الهيئت القىميت لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد 7102/7102

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

نموذج رقم ( ) 21
توصٌف المقرر
جامعة/اكاديمية :وزارة التعليم العالى
كلية/معهد :المعهد العالى للفنون التطبيقية /التجمع الخامس
قسم :عام
توصٌف مقرر دراسً
 -2بٌانات المقرر
الرمز الكودي3704 :
التخصص :عام

اسم المقرر  :دراسات وعلوم بٌئٌة

عدد الوحدات الدراسٌة  :اجمالى  6ساعات
نظري ()1

 -1هدف المقرر:

الفرقة :الثالثة

عملً ()4

" التعرف على أنواع البٌئات المختلفة والخامات البٌئٌة وأثرها على اإلنسان واإلستفاده منها
فى إعداد تصمٌمات صدٌقة للبٌئة "

 -3المستهدف من تدرٌس المقرر  :فً نهاٌة المقرر ٌجب أن ٌكون الطالب قادرا علً أن-:

أ -أ-المعلومات



ٌذكر مفاهٌم ومفردات البٌئة



ٌشرح أهمٌة الحفاظ على البٌئة
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والمفاهٌم:

ب -المهارات الذهنٌة :

جـ-المهارات المهنٌة :

د – المهارات العامة:



ٌحدد اإلسلوب والمنهج العلمى فى التفكٌر والتخطٌط لحل المشاكل التصمٌمٌة



ٌحدد العلوم والثقافات المختلفة بما ٌتناسب مع الفئة المستهدفة للتصمٌم



ٌمٌز بٌن المشاكل البٌئٌة فى المجتمع المستهدف التصمٌم له .



ٌختار تصمٌمات تحد وتقلل من المشاكل البٌئٌة لخدمة المجتمع .



ٌختار التفكٌر العلمى المتسلسل فى عرض المشاكل وتحلٌلها وحلها .



ٌفسر العالقة بٌن وظٌفة وخصائص التصمٌم والفئة المستهدف تقدٌم التصمٌمات
لها.



ٌحلل النظرٌات والعلوم والتكنولوجٌا المختلفة فى التصمٌمات وربطها بالخواص
البٌئٌة المطلوبه للمنتجات طبقا إلحتٌاجات المستهلك .



ٌستخدم الوسائل التكنولوجٌة الحدٌثة فى مجال التصمٌم .



ٌنظم الدراسات النظرٌة للتعرف على خصائص ومعوقات البٌئة .



ٌرسم تصمٌمات مبتكرة صدٌقة للبٌئة .



ٌعمل فى فرٌق .



ٌعد البحوث والتقارٌر المختلفة .



ٌستخدم تكنولوجٌا المعلومات .

 -4محتوى المقرر :
الفصل الدراسي األول
م

الموضوع

1

التعريف ببلوقرر وعرض ًتبئح إستبيبًبت الطالة عي العبم
السببق وخطط التحسيي

الاول

2

تعريف البيئة وأهويتهب لوصون الفٌىى التطبيقية

الثانى

6

3

 ،تصٌيفهب دراسة البيئة فى خوهىرية هصر العربية (البيئة
الطبيعية ـ البيئة االختوبعيةـ البيئة الثقبفية ـ البيئة القبًىًية ـ
البيئة السيبسية ـ البيئة الديٌية)

الثالث

6

األسبوع

عدد الساعات

المحاضرة

درس

6

2

4

2

4

2

4
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4

 ،تصٌيفهب دراسة البيئة فى خوهىرية هصر العربية (البيئة
الطبيعية ـ البيئة االختوبعيةـ البيئة الثقبفية ـ البيئة القبًىًية ـ
البيئة السيبسية ـ البيئة الديٌية)

الرابع

6

2

4

5

السلىك اإلًسبًى فى البيئة الوحيطة والدوافع للسلىك اإلًسبًى
االحسبس واالًتببٍ فى إدراك البيئة الوحيطة العبدات والتقبليد
للودتوع وتأثيرهب على إًتبج العول.

الخامس

6

2

4

السادس

6

2

4

السابع

6

2

4

 7عرض "  " presentationمن خالل الطالب "
وامتحان منتصف الفصل الدراسى "

الثامن

6

2

4

 8عالقة البيئة وتخصصات الفنون التطبٌقٌة "تخصص
التصمٌم الداخلى واألثاث " " presentation

التاسع

6

2

4

 01عالقة البيئة وتخصصات الفنون التطبٌقٌة "تخصص
اإلعالن وتخصص الطباعة والنشر والتغلٌف "
 - presentationتسليم أبحاث

العاشر

6

2

4

الحادى عشر

6

2

4

5
6

00

هراخعة
العالقة بيي اإلًسبى والبيئة

عالقة البيئة وتخصصات الفنون التطبٌقٌة "تخصص
الزخرفة وطباعة المنسوجات " - " presentation
تسلٌم أبحاث

 01عالقة البيئة وتخصصات الفنون التطبٌقٌة "تخصص
المالبس الجاهزة وتخصص الفوتوغرافٌا والسٌنما
والتلفزٌون" " presentation

الثانى عشر

6

2

4

 02الخامات الصديقة لبيئة

الثالث عشر

6

2

4

 03مراجعة

الرابع عشر

6

2

4

 04إختبار نهاٌة الفصل الدراسى األول

الخامس عشر

2

-

-

 -5أسالٌب التعلٌم والتعلم

محبضراث
منبقشبث وعروض تعليميت
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عصف ذهني
حل مشكالث
مشبريع تطبيقيت
إجراء بحىث
تعليم تعبونى
 -6أساليب التعليم والتعلم للطالب
ذوى القدرات المحدودة

محاضرات اثناء الساعات المكتبٌة
تقسٌم الطالب الى مجموعات صغٌرة (التعلم التعاونى)

 -7تقويم الطــالب :
إعداد بحوث علمٌة
أ -األسالٌب المستخدمة :

مناقشات وتقٌٌم االداء الصفى
امتحان منتصف الفصل الدراسى
امتحان نهاية الفصل الدراسى األول

ب -التوقٌت

جـ  -توزٌع الدرجات :

التقييم()1

إعداد بحوث علمٌة

اإلسبوع العاشر

التقٌم ()1

مناقشات وتقٌٌم اداء صفى

اسبوعٌا على مدار الفصل الدراسى

التقٌم ( )3

إختبار أعمال سنة

اإلسبوع الثامن

التقييم()4

اختبار الفصل الدراسى االول

اإلسبوع الخامس عشر

إعداد بحوث علمية
امتحان منتصف الفصل الدراسى "

عشرة درجات
 % 44من الدرجة

عشرة درجات

"presentation
 44درجة

االنشطة خالل المحاضرة
امتحان نهاية الفصل الدراسى

 %64من الدرجة

 04درجة

المجموع

 %144من الدرجة

154

الثاني
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 -8قائمة الكتب الدراسٌة والمراجع :
أ -مذكرات

مى سمٌر كامل – دراسات وعلوم بٌئة -

1028-1027

ب -كتب ملزمة
جـ  -كتب مقترحة

د /محمد زٌنهم  -دراسات وعلوم بٌئة – 1001
د /محمود حلمى حجازى – اٌكولوجى – مطابع جامعة حلوان 1007 -
أ.د  /احمد عوض – دراسات بٌئٌة – دار نوبار للطباعة – 1001
/http://designecology.com

د -دورٌات علمٌة أو
نشرات أو مواقع

https://www.regenerative.com/ecological-design
1.

انترنت:

https://www.ecologybydesign.co.uk/
1.

أستاذ المادة  :م.د /مى سمٌر كامل على

منسق القسم العلمً:

التارٌخ:

