وزارة التعليم العالى
المعهد العالى للفنون التطبيقية –التجمع الخامس
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مصفوفة مقرر التدريب الميدانى
الهدف العام من المقرر :

كود المقرر 2100 :

الفرقة :الثانية المنقولة
للثالثة

الفصل الدراسي:
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تطبيقات خطوات التشغيل والماكينات المستخدمة فى التشغيل
فى إنتاج منتج (أثاث – تصميم داخلى
تطبيقات على استخدامات الخامات

عروض

مناقشات وعروض تعليمية

محاضرات

حل مشكالت

تمارين

إجراء بحوث

مشاريع تطبيقية

زيارات ميدانية

تجارب معملية

العصف الذهنى

التعليم اإللكترونى

التعلم التعاونى

إمتحان نظرى

تكليفات وواجبات منزلية

تقييم مشروعات تصميمية

مناقشات وتقييم آدىء فصلى

اختبار شفوى

أساسيات جودة تطبيق وإخراج المنتج التطبيقي
أساسيات وسائل واحتياطات األمن والسالمة إلنتاج المنتج

استراتيجية
التعليم
المباشر

استراتيجية
التعليم غير
المباشر

استراتيجية
التعلم الذاتى

استراتيجية
التعلم
التجريبى

استراتيجية
التعليموالتعلم
التفاعلى

التقويم
الختامى
والنهائى

التقويم
البنائى
والتكويني
المالحظة

اختبار عملى

ب

المعلومات والمفاهيم

يسرد الخامات والمواد وخواصها







يسرد عملية التصنيع المختلفة لألثاث والتصميم الداخلى





























يعدد األساليب التقنية الحديثة ويصف المواصفات الفنية
واألساليب الفنية ويذكر البدائل لتقنياتها فى اإلنتاج
يذكر اإلختبارات الالزمة لتقييم مستوى آ’داء المنتج.


























المهارات الذهنية
يستنتج العالقة بين التصميم وطبيعة االستخدام وارتباطهم
بالتكاليف
يحلل مستويات اإلنتاج وارتباطها باالنتاج
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أستراتيجية وطرق التعليم والتعلم

ملف اإلنجاز

النتائج التعليمية
المستهدفة

أساليب وطرق التقييم
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االجازة الصيفية

اكساب الطالب مهارة تنفيذ تقنيات إبداعية وتطبيقها فى مجالى التصميم الداخلى واألثاث
الموضوعات باألسبوع
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يستنتج المعلومات والمواصفات المحددة للمنتج وتحليله وطرق
التغلب على مشاكل اإلنتاج والتشغيل
يحلل نظم اإلنتاج والتكنولوجيا وارتباطها بالخواص المطلوبة
للمنتجات واحتياجات المستهلك





































المهارات المهنية الخاصة بالمقرر
ج -1يحلل األشكال والمنتجات إلى عناصرها األولية .















يستخدم البرامج المتخصصة فى التحليل ويرسم الرسومات
التنفيذية ويحسب حسابات التكلفة















يختار الخامات والمواد المستخدمة ارتباطا باالستخدام النهائى







































يضع المواصفات التنفيذية لمنتجات التصميم الداخلى واألثاث.

د 1-د -1يحدد األهداف واألولويات الخاصة بتنفيذ المنتج إرتباطا
بالهدف ويسرع فى اتخاذ القرار .
د 2-يعمل في فريق و يوزع مهام و يتخذ قرار
د 3-يحلل البيانات و يعد البحوث المختلفة
د 4-يلتزم بتعليمات التشغيل و إشتراطات األمان و السالمة
أستاذ المقرر  ::ا.م.د  /نها فخرى عبد السالم

























قائم بأعمال رئيس مجلس القسم العلمي  :ا.م.د  /نها فخرى عبد السالم



