تجارب عممية منفذة بيذه الخامات

ج -3يستخدم افضل الخامات المناسبة لمتصميم

التعريف بالمقرر ومتطلباته واهدافه ومهاراته

اقتراح مشروع أو اكثر بهذة الخامات مثال  :عمل لوحة
جدارية باستخدام خامة الالكر – التمبرا -الفينيل -الخ
اقتراح مشروع أو اكثر بهذة الخامات مثال  :عمل لوحة
جدارية باستخدام خامة الالكر – التمبرا -الفينيل -الخ
اقتراح مشروع أو اكثر بهذة الخامات مثال  :عمل لوحة
جدارية باستخدام خامة الالكر – التمبرا -الفينيل -الخ

إجزاء تحىث
تجارب مؼملية

التؼلم التؼاووي

سيارات ميذاوية

التؼلم اإللكتزووي

إمتحان وظزي

الؼصف الذهىي

تكاليف ووجثات مىشلية

تقييم مشزوػات تصميمية

اختثار شفىي

مىاقشات وتقييم أداء صفي

المالحظة

المباشر
الغير
الذاتي
التجريبي

اختثار ػملي

التعليم
التعليم
التعلم
التعلم
والتعلم التفاعلي

مباشر

مشاريغ تطثيقية

حل مشكالت

تماريه تطثيقية

مىاقشات وػزوض تؼليمية

محاضزات

االخراج النهائي للمشروع ومناقشة االعمال

توضيح الفروق الجوهرية بين هذة الخامات القديمة والحديثة
من خالل التدربيات العملية

توضيح الخامات الحديثة من خالل االعمال الجدارية ومدي
ارتباطها بالمبني والعوامل الجوية التي توثر عليها مع شرح
أهم الخصائصالتكنولوجية وطريقة العمل بها
توضيح الخامات الحديثة من خالل االعمال الجدارية ومدي
ارتباطها بالمبني والعوامل الجوية التي توثر عليها مع شرح
أهم الخصائصالتكنولوجية وطريقة العمل بها
توضيح الخامات الحديثة من خالل االعمال الجدارية ومدي
ارتباطها بالمبني والعوامل الجوية التي توثر عليها مع شرح
الفروق
الجوهرية بين
تكنولوجية
توضيح أهم
هذة وطريقة
الخاماتالعمل
القديمةبهاوالحديثة
الخصائصال
من خالل التدربيات العملية
توضيح الفروق الجوهرية بين هذة الخامات القديمة والحديثة
من خالل التدربيات العملية

اختبار منتصف الفصل الدراسي االول  +مناقشة االختبار

توضيح الخامة المستخدمة في االعمال الجدارية المعروفة
داخليا أو خارجيا مع شرح أهم الخصائص التكنولوجية
وطرق العمل بها
امتحان في الخامات التي سبق شرحها تحريري  +بحث في
هذة الخامات من خالل المناقشات

5

ج 2ينتج نماذج لموحات معمقة او جدارية باحدى الخامات التي درسيا في
وقت محدد وتحت ضغط عامل الوقت

1

ج -املهارات املهنية :

1

ج -1يطبق المعمومات النظرية لخصائص الخامات سابقة الذكر في

1

رسومو بما يتالئم مع طبيعة البيئة المكانية

1

ب 3يتناول الخامة المناسبة من الخامات السابقة لتنفيذ تصميماتو/

6

الحديثة لتنفيذ معمقات وجداريات معاصرة تتالئم مع طبيعة العصر .

7

ب 2يستنتج حمول فنية مبتكرة الستخدام ىذه الخامات التقميدية مع

8

ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكزية) :

9

ب 1يميز الفروق الجوىرية بين الخامات التقميدية والحديثة

51

الموزاييك والخامات الحديثة التي تواكب العصر

55

أ -3يعيد صياغة الرسوم التنفيذية المالزمة لتنفيذ معمقة او جدارية بخامة

51

والخامات الحديثة التي تواكب العصر..

51

أ -2يذكر الميارات الالزمة لتناول ىذه الخامات بإجادة تامة

51

أ -1يستدل عمى خامات مختمفة حديثة بطريقة الموزاييك والوان االكريمك

51

أ -املعزفة والفهم :
دراسة نظرية لتاريخ الخامات وتطورها

الىتائج التؼليمية
المستهذفة مه المقزر
استراتيجية
استراتيجية
استراتيجية
استراتيجية
استراتيجية التعليم
التقويم

الختامي

المقاتالت

المىضىػات في األسثىع
استراتيجية وطرق التعليم والتعلم

التقىيم الشخصي للطالة

كود المقرر :
1220

ملف اإلوجاس

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 1028 / 1027

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية  -التجمع الخامس

مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي
المستوي  :الفرقة الثانية فصل أول
اسم المقرر  :تك معلقات ولوحات جدارية
أساليب وطرق التقييم
التقويم البنائي أو التكويني

أو النهائي

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 1028 / 1027
وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية  -التجمع الخامس

كود المقرر :
د .املهارات العامة والقابلة للنقل:
د -1يتواصل ايجابيا مع زمالئو من خالل المناقشات الحرة .
د -2يستخدم الحاسبات فى اخراج االفكار التصميمية الخاصة باالعمال
الجدارية
د-3

يعمل في فريق من خالل تنفيذ مشروع او عمل جماعي

1220

مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي
المستوي  :الفرقة الثانية فصل أول
اسم المقرر  :تك معلقات ولوحات جدارية

