وزارة التعليم العالى
املعهد العالى للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

أ -الفهم والمعرفة:

أٌ)1عرف على الوجهات المعمارٌة
المختلفة .
أٌ )2عرف على المعالجات المعمارٌة
للفراغ المعمارى الخارجى
أٌ)3فهم اساسٌات البناء المعمارى.
وتخطٌط المسطحات الخارجٌة
ب -المهارات الذهنٌة:

بٌ)1حلل البناء المعمارى مول ,
محالت  ,استاندات معارض
بٌ)2حدد اسلوب المعالجة المناسبة
للفراغ المعمارى الخارجى
بٌ)3فاضل بٌن االفكار المعمارٌة
لألسطح المعمارٌة الداخلٌة والخارجٌة
ج -المهارات المهنٌة الخاصة بالمقرر:

جٌ)1رسم مساقط مجسمة ,وتفاصٌل
تنفٌذٌة للتراكٌب المعمارٌة
جٌ)2عمل ماكٌت كامل
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تمهٌد وتعرٌف بالماده والمحتوى

مراجعة التفاصٌل واألساسٌات
فً التصمٌم الفراغً

تجمٌع معلومات من خالل بحث
مٌدانً عن أهم االشتراطات
الفنٌة لتصمٌم اجنحة المعارض
ومناقشنها من خالل عرض فعال
من الطلبة كفرق مقسمة

افتراض المساحة المقترحة
للفراغ المعماري ومعالجته .

اختبار منتصف الفصل
الدراسً

جمالٌات الشكل فً التكوٌن

افضل الحلول التصمٌمٌة

الفراغً من خالل عرض -51=9
األفكار ومناقشتها للوصول الى
55

اختٌار طرٌقة مناسبة لإلخراج -51-51
الفنً للتفاصٌل المختارة من
51
خالل الماكٌت

51

اختبار نهاٌة الفصل
الدراسً

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
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وزارة التعليم العالى
املعهد العالى للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

مصفوفة مقرر  ( :عمارة )
جٌ )3عرض مراحل رسم المساقط
والمنظور الهندسى الخارجى
والداخلً للفراغ المقترح بتفاصٌله
د  -المهارات العامة:

دٌ )1ستخدم تكنولوجٌا المعلومات
للوصول لحلول مبتكرة .
دٌ )2قوم بعرض فعال للمعلومة من
خالل العمل ضمن فرٌق
دٌ )3جمع البٌانات وٌقوم بتحلٌلها .
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