ج -3يعد مشروعا في التخصص مبني عمى ما يقدمه المقرر العممي من
معمومات

التعريف بالمقرر ومتطلباته واهدافه ومهاراته

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
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 ميداوية

التؼلم اإللكتزووي

إمتحان وظزي

الؼصف الذهىي

تكاليف ووجثات مىشلية

تقييم مشزوػات تصميمية

مىاقشات وتقييم
اختثار شفىي و وظزي

المالحظة

المباشر
الغير
الذاتي
التجريبي

اختثار ػملي

التعليم
التعليم
التعلم
التعلم
والتعلم التفاعلي

مباشر

مشاريغ تطثيقية

حل مشكالت

تماريه تطثيقية

مىاقشات وػزوض تؼليمية

محاضزات

اختبار نهاية الفصل الدراسي

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 أهم
توضيح الفروق الجوهرية بين
هذةوطريقة
الخصائصالتكنولوجية
الخاماتالعمل
القديمةبهاوالحديثة من
خالل التدربيات العملية
توضيح الفروق الجوهرية بين هذة الخامات القديمة والحديثة من
خالل التدربيات العملية

اختبار منتصف الفصل الدراسي االول  +مناقشة االختبار

5

ج -2يستخدم أفضل الخامات المناسبة لمتصميم المناسب.

1

ج -املهارات املهنية :

1

ج -1يطبق أفضل األساليب لتنفيذ المعمقات والموحات الجدارية.

1

المكانية

1

كل في سياقة.

6

ب 3يتناول الخامة المناسبة لتنفيذ تصميماته بما يتالئم مع طبيعة البيئة

7

الجدارية و كيفية التعامل معها و كيفية التعامل معها داخميا و خارجيا

8

ب 2يقارن بين االساليب المختمفة لمتقنيات لتنفيذ المعمقات و الموحات

9

الجدارية.

51

ب -1يحمل الخصائص و التقنيات المختمفة لتنفيذ الموحات والمعمقات

55

ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكزية) :

51

أ -3توضيح طبيعة الخامات المختمفة لتنفيذ المعمقات والموحات الجدا رية

51

أ -1شرح التقنيات المختمفة لممعمقات الجدارية.

51

أ -2التعرف عمى أساسيات تركيب المعمقات والموحات الجدارية

51

أ -املعزفة والفهم :
دراسة نظرية لتاريخ الخامات وتطورها

الىتائج التؼليمية
المستهدفة مه المقزر
استراتيجية
استراتيجية
استراتيجية
استراتيجية
استراتيجية التعليم
التقويم

الختامي

المقاتالت

المىضىػات في األسثىع
استراتيجية وطرق التعليم والتعلم

التقىيم الشخصي للطالة

كود المقرر :
2220

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 األولي 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 -1استخدم األدوات التكنولوجية الحديثة لنقل الخبرات النظرية و العممية
في دراسة التقنيات المختمفة لممحتوى العممي .

د -2استخدام وسائل االتصال لجمع معمومات اساسية و تكميمية لممحتوى
العممي لممقرر..
د -3العمل كفريق جماعي من خالل تكوين مجموعات عمل.

2220

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

