ًَىرج ()12
جايعح/أكادًَُح ٔ :سارج انتعهيى انعاني
كهُح /يعهذ  :انًعٓذ انعاني نهفٌُٕ انتطثيقيح  -انتزًع انخايس
قسى  :انتصًيى انذاخهٗ ٔ االحاث
ذىصُف يقشس دساسٍ

 -1تُاَاخ انًقشس
انشيض انكىدٌ1107 :

اسى انًقشس :
تكُٕنٕريا تكسياخ انحٕائظ

انرخصص :انرصًُى انذاخهً واألثاز عذد انىحذاخ) 2 ( :

 -2هذف
انًقشس:

انفشقح  /انًسرىي  :األٔنٗ
انفصم انذساسً  :انخاَي
انعاو انذساسٍ2018/ 2017 :
َظشي (  ) 2عًهً ( ( -

إكساب انطانة انًعارف ٔانًٓاراخ انخاصح:
 -1تًعانزح يسطحاخ انحٕائظ انًتثايُح فٗ يزال انتصًيى انذاخهٗ.
-2يعزفح عهٕو انتقُياخ انحذيخح نًختهف انتكسياخ .

 -3انًسرهذف يٍ ذذسَس انًقشس  :أٌ َكىٌ انطانة فً َهاَح انًقشس قادسا ً عهً أٌ :

أ -انًعهىياخ
وانًفاهُى :

ب -انًهاساخ
انزهُُح :

جـ  -انًهاساخ
انًهُُح انخاصح
تانًقشس:
د – انًهاساخ
انعايح :

أ -1يسزد انخاياخ ٔانًٕاد ٔخٕاصٓا ٔيٕاصفاتٓا .
أ -2يشزس اآلداء انٕظيفٗ نتكسياخ انحٕائظ يٍ حيج انًالئًح انٕظيفيح ٔانشكم
انزًانٗ .
أ -3يعذد األسانية انتقُيح انحذيخح ٔانًٕاصفاخ انفُيح انًستخذيح في انًعانزاخ
انخاصح تًسطحاخ انحٕائظ.
ب -1يستُتذ انعالقح تيٍ انتصًيى ٔ انخايح ٔطثيعح االستخذاو .
ب -2يختار انًٕاصفاخ انفُيح ٔانتُفيذيح نتكسياخ انحٕائظ طثقا نهخاياخ انًستخذيح .
ب-3يستُثظ أفكار ٔتصًيًاخ يثتكزج نتكسياخ انحٕائظ تاستخذاو أحذث أسانية
انتكُٕنٕريا .
ب -4يستُتذ حهٕل تصًيًيح يتُٕعح نتكسياخ انحٕائظ تفٗ تًتطهثاخ انتصًيى انذاخهي
انٕظيقيح ٔانزًانيح .
رـ -1يختار انخاياخ انًستخذيح ٔ يزتطٓا تانًكاٌ ٔطثيعح االستخذاو.
رـ -2يصيغ األفكار انتصًيًيح تأكخز يٍ شكم تثعا نطثيعح انخاياخ انًستخذيح .
رـ -3يضع انًٕاصفاخ انتُفيذيح نتكسياخ انحٕائظ.

د -1يعذ انثحج انتطثيقٗ ٔيحهم انثياَاخ .
د -2يقذو انعزض انفعال.
د -3يتقٍ انتعايم يع انكًثيٕتز .
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 -4يحرىٌ انًقشس :
م

الموضوع

1

عشض ألهذاف انًقشس وذىصُفه ويحرىَاذه
وياذى يٍ خطط انرحسٍُ عٍ انعاو انًاضً
يذخم نهًقشس)ذعشَفه  -أهذافه-
تشَايج أداء انًادج(

3

ياهُح انحىائط وانقىاطُع انشأسُح
وانهذف يٍ انركسُاخ

5

كُفُح حساب يساحاخ انحىائط و حساب كًُاخ
انطىب انًطهىتح نثُاء حائط تٍُ عًىدٍَ
ويعانجرح

7

ششح كُفُح ذجهُض انحائط نرشكُة تالط
انسُشايُك وكُفُح حساب انثالط انًطهىب

2

4

6

8
9

اخرثاس أعًال انسُح

10

كُفُح حساب وذُفُز انرجانُذ انخشثُح

عدد الساعات

محاضرة

درس

2

2

-

2

2

-

4

2

-

4

4

2

2

4

2
-

12

انركسُاخ انحائطُح راخ انرشكُم
انسشَع) األنىاح انجثسُح(

14

ذقُُى قثم انُهائً نألعًال انفصهُح أو يعشض
نهًىاد انعًهً أو يشاجعح قثم االيرحاٌ نهُظشي
ذقُُى َهائً (ايرحاٌ َهاَح انفصم انذساسٍ أو
يُاقشاخ)

15

-

11

13

-

4

2
-

2

-

2

-

 -5أسانُة انرعهُى
وانرعهى

5أ -يحاضزاخ
5ب -يُاقشاخ
5د -إرزاء تحٕث
5د -يشاريع تطثيقيح
 -ِ5سياراخ ييذاَيح
 -ٔ5انتعهى انتعأَٗ

 -6أسانُة انرعهُى
وانرعهى نهطالب روي
انقذساخ انًحذودج

6أ -يحاضزج ( تفعيم انساعاخ انًكتثيح).
6ب -انتعهى انتعأَٗ (تقسيى انطالب إنٗ يزًٕعاخ صغيزج تٓذف تحسيٍ
يستٕاْى).
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 -7ذقىَى انطــالب :
أ -األسانُة
انًسرخذيح

ب -انرىقُد

جـ  -ذىصَع
انذسجاخ

أ -1يُاقشاخ ٔتقييى أداء صفي

نتقييى

أ -2تقييى يشزٔعاخ تصًيًح

نتقييى

انقذرج عهٗ حساب انقياساخ انضٕئيح
ٔتحهيهٓا ٔ رًع انًعهٕياخ ٔانًشاركح
ٔانحٕار
انًحصهح انعًهيح

أ -3ايتحاٌ أعًال انسُح (َصفٗ)

نتقييى

انًحصهح انًعزفيح انُظزيح ٔانعًهيح

أ -4ايتحاٌ َٓايح انفصم انذراسٗ األٔل

نتقييى

انًحصهح انًعزفيح انُظزيح ٔانعًهيح

ب -1التقييم 1

يُاقشاخ ٔتقييى أداء صفي

دورى كل أسبوع

ب-2التقييم 2

تقييى يشزٔعاخ تصًيًح

طبقا ً للتطبيقات المطلوبة

ب-3التقييم 3

امتحان تحريرى أعمال
السنة(نصفى)

اإلسبوع التاسع

ب-4التقييم4

امتحان نهاية الفصل
الدراسى االول

نهاية الفصل الدراسى االول

ج  -1يُاقشاخ ٔتقييى أداء صفي

%11

ج -2تقييم مشروعات تصميمة (تسليم التطبيقات الدورية)

%21

ج -3امتحان تحريرى أعمال السنة(نصفى)

%11
%01

ج-4امتحان نهاية الفصل الدراسى االول

%111

المجموع

 -8قائًح انكرة انذساسُح وانًشاجع :
أ -يزكشاخ
ب -كرة يهضيح

م.د /تامر شاكر (تكنولوجيا تكسيات الحوائط ) – ملزمة معتمدة من مجلس
المعهد والقسم.
1. Bonnie rosser krims , "Perfect palettes for painting
rooms plus complete decorating guidelines", Code
(A/163), Rockport Publishers, 2003.

3

جـ  -كرة يقرشحح

انًزارع تانهغح انعزتيح:
1رٌٕ اف .تايم انتصًيى انذاخهي" أسس انتصًيى ٔعًهياتّ "تيزسَٕذ اَك–.َيٕ ريزسٗ انٕالياخ انًتحذج انطثعح انزاتعح  –– 2007تزرًح د.أحًذانشايي
د.تاسى حسٍ عثذِ
 2رٌٕ اف .تايم انتصًيى انذاخهي" انخاياخ ٔاستخذاياتٓا "تيزسَٕذ اَك-َيٕ ريزسٗ انٕالياخ انًتحذج انطثعح انزاتعح – 2007تزرًح د.أحًذ– انشايي
د.تاسى حسٍ عثذِ
انًزارع األرُثيح:
1- R.J., Decristafero- Wood Working Mistakes & Solutions
– Sterling Publishing Company – New York – 1996.
– 2- Edward B. Roberts –Interpretation High Technology
Oxford University Press – 1991

د -دوسَاخ عهًُح
أو َششاخ  ...انخ
أسرار انًادج  :أ.د  /دمحم حسٍ إياو
قائى تأعًال سئُس يجهس انقسى انعهًٍ  :أ.و.د َٓ /ا فخزٖ عثذ انسالو
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