انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ جىدح انتؼهُى واالػتًبد-

ًَىرج سقى ()23
جامعة /أكاديمية :وزارة التعليم العالى
كلية/معهد :المعهد العالي للفنون التطبيقية
قسم :الزخرفة
تىطُف يقشس دساسٍ نهؼبو انجبيؼً  3122 -3122انفظم انذساسً انثبٍَ
 -2ثُبَبد انًقشس
انشيض
انكىدٌ:

اسى انًقشس :

1114

خاماخ ومىاصفاخ ذشغيم طالءاخ

انتخظض:
 -2هذف
انمقزر :

ػذد انىحذاد انذساسُخ َ ( 5 :ظشٌ ( ) 3

أن يكىن انطانة فى وهايح انمقزر قادراً عهى أن-:

ة -انًهبساد
انزهُُخ:
ج -المهارات

األونى ـ فصم ثان

ػًهٍ ( ) ) 1

اكرساب مهاراخ ومعارف ذشغيم انطالءاخ وانخاماخ انمخرهفح  ،وانرعامم مع انمىاد انخاصح تانثىاء
وكذنك عمم ذجارب ذطثيقيح نها.

 -3انمسرهذف مه ذذريس انمقزر :

أ -انفهى
وانًؼشفخ:

انفشقخ  /انًستىٌ:

أ)1
أ)2

ُي َع ّرف انطالء ومىاصفاخ كم مىها
يحذد خىاص األسطح انخاصح تانذهاواخ

أ)3

يعذد أساسياخ ذشغيم انطالءاخ انمخرهفح

ب )1يميز تيه خاماخ انطالءاخ انمخرهفح
ب )2يخرار انخامح انمىاسثح نهسطح انمطهىب طالءي
ج )1يرعامم مع االوىاع انمخرهفح مه انطالءاخ

انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ جىدح انتؼهُى واالػتًبد-

المهنية

والعممية:

د – انًهبساد
انؼبيخ :

ج )2يسرخذو انخاماخ فى دهان األسطح
ج )3يقىو تعمم ذجارب ذطثيقيح نهذهاواخ

د)1
د)2

يحسه مهاراخ االذصال مع اآلخزيه
يكرسة مهارج انثحث عهى االورزود

 -5يحتىٌ
انًقشس :

-5
6

خىاص أسطح انذهبٌ

2

2 4

2-7

ػُىة انطالء وانتخضٍَ يٍ خالل ػُُبد َذوَخ

2

2 4

2

ايتحبٌ يُتظف انفظم انذساسٍ االول

5

2 4

-9
21
22

انًشكجبد اإلَجىكسُخ

2 4 23

-23
-24
25

انًىاد انشاثطخ األونُفُخ وتطجُقبد ػًهُخ ػٍ
استخذايهب فٍ انتخظض

2 4 23

26

اختجبس َهبَخ انؼبو انذساسٍ

األس
ثىع

ػذد
انسبػب
د

3ـــــ
4

انجىَبد انًزَجبد انؼضىَخ

2

2 4

5

يحبض
سح

2

تًهُذ وتؼشَف ثبنًبدِ وانًحتىي

5

2 4

تذسَت
ػًهً

انًىضىع

2 4

انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ جىدح انتؼهُى واالػتًبد-

 -6أسبنُت
انتؼهُى
وانتؼهى

 -6أساليب

التعميم والتعمم
لمطالب

ذوى القدرات

المحدودة


























يحبضشاد
يُبقشبد وػشوع تؼهًُُخ
تًبسٍَ تطجُقُخ
حم يشكالد
يشبسَغ تطجُقُخ
إجشاء ثحىث
تجبسة يؼًهُخ
صَبساد يُذاَُخ
انتؼهى انتؼبوٍَ
انتؼهى اإلنكتشوٍَ
انؼظف انزهٍُ
تًبسٍَ تطجُقُخ
يحبضشاد ( سبػبد يكتجُخ )
يُبقشبد وػشوع تؼهًُُخ
تًبسٍَ تطجُقُخ
حم يشكالد
يشبسَغ تطجُقُخ
إجشاء ثحىث
تجبسة يؼًهُخ
صَبساد يُذاَُخ
انتؼهى انتؼبوٍَ
انتؼهى اإلنكتشوٍَ
انؼظف انزهٍُ
تًبسٍَ تطجُقُخ

 -7تقويم الطــالب  :مناقشات ومتابعة

×
×
×
×

×

×

انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ جىدح انتؼهُى واالػتًبد-

أ -األساليب
المستخدمة

ب -التوقيت

جـ  -توزيع

الدرجات

إيتحبٌ َظشٌ
تقُُى يششوػبد تظًًُُخ
تكبنُف ووججبد يُضنُخ
يُبقشبد وتقُُى أداء طفٍ

إيتحبٌ َظشٌ
تقُُى يششوػبد تظًًُُخ
تكبنُف ووججبد يُضنُخ
يُبقشبد وتقُُى أداء طفٍ

إيتحبٌ َظشٌ
تقُُى يششوػبد تظًًُُخ
تكبنُف ووججبد يُضنُخ
يُبقشبد وتقُُى أداء طفٍ
انمجمىع % 111 :

×
×
×
×

االسجىع انثبيٍ وانخبيس ػشش
االسجىع انخبيس ػشش
اسجىػُب
اسجىػُب

60%
20%
10%
10%

انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ جىدح انتؼهُى واالػتًبد-

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
أ -يزكشاد

خبيبد ويىاطفبد تشغُم انطالءاد

ب -كتب

إػذاد  :سائذ سشذٌ َ ،هب ػفُفٍ 3122 ،

----------------

ممزمة

جـ  -كتب

ػبنى انجىَبد د يحًذ سيضبٌ

مقترحة

د -دوريات

--------------

عممية

أو نشرات

 ...الخ

أستبر انًبدح  :أ .م .دَ /هب سُذ يحًذ ػفُفٍ

انقبئى ثأػًبل سئُس يجهس انقسى  :أ.م.د /سامية فوزي عمي

