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استراتيجية وطرق التعليم والتعلم

د .املهارات العامة والقابلة للنقل:

التعريف بالمقرر ومتطلباته واهدافه ومهاراته

أساسيات تصميم اللوحات الجدارية من خالل عرض لوحات جدارية منفذة
في المنشات العامة والخاصة العمال فنانين معاصرين

أساسيات تصميم اللوحات الجدارية من خالل عرض لوحات جدارية منفذة
في المنشات العامة والخاصة العمال فنانين معاصرين

تحليل نماذج لتصميمات من اللوحات الجدارية العمال للفنانين معاصرين

التقييم علي ماتم انجازه

تحليل نماذج لتصميمات من اللوحات الجدارية العمال للفنانين معاصرين

وضع أفكار تصميمية للمشروع المقترح لعمل تصوير جداري لتنفيذه في
أحد المنشات الخاصة والعامة

وضع أفكار تصميمية للمشروع المقترح لعمل تصوير جداري لتنفيذه في
أحد المنشات الخاصة والعامة

اختيار النقنيات المناسبة للتصميم المقترح تنفيذة

اختيار النقنيات المناسبة للتصميم المقترح تنفيذة

تنفيذ التصميم باستخدام التقنية المناسبة

تنفيذ التصميم باستخدام التقنية المناسبة

تنفيذ التصميم باستخدام التقنية المناسبة

تنفيذ التصميم باستخدام التقنية المناسبة

االخراج النهائي للمشروع ومناقشة االعمال

محاضزات

مىاقشات وػزوض تؼليمية

تماريه تطثيقية

حل مشكالت

مشاريغ تطثيقية

إجزاء تحىث

التؼلم التؼاووي

التؼلم اإللكتزووي

إمتحان وظزي

الؼصف الذهىي

تكاليف ووجثات مىشلية

تقييم مشزوػات تصميمية

اختثار شفىي

أو النهائي

مىاقشات وتقييم أداء صفي

مباشر

تاارب مؼملية

المباشر

الغير

الذاتي

التجريبي

سيارات ميذاوية

التعليم

التعليم

التعلم

التعلم

والتعلم التفاعلي

المالحظة

5

الجدارية

1

ج- 3

يستعمل تقنيات حديثة في التصميم المقترح تنفيذه في الموحات

1

ج2

عمل التجارب العممية لتنفيذ الموحات الجدارية

1

ج- 1

1

ج -املهارات املهنية :
تنمية المهارات االبتكارية لتصميم الموحات الجدارية

6

ب3

مناسبة لمتصميم

7

ب2

8

يربط بين جمالية التصميم ووظيفة المكان
القيام بعمل تصميمات الموحات الجدارية بخامات مختمفة

9

ب1

51

يقوم باإلبداع والتشكيل الزخرفي الجداري

55

سواء داخميا او خارجيا

ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكزية) :

51

أ3

الجدارية ومدي ارتباطها بالتصميم بالبيئة المحيطة وارتباطو بالعماره

51

أ2

التعرف عمي الخامات المستحدثة والمستخدمة في الموحات

51

أ1

التعرف عمي أنواع الموحات الجدارية .
شرح وفهم أساسيات تصميم الموحات الجدارية

51

أ -املعزفة والفهم :

استراتيجية

استراتيجية

استراتيجية

استراتيجية التعليم

التقويم
الختامي

اختثار ػملي

الىتائج التؼليمية
المستهذفة مه المقزر

استراتيجية

التقويم البنائي أو التكويني

المقاتالت

المىضىػات في األسثىع

أساليب وطرق التقييم

ملف اإلوااس

2201

التقىيم الشخصي للطالة

كود المقرر :

مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي
المستوي  :الفرقة الرابعة فصل أول
اسم المقرر  :تصميم المعلقات و اللوحات الجدارية
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كود المقرر :
د-1
د2

تطوير معارفة ومهاراتة بالتعميم الدائم المستمر.

التعامل مع وسائل االتصال الحديثة.

د 3العمل كفريق في تنفيذ االعمال الجدارية

2201

مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي
المستوي  :الفرقة الرابعة فصل أول
اسم المقرر  :تصميم المعلقات و اللوحات الجدارية

