وزارة التعليم العالي
املعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس
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استراتيجية وطرق التعليم والتعلم
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1

1

1

1

تمهيد وتعريف بالماده والمحتوى

التعرف على أشكال الواجهات المعمارية .

دراسة المساقط المعمارية للواجهة

تقنيات التنفيذ المستخدمة في الواجهات

تقنيات التنفيذ المستخدمة في الواجهات

تقنيات التنفيذ المستخدمة في الواجهات

مناقشة وتقييم نهائي علي ماتم انجازة من اعمال الطالب

محاضزات

تماريه تطثيقية

مىاقشات وػزوض تؼليمية

حل مشكالت

مشاريغ تطثيقية

إجزاء تحىث

تجارب مؼملية

التؼلم التؼاووي

سيارات ميداوية

التؼلم اإللكتزووي

إمتحان وظزي

الؼصف الذهىي

تكاليف ووجثات مىشلية

تقييم مشزوػات تصميمية

اختثار شفىي

مىاقشات وتقييم

المالحظة

مباشر

اختثار ػملي

مراحل تصميم الواجهات وعالقتها بالبيئة المحيطة

الغير

المقاتالت

مراحل تصميم الواجهات وعالقتها بالبيئة المحيطة

الذاتي

والتعلم التفاعلي

الختامي

أو النهائي

التقىيم الشخصي للطالة

التعرف على أشكال الواجهات المعمارية .

أساليب المعالجة اللونية في واجهات المباني ذات االنشطة .

أساليب المعالجة اللونية في واجهات المباني ذات االنشطة .

التقييم علي ماتم انجازة

التدريب على إخراج الواجهة المتفق عليها.

6

جً )3ىفذ املىتج التصميمي ملواقع بيئيت محددة

7

جً )2يتقي الخياراث التكىولوجيت والخاماث املالئمت للموضوع

8

ج -املهاراث املهىيت :
جً )1صمم أفكارا متىوعت للمشزوعاث املحددة في البرهامج.

9

بً )3حلل أشكال العىاصز الزخزفيت ودورها الجمالي والوظيفي.

51

املعمارٍت مً فىادف ومحالث ججارٍت وقزى سياحيت.
بً )2ختار العىاصز التكميليت التجميليت في جصميم الواجهاث املعمارٍت .

55

بً )1درك بصزٍا أهميت اللون ودوره الجمالي والوظيفي في الواجهاث امليشآث

51

ب -املهاراث الذهىيت (العقليت والفكزٍت) :

51

التقليدًت واملستحدثت.
ًحدد أساليب التصميم التىفيذى للىظم املعاصزة فى ججميل الواجهاث املعمارٍت.

51

و واجهاث املحالث التجارٍت واملعارض العامت الثابتت واملتحزلت.
أٌ)2عدد أساليب جصميم الواجهاث املعمارٍت بإستخدام جقىياث مواد البىاء

51

أ -املعزفت والفهم :
أً)1حدد أساليب التصميم اللووي للواجهاث املعمارٍت للفىادق والقزى السياحيت

التعليم

المباشر

التعليم

التعلم

التعلم

التجريبي

استراتيجية التعليم

التقويم

ملف اإلوجاس

الىتائج التؼليمية
المستهدفة مه المقزر

التدريب على إخراج الواجهة المتفق عليها.

المىضىػات في األسثىع
استراتيجية

استراتيجية

استراتيجية

استراتيجية

أساليب وطرق التقييم
التقويم البنائي أو التكويني

وزارة التعليم العالي
املعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

د .املهاراث العامت والقابلت للىقل:
د )0يقيم سلبيات وإيجابيات إلتصميم إللوني فى إلوإجهات.

دً )2زبط بين التصميم و التطبيق في التجارب التصميميت.
دٌ )3شارك بالزأي في التحليل والتقييم
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