وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

استزاتيجية وطزق التؼليم والتؼلم

5

1
مقدمة باملنهج

مقدمة عن النظريات املختلفة فى ثرميم آلاثار

النظريات املختلفة فى ثرميم آلاثار بناء على املعرفة التاريخية وألاثرية
للقطعة

خواص الخامات املستخدمة فى النحت الثابتة واملنقولة

عوامل التمف الفةزةائةة والكةمةائةة والبةولوجةة والطبةعةة

مراجعة لما سبق قبل األختبار منتصف الفصل الدراسى

امتحان منتصف الفصل الدراس ي

طرق الفحص والتحمةل األثري

طرق التحليل العلمى واألسلوب الفنى للترميم القطعة األثرية

المواد المستخدمة في العالج والتووةة

طرق االستكمال

التطبيقات املعملية على بعض النماذج النحتية

املراجعة قبل ألاختبار النهائى

امتحان هظزي نهاية الفصل الدراس ي الاول

محاضزات

تماريه تطثيقية

مىاقشات وػزوض تؼليمية

حل مشكالت

مشاريغ تطثيقية

إجزاء تحىث

تجارب مؼملية

سيارات ميذاوية

التؼلم التؼاووي

التؼلم اإللكتزووي

إمتحان وظزي

الؼصف الذهىي

تكاليف ووجثات مىشلية

تقييم مشزوػات تصميمية

اختثار شفىي

مىاقشات وتقييم أداء صفي

المالحظة

1

داخل مجموعات

1

الواجبات المطموبه امام زمالئه ومناقشتها
د -4ةعمل بروح الجماعة من خالل الوجبات المشتركة والعمل

1

د -2ةتعمم ذاتةا وجماعةا من خالل البحث
د -3ةناقش في نطاق الجماعة من خالل التدرةب عمي تودةم

6

د -1ةحافظ عمي التراث اإلنساني والثوافي المادي الموروث

7

د .املهارات العامة والقابلة للنقل:

8

المختمفة
ج -3ةمارس بعض طرق إزالة األمالح

9

ج -1ةمارس طرق تنظةف المنحوتات األثرةة بأنواعها المتعددة
ج -2ةستخدم المواد والخامات في تووةة اآلثار الضعةفة بالطرق

51

مادة وحالة األثر
جـ  -املهارات املهنية والعملية

55

مادة وحالة األثر
ب -3ةحدد مواد عالج وصةانة األثر المراد ترمةمه وفوا لطبةعة

51

تمف
ب -2ةمةز طرق الفحص والتحمةل المختمفة الالزمة وفوا لطبةعة

51

ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكزية) :
ب -1ةوصف حالة األثر بالطرق المختمفة ومدى ما وصل إلةه من

51

أ -3ةشرح طرق توثةق وتسجةل اآلثار الثابتة والمنوولة

51

األثرةة
أ – 2ةوضح الفرق بةن عوامل تمف األثر المتحفي ،والثابت

اختثار ػملي

إعالم الطالب بالتوصيف القرر
أ -املعزفة والفهم :
أ –1ةشرح عوامل التمف المختمفة التي تصةب معظم المنحوتات

المقاتالت

الىتائج التؼليمية المستهذفة مه المقزر

استزاتيجية التؼليم
والتؼلم التفاػلي

التقىيم
الختامي
أو
الىهائي

ملف اإلوجاس

المىضىػات في األسثىع
استزاتيجية
التؼليم
المثاشز

استزاتيجية
التؼليم الغيز
مثاشز

استزاتيجية
التؼلم الذاتي

استزاتيجية
التؼلم
التجزيثي

أسالية وطزق التقييم
التقىيم الثىائي أو التكىيىي

التقىيم الشخصي للطالة
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