وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

استزاتيجية وطزق التؼليم والتؼلم
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التعريف بالتوصيف المقرر

مقدمة عن محتوى المقرر

تعريف عن قوة تحمل المنشآت

المنشآت ذات الحجم الكبير

دراسة العوامل المؤثرة عمى قوة تحمل المنشأت

العوامل المؤثرة عمى قوة التحمل المنشآت ذات الحجم الكبير

مراجعة لما سبق قبل األختبار منتصف الفصل الدراسى

امتحان منتصف الفصل الدراس ي

العومل المؤثرة عمى قوة التحمل المنشآت من ثقل وزنها

العومل المؤثرة عمى قوة التحمل المنشآت من حيث مقاومة الرياح

تحديد الدعامات المناسبة

وضع الدعامات بطريقة فعالة

متابعة وضع الدعامات بطريقة فعالة لمساعدة المصمم النحات

المراجعة اانهائية قبل األختبار

امتحان هظزي نهاية الفصل الدراس ي الاول

محاضزات

تماريه تطثيقية

مىاقشات وػزوض تؼليمية

حل مشكالت

مشاريغ تطثيقية

إجزاء تحىث

تجارب مؼملية

سيارات ميذاوية

التؼلم التؼاووي

ب -2يربط بين المعرفة ألنواع الدعامات ووضعها بالطريقة الفعالة
جـ  -املهارات املهنية والعملية
ج -1يصمم مراحل التنفيذ
ج -2يحدد مهارة االستفادة من العموم األخرى لتحديد الدعامات
المناسبة التى تقاوم الرياح وغيرها
ج- 3
د .املهارات العامة والقابلة للنقل:
د -1يقدر عمى اتباع التعميمات
د -2يحل مشكالت التصميم ليناسب إمكانيات التنفيذ

منسق المقرر  :د /عرفة شاكر

منسق القسم العلمي :د /عرفة شاكر

تاريخ7102/7102 :

تكاليف ووجثات مىشلية

التؼلم اإللكتزووي

ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكزية) :
ب -1يصيغ الحمول لزيادة قوة تحمل المنشآت

اختثار شفىي

إمتحان وظزي

المبانى

أ -3يختار الدعامات المناسبة لألعمال الفنية بصفة عامة

مىاقشات وتقييم أداء صفي

الؼصف الذهىي

واألحجام الكبيرة لمقاومة الرياح

أ – 2يصف كيفية تحمل األعمال الفنية المسطحة عمى أسطح

المالحظة

تقييم مشزوػات تصميمية

أ -املعزفة والفهم :
أ –1يحدد كيفية تحمل األعمال الفنية المجسمة ذات األوزان

اختثار ػملي

الىتائج التؼليمية المستهذفة مه المقزر

استزاتيجية التؼليم
والتؼلم التفاػلي

التقىيم
الختامي
أو
الىهائي

المقاتالت

المىضىػات في األسثىع
استزاتيجية
التؼليم
المثاشز

استزاتيجية
التؼليم الغيز
مثاشز

استزاتيجية
التؼلم الذاتي

استزاتيجية
التؼلم
التجزيثي

أسالية وطزق التقييم
التقىيم الثىائي أو التكىيىي

ملف اإلوجاس

الفرقة  :الثالثة

التقىيم الشخصي للطالة

مبادئ اإلنشاءات

مصفوفة مقرر /

الكود 2323 :

