الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 0220

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية-التجمع الخامس

5

1

1

1

1

التعرف على الهدف والمستهدف والمفاهيم المعرفية والذهنية والمهنية
والمهارات العامة – والحقوق والواجبات الخاصة بالطالب.

اثر البيئة فى األنشطة المختلفة لفروع التصميم.

البيئة والتصميم

البيئة وهندسة العوامل البشرية (اإلرجونوميكس)

مجاالت اإلرجونوميكس

اختبار منتصف الفصل الدراسى

المؤثرات البيئية على األنسان ( الفسيولوجية )

المؤثرات البيئية على األنسان (السيكلوجبة– المناخية )

البيئة واأللوان

المشروعات المرتبطة باحتياجات البيئة

امتحان نهاية الفصل الدراسى

محاضزات

مىاقشات وػزوض تؼليمية

حل مشكالت

تماريه تطثيقية

مشاريغ تطثيقية

إجزاء تحىث

تجارب مؼملية

التؼلم التؼاووي

سيارات ميذاوية

التؼلم اإللكتزووي

إمتحان وظزي

الؼصف الذهىي

تقييم مشزوػات تصميمية

تكاليف ووجثات مىشلية

اختثار شفىي

مىاقشات وتقييم أداء صفي

6

أستاذ المادة :م.د /عالء أحمد كامل

7

د )0يتعاون مع زمالئه فى فريق العمل .
د ) 3يجمع المعلومات بأستخدام شبكة األنترنت.

8

د .المهارات العامة والقابلة للنقل:
د )1يتميز بالقدرة على الحوار والمناقشة .

9

ج  )4يجمع بيانات عن المؤثرات البيئية على األنسان.

51

ج  ) 0يستعمل مجال هندسة العوامل البشرية فى مجال التخصص.
ج  )3يعرض أفكار تصميمية خاصة بالبيئة.

55

جـ  -المهارات المهنية والعملية
ج  )1يستكشف أثر البيئة فى مجال التصميم ( التخصص).

51

ب  )3يالحظ المؤثرات البيئية على األنسان.
ب  )4يستنتج ويتذوق من البيئة مجموعات وعالقات لونية .

51

ب -المهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :
ب  )1يالحظ أثر البيئة فى مجاالت التصميم .
ب  )0يميز بين مجاالت هندسة العوامل البشرية.

51

أ  )4يستخرج من البيئة أفكار تصميمية .
أ  )5يوضح المؤثرات البيئية على األنسان.

51

أ  )0يذكر مجاالت العلوم والدراسات البيئية.
أ  )3يشرح مجاالت هندسة العوامل البشرية ( علم اإلرجونوميكس) .

المالحظة

إعالم الطالب بتوصيف المقرر

أ -المعرفة والفهم :
أ  )1يوضح أثر البيئة فى شتى مجاالت التصميم ( الفنون التطبيقية).

استزاتيجية التؼليم
والتؼلم التفاػلي

اختثار ػملي

الىتائج التؼليمية المستهذفة مه المقزر

استزاتيجية
التؼليم
المثاشز

استزاتيجية
التؼليم الغيز
مثاشز

استزاتيجية
التؼلم الذاتي

استزاتيجية
التؼلم
التجزيثي

التقىيم
الختامي أو
الىهائي

التقىيم الثىائي أو التكىيىي

المقاتالت

المىضىػات في األسثىع

استزاتيجية وطزق التؼليم والتؼلم

ملف اإلوجاس

كود 4707 /

التقىيم الشخصي للطالة

مصفوفة مقرر  /دراسات وعموم بيئية

الفرقة  /الرابعة
أسالية وطزق التقييم

