وزارة التعليم العالى
املعهد العالى للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

أ -الفهم والمعرفة:
أ )1يتعرف على طبيعة الخصائص التكنولوجية
والجمالية للمواد المختلفة المستخدمة فى التجميل
المعمارى.
أ )2يعدد تقنيات وأساليب التنفيذ الخاصة بهذه
المواد.
أ )3يشرح عالقة وتأثير البيئة والمناخ على هذه
المواد.
ب -المهارات الذهنية:
ب  )1يميز بين الخصائص التكنولوجية والجمالية
لمواد البناء المختلفة والتكسيات الجدارية.
ب )2يحلل النماذج الموجودة بالفعل فى الواقع
وتقييمها.
ب )3يستنتج أفضل الخامات المناسبة لتجميل
المسطحات المعمارية المختلفة.
ج -المهارات المهنية الخاصة بالمقرر:
ج )1يستخدم أفضل األساليب للتعرف على
خصائص مواد البناء والتكسيات الجدارية.

5

1-1

تمهيد وتعريف بالماده والمحتوى

تعريف بماهية العمارة والمدارس المعمارية التقليدية والحديثة مع عرض
ألهم المعماريين واألعمال المعمارية

البحث حول انواع خامات التكسيات الزخرفية الحديثة ومواصفاتها وطرق
تطبيقها

امتحان منتصف الفص الدراسي االول تحرير

متابعة الطالب في نتائج البحث الميداني ( من خالل فرق عمل ) عن
الخامات الحديثة وطرق تطبيقها

تنفيذ بالطات التكسيات الخارجية باستخدام احد الخامات في البحث
الميداني او اكثر من خامة

اختبار نهاية الفصل الدراسي االول

انواع خامات التكسيات الزخرفية التقليدية ومواصفاتها وطرق تطبيقها 1-1
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محاضزات

مىاقشات وػزوض تؼليمية

تماريه تطثيقية

حل مشكالت

مشاريغ تطثيقية

إجزاء تحىث

تجارب مؼملية

سيارات ميذاوية

التؼلم التؼاووي

التؼلم اإللكتزووي

الؼصف الذهىي

إمتحان وظزي

تقييم مشزوػات تصميمية

تكاليف ووجثات مىشلية

مىاقشات وتقييم أداء صفي

اختثار شفىي

اختثار ػملي

استزاتيج
ية التؼليم
المثاشز

استزاتيج
ية التؼليم
الغيز
مثاشز

استزاتيج
ية التؼلم
الذاتي

استزاتيج
ية التؼلم
التجزيثي

استزاتيجية التؼليم
والتؼلم التفاػلي

التقىيم
الختامي
أو
الىهائي

التقىيم الثىائي أو التكىيىي

المالحظة

الىتائج التؼليمية المستهذفة مه المقزر

استزاتيجية وطزق التؼليم والتؼلم

المقاتالت

المىضىػات في األسثىع

أسالية وطزق التقييم

التقىيم الشخصي للطالة

كود 1111 /

ملف اإلوجاس

مصفوفة مقرر  ( :تكنولوجيا تكسيات زخرفية)

الفرقة  /األولى

وزارة التعليم العالى
املعهد العالى للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

مصفوفة مقرر  ( :تكنولوجيا تكسيات زخرفية)
ج )2يتدرب على التقنيات المستخدمة فى تنفيذ
الجداريات من هذه الخامات.
ج )3ينمي مهارة التوظيف األمثل لهذه الخامات
فى العمارة.
د  -المهارات العامة:
د )1يعمل في فريق
د )2يتعامل مع وسائل االتصال الحديثة مثل
االنترنت
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الفرقة  /األولى

