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استراتيجية وطرق التعليم والتعلم

5

1

1

1

1

تحديد المقاسات الداخمية والمساقط األفقية للفراغ التجاري

تحليل الفراغ المعماري المقترح من خالل التجربة
الفراغية

االسس التصميمية للفراغات التجارية

عناصر التشكيل الفراغي

مراجعة على ما سبق

اخحبار منحصف الفصل الدراسي .

تصميم الفراغ المقترح من خالل عمليات االدراك
البصري
تصميم الفراغ المقترح من خالل عمليات االدراك
البصري
اسس تصميم المسار الحركي والمعالجات الحائطية

واألرضيات
الحركيواألسقف
اسس تصميم المسار
والمعالجات الحائطية

واألرضيات
الحركيواألسقف
اسس تصميم المسار
والمعالجات الحائطية

اخحبار نهاية الفصل الدراسي لثاني

واألرضيات
عمليات اخراج التصميم
المعماري
واألسقففي شكله النهائي

محاضزات

مىاقشات وػزوض تؼليمية

تماريه تطثيقية

حل مشكالت

مشاريغ تطثيقية

إجزاء تحىث

تجارب مؼملية

التؼلم التؼاووي

التؼلم اإللكتزووي

إمتحان وظزي

الؼصف الذهىي

تكاليف ووجثات مىشلية

تقييم مشزوػات تصميمية

مىاقشات وتقييم أداء صفي

مباشر

سيارات ميذاوية

المباشر

الغير

الذاتي

التجريبي

أو النهائي

اختثار ػملي

6

المعمارية

7

ج -1يقوم بعمل تصميم لكوفي شوب يوضح المعالجات

8

ج -املهارات املهنية والعلمية:

9

ب -3يبتكر تصميم مناسب لمفراغ المقترح

51

ب -2يختار أسموب المعالجة المناسب لمفراغ المعمارى

55

ب -1يحمل القطاعات المعمارية الداخمية

51

ب-

املهارات الذهنية :

51

أ -3يفهم أساسيات البناء المعمارى الداخمى

51

أ -2يعرف المعالجات المعمارية لمفراغ المعمارى الداخمى

51

أ -1يتعرف عمى القطاعات المعمارية الداخمية المختمفة

التعليم

التعليم

التعلم

التعلم

والتعلم التفاعلي

اختثار شفىي

ت تمهيد وتعريف بالماده والمحتوى
أ -املعزفة والفهم :

استراتيجية

استراتيجية

استراتيجية

استراتيجية التعليم

التقويم
الختامي

المالحظة

الىتائج التؼليمية
المستهذفة مه المقزر

استراتيجية

التقويم البنائي أو التكويني

المقاتالت

المىضىػات في األسثىع

أساليب وطرق التقييم

ملف اإلوجاس

2101

التقىيم الشخصي للطالة

كود المقرر :

مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي
المستوي  :الثالث األولي فصل أول
اسم المقرر  :عمارة
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كود المقرر :
ج -2يستخدم مراحل رسم المساقط المعمارية لالخراج
النهائي لمفراغ المقترح .
ج -3يجمع بيانات عن الفراغات التجارية المقترحة .
د .املهارات العامة :

د .1يعمل في فريق
د -2يحعامل مع وسائل االجصال الحديثة مثل االنحرنث
د 3عمل ابحاث عن الموضوع المقترح .
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مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي
المستوي  :الثالث األولي فصل أول
اسم المقرر  :عمارة

