وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

استزاتيجية وطزق التؼليم والتؼلم
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المدائن المستخدمة فى الفن

الطرق المستخدمة فى تشكيل المدائن

خواص البوليستر كخامة وسيطة فى النحت

العوامل المساعدة و االلياف الزجاجية

المواد العازلة  -طرق صب راتنج البوليستر

المشاكل التى تعترض النموذج المصبوب و كيفية تالفيها

امتحان مىتصف الفصل الدراس ي

القوالب المرنة -قوالب سيميكون المطاط المفمكن

القوالب المرنة –قوالب مركبات الالتكس (قالب فينا )

القوالب المصنعة من البوليستر و مزجها بالقوالب المرنة

طرق المحام و توصيل االجزاء

الطالء

االحتياطات العامة لالمان الشخصى

د -1يعمل فى فريق
د -2يحل المشكالت و يتخذ القرار
د -3يجمع المعمومات و يصنفها

منسق المقرر  :د /صبحى حسين

منسق القسم العلمي :د /عرفة شاكر

تاريخ7102/7102 :

التؼلم التؼاووي

امتحان هظزي نهاية الفصل الدراس ي الثاوى

أعمال النحت المجسم
د .املهارات العامة والقابلة للىقل:

التؼلم اإللكتزووي

محاضزات

المجسم
ج -2يؤدى بعض التجارب العممية لتقنيات صب المدائن فى

إمتحان وظزي

تماريه تطثيقية

ج -1يشخص نتائج استخدام المدائن المختمفة فى أعمال النحت

الؼصف الذهىي

مىاقشات وػزوض تؼليمية

جـ  -املهارات املهىية والعملية

تكاليف ووجثات مىشلية

حل مشكالت

ب -2يستنتج حمول لمشكالت التصنيع لمدائن فى النحت المجسم

تقييم مشزوػات تصميمية

مشاريغ تطثيقية

المجسم

اختثار شفىي

إعالم الطالب بالتوصيف القرر مقدمة – تقسيم المدائن
ب- 1

يربط بين خواص المدائن و طريقة تشغيمها فى النحت

مىاقشات وتقييم أداء صفي

إجزاء تحىث

أ -4يذكر خواص المدائن المستعممة
ب -املهارات الذهىية (العقلية والفكزية) :

المالحظة

تجارب مؼملية

أ – 2يعدد الطرق المتداولة فى صب المدائن
أ -3يشرح انواع القوالب الخاصة بصب المدائن

اختثار ػملي

سيارات ميذاوية

أ -املعزفة والفهم :
أ –1يحدد أنواع المدائن المستعممة فى النحت المجسم

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

مصفوفة مقرر  /تكنولوجيا النحت المجسم

الفرقة  :الثالثة
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