وزارة التعليم العالى
المعهد العالى للفنون التطبيقية –التجمع الخامس
قسم التصميم الداخلى واألثاث

مصفوفة مقرر  :تكنولوجيا خامات التصميم الداخلي
الهدف العام من المقرر :

الفرقة :الرابعة

كود المقرر 4203:

الفصل الدراسي :الثاني

2018-2017

 .1إكساب الطالب المفاهيم و الحقائق المرتبطة بخامات التصميم الداخلى التى يستخدمها مباشرا كليا باألساليب الحديثة و القيم الجمالية المبتكرة.
 .2تنمية المهارات المهنية لمواكبة إحتياجات سوق العمل في مجال الخامات الخاصة بالتصميم الداخلي.
الموضوعات باألسبوع
1
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15

عرض ألهداف المقرر
وتوصيفه

الهدف من دراسة الخامات

دراسة خامات التصميم

الخامات والمواد العازلة

الخامات والمواد المستخدمة
فى عناصر التصميم الداخلى

اختبار أعمال السنة

الخامات البديلة للخامات
الطبيعية

الخامات والمواد الذكية

دراسة حالة ألحد الحيزات

مراجعة عامة على ما سبق
دراسته
تطبيقات عملية

د4-

أستاذ المادة  :م.د  /مها السيد رمضان

امتحان نهاية الفصل الدراسي

د-













محاضرات

د2-

يعد البحث التطبيقي ويحلل البيانات ويحقق التعلم
الدائم المستمر ويطور معارفه ومهاراته.
يقدم العرض الفعال .

ج3-






مناقشات وعروض تعليمية

د1-

يتقن التعامل مع الكمبيوتر والبرامج التكنولوجية
المختلفة المتخصصة.

ج2-











إجراء بحوث

ج1-









مشاريع تطبيقية

ج-

المهارات المهنية الخاصة بالمقرر
يختار الخامات المستخدمة ويربطها بالمكان وطبيعة
االستخدام.
يصيغ األفكار التصميمية بأكثر من شكل تبعا لطبيعة
الخامة المستخدمة.
يضع المواصفات التنفيذية لمنتجات التصميم
الداخلي طبقا للخامات المستخدمة.
المهارات العامة



زيارات ميدانية

ب2-









التعلم التعاونى

ب3-

يستنبط أفكار وتصميمات مبتكرة لألثاث.

ب-


























































إمتحان نظرى

ب1-

يستنتج العالقة بين التصميم والخامة وطبيعة
االستخدام.
يختار المواصفات الفنية والتنفيذية لمنتج التصميم
الداخلي طبقا للخامات المستخدمة.













تكليفات وواجبات منزلية

ا3-

يشرح األداء الوظيفي لمنتجات التصميم الداخلي من
حيث مالئمة الخامة المستخدمة للوظيفة والشكل
الجمالي.
المهارات الذهنية




















مناقشات وتقييم آدىء فصلى

أ2-

يعدد المواصفات القياسية لمنتجات التصميم الداخلي .















اساليب التعليم
المباشر



اختبار شفوى

أ-
أ1-

المعلومات والمفاهيم
يسرد الخامات والمواد وخواصها ومواصفاتها .













اساليب التعليم غير
المباشر

اساليب التعلم
التجريبى

اساليب التعليم والتعلم
التفاعلى

التقويم
الختامى
والنهائى

التقويم البنائى والتكويني

ملف اإلنجاز

النتائج التعليمية المستهدفة

أاساليب وطرق التعليم والتعلم
اساليبالتعلم الذاتى

أساليب وطرق التقييم






































































قائم بأعمال رئيس مجلس القسم العلمي  :ا.م.د  /نها فخرى عبد السالم













