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إعالم الطالب بالتوصيف

تعريف المقرر

الخامات المستخدمة فى النحت المعمارى

األدوات والمعدات المستخدمة فى النحت المعمارى

تأسيس التزجة

عمل الكرانيش المستقيمة والدائرية

مراجعة لما سبق قبل األختبار منتصف الفصل الدراسى

امتحان نظري منتصف الفصل الدراسي

دوالب الخرط وعمل الكور والبرامق واألحواض

إقامة السقاالت

توظيف الخامات المناسبة لكل عممية

كيفية التعامل مع المشاكل التصميمية

متابعة كل مرحمة في العممية االنتاجية

المراجعة اانهائية قبل األختبار

األختبار النهائى لممادة حسب الموعد المعمن بجدول األمتحانات

محاضزات

تماريه تطثيقية

مىاقشات وػزوض تؼليمية

حل مشكالت

ج - 2يؤدي العمميات االولية المطبقة في النحت المعماري
ج .3يقيس البيانات والمعمومات االنتاجية لكل مرحمة
د .املهارات العامة والقابلة للنقل:
د -1يقدم عروض تفاعلية .
د 2-يستخدم شبكة ألانترنت .
د -3-يعمل فى فريق.

منسق المادة:

منسق القسم العلمي :د /عرفة شاكر

تاريخ7102/7102:

إمتحان وظزي

مشاريغ تطثيقية

جـ  -املهارات املهنية والعملية
ج -1يميز أنواع الخامات واالدوات والعمميات الخاصة لمتشكيل

الؼصف الذهىي

إجزاء تحىث

ب -3يقترح المراحل العممية لمتطبيق والعمل

تكاليف ووجثات مىشلية

تجارب مؼملية

ب -1يستنتج الحمول التشكيمية لممشاكل التصميمية
ب -2يوظف الخامات المناسبة الخاصة بكل عممية او تطبيق

تقييم مشزوػات تصميمية

سيارات ميذاوية

التذجة – عمل الكرانيش والبرامق).
ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكزية) :

اختثار شفىي

التؼلم التؼاووي

أ - 2يتذكر الخامات المستخدمة وطرق صياغتها
أ - 3يشرح بعض العمميات التطبيقية مثل (أقامة السقاالت – تأسيس

مىاقشات وتقييم أداء صفي

التؼلم اإللكتزووي

أ -املعزفة والفهم :
أ 1يتعرف عمى االدوات والمعدات المستخدمة في النحت المعماري

المالحظة

استزاتيجية
التؼليم
المثاشز

استزاتيجية
التؼليم
الغيز
مثاشز

استزاتيجية
التؼلم
الذاتي

استزاتيجية
التؼلم
التجزيثي

استزاتيجية التؼليم
والتؼلم التفاػلي

التقىيم
الختامي
أو الىهائي

اختثار ػملي

المىضىػات في األسثىع
الىتائج التؼليمية المستهذفة مه المقزر

استزاتيجية وطزق التؼليم والتؼلم

أسالية وطزق التقييم
التقىيم الثىائي أو التكىيىي

المقاتالت

كود 0011 /

ملف اإلوجاس

مصفوفة مقرر  /تكنولوجيا النحت المعمارى

الفرقة (األولى)

التقىيم الشخصي للطالة

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

