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1

1

التعريف بالتوصيف المقرر

مقدمة عن محتوى المقرر

تجميع ماده عممية عن المقرر

عرض الصور الخاصة بالموضوع

مناقشو الصور الخاصة بالموضوع مع كتابو تقرير

يشمل التقزيز تحميل التصميم

عمل اسكتشات توضح الفكرة المطموبة

تقييم منتصف الفصل الدراسى

متابعة العمل

تحميل الفكرة ووضعيا في تصميم

متابعة العمل

دراسة التصميم بالحجم المناسب وتنفيذه

متابعة العمل الفنى

إخراج العمل الفنى

التقييم النيائى لمفصل الدراسى (المجنة الثالثية)

محاضزات

مىاقشات وػزوض تؼليمية

حل مشكالت

تماريه تطثيقية

إجزاء تحىث

مشاريغ تطثيقية

تجارب مؼملية

التؼلم التؼاووي

سيارات ميذاوية

الؼصف الذهىي

التؼلم اإللكتزووي

إمتحان وظزي

تقييم مشزوػات تصميمية

تكاليف ووجثات مىشلية

مىاقشات وتقييم أداء صفي

اختثار ػملي

اختثار شفىي

1

د .املهارات العامة والقابلة للنقل:

1

ج -2يؤدي تجارب تصميمية في تكوينات معبرة

6

نافورات – مدفئات) وتحميميا من حيث الشكل والزخارف التى تحتوييا.

7

جـ  -املهارات املهنية والعملية
ج -1يستنتج عنصر من العناصر الزخرافيو (االعمده و تيجانيا -قباب-

8

مدفئات) وتوظيفيا فى العماره الخارجيو

9

ب -2يجمع بين ىذه الوحدات المبتكره والتصميم المعمارى
ب – 3يقترح التصميم المناسب (االعمده و تيجانيا -قباب -نافورات –

51

المعمارى

55

ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكزية) :
ب -1يقارن بين الحمول التصميمية لموحدات الزخرافيو المجسمو والتصميم

51

أ – 3يحدد طريقة تشكيل ىذه الوحدة الزخرفية

51

أ - 2يصف ىذه الوحدة الزخرفية البتكار أشكال جديدة مستوحاه منيا

51

قباب -نافورات – مدفئات)

51

أ -المعرفة والفهم :
أ – 1يعدد الوحدات الزخرفية المعمارية المعقدة (االعمده و تيجانيا-

استزاتيجية التؼليم
والتؼلم التفاػلي

المالحظة

الىتائج التؼليمية المستهذفة مه المقزر

استزاتيجية
التؼليم
المثاشز

استزاتيجية
التؼليم الغيز
مثاشز

استزاتيجية
التؼلم الذاتي

التقىيم
الختامي أو
الىهائي

المقاتالت

المىضىػات في األسثىع

استزاتيجية وطزق التؼليم والتؼلم
استزاتيجية
التؼلم
التجزيثي

أسالية وطزق التقييم
التقىيم الثىائي أو التكىيىي

التقىيم الشخصي للطالة

الفرقة  :الرابعة

الكود :

ملف اإلوجاس

مصفوفة مقرر :

تصميم النحت املعمارى
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الفرقة  :الرابعة

مصفوفة مقرر :

تصميم النحت املعمارى

الكود :

د -1يشارك بين الزمالء في المناقشات الجماعية
د -2يعرض الموضوعات بطريقة سميمة واضحة
د -3يستخدم برامج الحاسب االلي في كتابة التقرير العممية

منسق المادة:

منسق القسم العلمي :د /عرفة شاكر
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