وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

مصفوفة مقرر  /تكنواوجيا النحت املعمارى

استزاتيجية وطزق التؼليم والتؼلم
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التعريف بالتوصيف المقرر

مقدمة عن محتوى المقرر

التعريف بأنواع التكسيات الجصية الداخمية

شرح عن تكسيات األرضيات

شرح عن تكسيات الوزرات

شرح عن تكسيات الدرج

مراجعة لما سبق قبل األختبار منتصف الفصل الدراسى

امتحان منتصف الفصل الدراس ي

التكسيات لحل المشاكل الخاصة مثل العزل الحرارى

التكسيات لحل المشاكل الخاصة مثل العزل الصوتى

األشعة السينية

استخدام الجص لمتميز عمى البغدادى

الشبك الممدد لمزخرفة الداخمية

المراجعة اانهائية قبل األختبار

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

ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكزية) :
ب -1يعدد الحمول التشكيمية في النحت البارز لتصميم النماذج من
خامات مختمفة
ب -2يميز الحمول التصميمية في شكمها النهائي لتنفيذ من خامات
مختمفة

ب -3يقارن بين وظيفة الخامات وأستعمالها
جـ  -املهارات املهنية والعملية
ج -1ينفذ بعد التجارب العممية
ج -2يتصور أعداد تنظيم النتائج في كل المراحل
ج -3يحدد المراحل التنفيذ المختمفة لموصل الي أفضل نتائج
د .املهارات العامة والقابلة للنقل:
د -1يقدم عروض تفاعلية
د -2يستخدم شبكة األنترنت
د -3يعمل فى فريق

منسق المادة :د /صبحى حسين

منسق القسم العلمي :د /عرفة شاكر

تاريخ7102/7103:

اختثار شفىي

الؼصف الذهىي

أ -3يصف الطرق العممية لمتشكيل والصب

مىاقشات وتقييم أداء صفي

تكاليف ووجثات مىشلية

أ – 2يحدد األنواع الخامات المستخدمة في الصب والتشكيل

المالحظة

تقييم مشزوػات تصميمية

أ -املعزفة والفهم :
أ –1يتعرف عمى الخامات المختمفة وكيفية أستخداماتها

اختثار ػملي

التقىيم
الختامي
أو
الىهائي

المقاتالت

الىتائج التؼليمية المستهذفة مه المقزر

استزاتيجية
التؼليم
المثاشز

استزاتيجية
التؼليم الغيز
مثاشز

استزاتيجية
التؼلم الذاتي

استزاتيجية
التؼلم
التجزيثي

استزاتيجية التؼليم
والتؼلم التفاػلي

التقىيم الثىائي أو التكىيىي

ملف اإلوجاس

المىضىػات في األسثىع

التقىيم الشخصي للطالة

الفرقة  :الثالثة

الكود 7013 :
أسالية وطزق التقييم

