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الووضوعات فً األسبوع

أساليب وطرق التقييم

بمواد البناء معرفة شاممة

أ -2يحدد مكونات المواد الخاص
بمواد البناء
أ -3يصف خواص مواد البناء
ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكزية) :
ب -1يتعرف عمي الخواص النظرية
لمواد البناء

طرق استخدام المواد فى العمارة

خواص مواد البناء ومواد البناء الحديثة

مواد البناء التقميدية

امتحان مىتصف الفص الدراسي االول

عيوب المواد التقميدية والتغمب عميها

استخدام المواد التقميدية بشكل مبتكر

ابتكار مواد جديدة لمبناء واعمال الديكور

تكنولوجيا المواد الحديثه وتطبيقاتها في العمارة من خالل بحث ميداني ومناقشة البحث في مجموعات

محاضرات

مناقشات وعروض تعليمية

تمارين تطبيقية

حل مشكالت

مشاريع تطبيقية

إجراء بحوث

تجارب معملية

زيارات ميدانية

التعلم التعاوني

التعلم اإللكتروني

العصف الذهني

تكاليف ووجبات منزلية

مناقشات وتقييم أداء صفي

اختبار شفوي

اختبار عملي

المالحظة

المباشر

الغير مباشر

الذاتي

التجريبي

التفاعلي

المقابالت

وتعريف بالمادي والمحتوى
أ -املعزفة والفهم :
أ -1يُ َعّرف أنواع المواد الخاص

استراتيجية التعليم

استراتيجية التعليم

استراتيجية التعلم

استراتيجية التعلم

استراتيجية التعليم والتعلم

التقويم الختامي
أو النهائي

التقويم البنائي أو التكويني

التقويم الشخصي للطالب

النتائج التعليوية الوستهدفة هن
الوقرر

مىاقشة وتقيم ماتم اوجازة مه اعمال الطالب

استراتيجية وطرق التعليم والتعلم

ملف اإلنجاز
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وزارة التعليم العالي
املعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

قسم السخرفة 7102-7102
مصفوفة مقرر  :خواص ومقاومة مواد بناء
ب -2يكتشف تطبيقات عممية لمواد
البناء
ب -3ينظم خامات ومواد البناء
ووظيفة كل منها في العمارة
والديكور
ج -املهارات املهنية :
ج -1يفرق بين المواد الصالحة فى
مجال مواد البناء
ج -3يحدد المواد المطابقة لممواصفات
ج -2يميز المواد الحديثة والبديمة في
مواد البناء
د .املهارات العامة والقابلة للنقل:
د .1يمتزم بتعميمات التشغيل
واشتراطات االمن والسالمة
د -2استخدام شبكة الانترنت

أستاذ المادة :أ.م.د/نها سيد عفيفي
القائن بأعوال رئيس هجلس القسن العلوى  :أ.م.د /ساهية فوزي علً

كود /
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