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مقامة باملنهج

قراءة رسوم املعماريين واملمصممين الاالييين

لرموز المعمارية

المصطلحات المعمارية

املساقط والقطاعات املرتبطة بالنحت

مراجعة لما سبق قبل األختبار منتصف الفصل الدراسى

امتحان نظري منتصف الفصل الدراسي

تطبيقات رسم املساقط والقطاعات

متابعة العمل

توضيح األعمال على رسم املساقط والقطاعات

متابعة العمل

الرموز والمصطلحات الفنية ألعمال الكهرباء

المراجعة اانهائية قبل األختبار

األختبار النهائى للمادة حسب الموعد المعلن بجدول األمتحانات

محاضرات

تمارين تطبيقية

مناقشات وعروض تعليمية

حل مشكالت

مشاريع تطبيقية

ج -1يحلل أشكال الفراغات المعمارية ويعيد صياغتها
ج- 2

يضع المواصفات المعمارية والتنفيذية للمشروع

ج .3يقدم الرسوم الهندسية والتفاصيل المعمارية للمشروع السكنى
د .املهارات العامة والقابلة للنقل:
د -1يدير حوار .
د 2-يعمل فى فريق لعرض النماذج التجريبية .
د -3-حل مشكالت التكوينات التجريبية

منسق المادة:

منسق القسم العلمي :د /عرفة شاكر

تاريخ7102/7102:

إمتحان نظري

إجراء بحوث

ب- 2
ابرازها
ب -3يشرح األداء الوظيفى للعناصرالمعمارية ومكونات العمارة
الداخلية من حيث مالءمتها للوظيفة والشكل الجمالى
جـ  -املهارات املهنية والعملية

العصف الذهني

تجارب معملية

يشرح المصطلحات الخاصة بالرسم المعمارى وأساليب

تكاليف ووجبات منزلية

زيارات ميدانية

ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :
ب -1يذكرأسس و قواعد الرسم المعمارى .

تقييم مشروعات تصميمية

التعلم التعاوني

أ - 3بالعناصر المعمارية الرئيسية فى مكونات العمارة.

اختبار شفوي

إعالم الطالب بالتوصيف املقرر
أ- 2

بأساليب إبرازالمصطلحات الفنية فى لوحات الرسم المعمارى.

مناقشات وتقييم أداء صفي

التعلم اإللكتروني

أ -املعرفة والفهم :
أ 1بالمصطلحات الفنية للرسم المعمارى.

المالحظة

استراتيجية
التعليم
المباشر

استراتيجية
التعليم
الغير
مباشر

استراتيجية
التعلم
الذاتي

استراتيجية
التعلم
التجريبي

استراتيجية التعليم
والتعلم التفاعلي

التقويم
الختامي
أو النهائي

اختبار عملي

الموضوعات في األسبوع
النتائج التعليمية المستهدفة من المقرر

استراتيجية وطرق التعليم والتعلم

أساليب وطرق التقييم
التقويم البنائي أو التكويني

المقابالت

كود 1201 /

ملف اإلنجاز

مصفوفة مقرر  /الرسم المعمارى

الفرقة (األولى)

التقويم الشخصي للطالب

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

