الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

نموذج ()12
جامعة  /أكاديمية :وزارة التعليم العالي
كلية  /معهد :المعهد العالي للفنون التطبيقية -التجمع الخامس
قسم :الزخرفـــة

توصيف مقرر دراسي الفصل الدراسي األول  -للعام الجامعي ()2018/2017
 -1بيانات المقرر
الرمز الكودي4203:
التخصص :الزخرفة

اسم المقرر :مبادئ تخطيط عمراني

الفرقة  /المستوي:الرابعة/االول

عدد الوحدات الدراسية :إجمالي() )2نظري (  +) 2عملي ( () --
دراسة التحوالت الجمالية لمناطق الالندسكيب ذات السمات العمرانية المميزة وارتباطها

 -2هدف المقرر :

باألنشطة المختلفة واحتياجات السكان وعالقتها بتصميم مسارات الحركة وتوزيع
األنشطة واختيار الخامات .

 -3المستهدف من تدريس المقرر:أن يكون الطالب فى نهاية تدريس المقرر قادراً على أن:
أ -الفهم والمعرفة:

أ)1يتعرف على كيفية حدوث التحول فى استخدامات األراضى ومناطق الالندسكيب

أ)2يفهم كيفية الربط بين أعمال التنسيق الفراغى ووظيفته
أ)3يحدد المواقع الجغرافية واستخداماتها لمختلف االنشطة
ب -المهارات الذهنية:

ب)1يحلل أسباب الظواهر الفنية المختلفة المرتبطة بالعمران والتصميم الفراغي
ب)2يحدد االحتياجات الفنية والجمالية للفراغ الخارجى
ب)3يختار األنسب للمعالجات وكيفية توزيعها

ج -المهارات المهنية الخاصة ج)1يجيد توزيع شبكة المسطحات الخضراء بمستوياتها المختلفة
بالمقرر:
ج)2يتمكن من ربط األنشطة الحياتية المصاحبة لنوعية الالندسكيب
ج)3ينفذ المنتج التصميمي لمواقع بيئية محددة
د – المهارات العامة:

د )1يعمل في مجموعة
د )2يتمكن من تنفيذ مهام في فترة زمنية محددة
د )3يشارك باقي المجموعة بالفكرة وعرضها بشكل فعال
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تمهيد وتعريف بالمحتوى
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-

األسبوع

عدد الساعات

محاضرة

 - 5أساليب التعليم
والتعلم

الموضوع

تدريب عملى

 -4محتوى المقرر:

1
2

قراءة الخرائط المساحية وادراك النسب المعمارية

3

قراءة الخرائط المساحية وادراك النسب المعمارية

4

دراسة حالة التحول فى استخدام األراضى

5

دراسة حالة التحول فى استخدام األراضى

6

البحث عن نماذج مميزة لتصميمات الالندسكيب من خالل بحث
ميداني

4

4

4

7

البحث عن نماذج مميزة لتصميمات الالندسكيب من خالل بحث
ميداني

2

-

8

اختبار منتصف الفصل الدراسي

2

-

9

االحتياجات الجمالية للموقع من خالل اختيار احد النماذج ودراسة
اسلوب التحول في التصميم وتنفيذه

2

-

10

االحتياجات الجمالية للموقع من خالل اختيار احد النماذج ودراسة
اسلوب التحول في التصميم وتنفيذه

2

-

11

االحتياجات الجمالية للموقع من خالل اختيار احد النماذج ودراسة
اسلوب التحول في التصميم وتنفيذه

2

-

12

مناقشة افضل الطرق الخراج التصميم

2

-

13

مناقشة افضل الطرق الخراج التصميم

2

-

14

مناقشة افضل الطرق الخراج التصميم

2

-

15

اختبار نهاية الفصل الدراسي

2

-










محاضرات
مناقشات وعروض تعليمية
تمارين تطبيقية
حل مشكالت
مشاريع تطبيقية
إجراء بحوث
تجارب معملية
زيارات ميدانية

☒
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☐

6

6
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التعلم التعاوني
التعلم اإللكتروني



العصف الذهني
تمارين تطبيقية
 محاضرات ( ساعات مكتبية )
 مناقشات وعروض تعليمية
 تمارين تطبيقية
 حل مشكالت
 مشاريع تطبيقية
 إجراء بحوث
 تجارب معملية
 زيارات ميدانية
 التعلم التعاوني
 التعلم اإللكتروني



 - 6أساليب التعليم
والتعلم للطالب ذوى
القدرات المحدودة





☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

العصف الذهني
تمارين تطبيقية

 – 7تقويم الطالب
أ -األساليب المستخدمة

إمتحان نظري
تقييم مشروعات تصميمية
تكاليف ووجبات منزلية
مناقشات وتقييم أداء صفي
اختبار شفوي
اختبار عملي
المالحظة
المقابالت
التقويم الشخصي للطالب
ملف اإلنجاز

☒
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

اختبار منتصف الفصل الدراسي  :األسبوع الثامن

ب -التوقيت

تقييم مشروعات تصميمية  :االسبوع الرابع عشر
تكاليف وواجبات منزلية  :اسبوعيا
اختبار نهاية العام  :األسبوع الخامس عشر

ج -توزيع الدرجات

إمتحان نظرى
تقييم مشروعات تصميمية
تكاليف ووجبات منزلية
 .1المجموع الكلى

%60
%20
%20
%100
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 – 8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
أ – مذكرات

مبادئ التخطيط العمراني
-----------------

ب -كتب ملزمة

ثالثية االبداع المعماري  ..ا.د  /علي رأفت
جـ  -كتب مقترحة
د -دوريات علمية
أو نشرات  ...الخ

يحيى يوسف الزعبي  " :تأثير الظروف البيئية على التشكيل المعماري " ( جدلية
الشكل في العمارة )  .رسالة دكتوراه  .كلية الهندسة جامعةالقاهرة
www.greatbuildings.com
www.artweek.com
www.deseen.com

أستاذ المادة  :د /رائد رشدي يواقيم

القائم بأعمال رئيس مجلس القسم العلمى  :أ.م.د /سامية فوزي علي

