الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد أغسطس 2009

جامعة  /أكاديمية  :وزارة التعليم العالي
كلية  /معهد  :المعهد العالى للفنون التطبيقية-التجمع الخامس
قسم  :عام

نموذج رقم ( ) 12
توصيف مقرر دراسي()2018/2017
 -1بيانات المقرر
الرمز الكودي:

4707

التخصص  :عام

 -2هدف المقرر:

اسم المقرر :دراسات وعلوم بيئية

الفرقة  /المستوي:
الرابعة/الفصل الدراسى الثانى

عدد الوحدات الدراسية  :إجمالى ( )2نظري (  + ) 2عملي ( ) -
أن يكون الطالب في نهاية المقرر قادرا على أن:
االلمام بمدى أهمية الدراسات والعلوم البيئية بوجه عهام و وربهل لهد الدراسهة بجهالى هاالت
الفنههوا الاليبيقيههة و واالسههالفادذ ههم هههاا الم ههال الصههام لههى الاللصههي ههم النا يههة الالصههميمية و
والالكنولوجية.

 -3المسالصدف م دريس المقرر :

أا يكوا اليالب لى نصاية المقرر قادراً على أا :

أ  )1يوضح أثر البيئة كمصدر استلهام فى مجاالت التصميم ( الفنون التطبيقية).
أ  )2يذكر مجاالت العلوم والدراسات البيئية.

-3أ) المعلو ات
والمفاهيم

أ  )3يشرح األثر البيئى لمنتجات الفنون التطبيقية فى العصور (الفرعونى –اإلسالمى – الفن
الشعبى) وبعض البيئات المصرية.
أ  )4يستخرج من البيئة أفكار تصميمية .
أ  )5يوضح العوامل المؤثرة على البيئة المحلية.

ب  )1يالحظ أثر البيئة فى مجاالت التصميم .

-3ب) المهارات
الذهنية

ب  )2يميز بين منتجات الفنون التطبيقية فى العصور المختلفة
ب  )3يالحظ المؤثرات البيئية على األنسان.
ب  )4يستنتج ويتذوق من البيئة مجموعات وعالقات لونية .

-3جـ) المهارات
المهنية الخاصة

ج  )1يستكشف أثر البيئة فى مجال التصميم ( التخصص).
ج  ) 2يستخدم العناصر والمفردات البيئة لمنتجات الفنون التطبيقية فى مجال التخصص.
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بالمقرر :

ج  )3يعرض أفكار تصميمية خاصة بالبيئة.

-3د) المهارات
العامة

ج  )4يجمع بيانات عن العوامل المؤثرة البيئية فى البيئة المحلية.
د )1يتميز بالقدرة على الحوار والمناقشة .
د )2يتعاون مع زمالئه فى فريق العمل .
د ) 3يجمع المعلومات بأستخدام شبكة األنترنت.
محتوي المقرر
إعالم اليالب بالوصيف المقرر

 -4محتوي المقرر

 -1الالعرف على الصدف والمسالصدف والمفاهيم
المعرلية والاهنية والمصنية والمصارات العا ة –
والحقوق والواجبات اللاصة باليالب.
 -2عرض عليمى لنماذج جالقة لمنال ات الفنوا
الاليبيقية للعناصرالبيئة الملاللفة
 -3أثر البيئة على نال ات الفنوا الاليبيقية لى
العصر المصرى القديم.
 -4أثر البيئة على نال ات الفنوا الاليبيقية لى
العصر اإلسال ى.
-5أثر البيئة على نال ات الفنوا الاليبيقية لى الفم
الجعبى.
اخالبار نالصف الفصل الدرسى
 -6عرض عليمى لمنال ات الفنوا الاليبيقية للفم
الجعبى.
 -7دراسة أثر بعض البيئات المصرية الملاللفةعلى
نال ات الفنوا الاليبيقة
 -8عرض عليمى ألثر بعض البيئات المصريةعلى
نال ات الفنوا الاليبيقية
 -9المجروعات المر بية با الياجات البيئة
ا الحاا نصاية الفصل الدراسى

األسبوع
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 )1-5محاضرات
 )2-5مناقشات وعروض تعليمية
 -5أساليب التعليم والتعلم  )3-5إجراء بحوث .
)4-5تعليم تعاونى
 -6أساليب التعليم والتعلم  )1-6إجراء بحوث (تفعيل الساعات المكتبية).
للطالب ذوى القدرات
 )2-6تعليم تعاوني ( تقسيم الطالب الى مجموعات صغيرة).

المحدودة

 -7تقويم الطــالب :

الدرس
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-7أ) األساليب
المستخدمة

 -1إ الحاا نالصف الفصل.
 -2ناقجات و قييم أداء صفى .
 -3إ الحاا نصاية الفصل الدراسي .
()8

-7ب) التوقيت

-7جـ) توزيع
الدرجات

األسبوع
الالقييم  1ا الحاا نالصف الفصل الدراسي
كل أسبوع
ناقجات و قييم أداء صفى
الالقييم 2
األسبوع ()15
الالقييم  3ا الحاا نصاية الفصل الدراسي
%10
اعمال الفصل ( ققيم أداء دريب عملي)
% 10
أنواع أخري للالقييم ( ميع علو ات)
%20
ا الحاا نالصف الفصل الدراسي
%60
ا الحاا نصاية الفصل الدراسي
_______________________________________________
%100
اإلجمالي

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
-8أ) مذكرات
-8ب) كتب ملزمة

اكرذ عالمدذ م

لس المعصد.

ال يوجد
 .1محمد زينهم  " :دراسات فى البيئة والفن " -الهيئة المصرية العامة
للكتاب – 2002م.

-8جـ) كتب مقترحة

-8د) دوريات علمية
أو نشرات  ...الخ
أستاذ المادة :م.د /عالء أحمد كامل

 .2أحمد وحيد مصطفى  " :اإلرجونوكيكس فى التصميم لراحة ورفاهية
البشر " الجزء األول – صندوق مشروع تطوير التعليم العالى
2010 - HEEPFم.
 .3عبد النبى أبو المجد " اإلرجونوميكس الحديث " الجزء األول – دار
الكتب المصرية – 2011م.
ال يوجد

التاريخ :

