياخ انًناسثح نًعاندح األثز
ب 4يستنتح انحهىل انًثتكزج نتزييى األثز انهىحاخ
ب 5يكتشف انقذراخ انذهنيح فى تزييى األثز انهىحاخ
ج -انًهاراخ انًهنيح :
ج -1يستخذو انًعانداخ انًختهفح فى تزييى األثز
ج 2يطثك األسانية انًستخذيح فى انهىحاخ انشيتيح
ج -3يتناول انتكنىنىخياخ انحذيثح فى تزييى األثز
د .انًهاراخ انعايح وانقاتهح نهنقم:
د -1يستخذو وسائم االتصال انحذيثح
د 2يعًم كفزيك يع سيالئه
د 3يحم انًشكالخ

الذاتي

مباشر

التجريبي

أو النهائي

مىاقشات وتقييم أداء صفي

الىتائج التؼليمية
المستهذفة مه المقزر

الغير

والتعلم التفاعلي

التقويم البنائي أو التكويني

المالحظة

التعليم

المباشر

التعليم

التعلم

التعلم

اختثار ػملي

استراتيجية

استراتيجية

استراتيجية

استراتيجية

استراتيجية التعليم

التقويم

الختامي

المقاتالت

المىضىػات في األسثىع

أساليب وطرق التقييم

ملف اإلوجاس
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التقىيم الشخصي للطالة

كود المقرر :

مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي
المستوي  :الفرقة الثانية فصل ثاني
اسم المقرر  :ترميم اللوحات الجدارية
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