ب -2يختار تصميمات تحد وتقلل من املشاكل البيئية لخدمة املجتمع .

ب -4يفسر العالقة بين وظيفة وخصائص التصميم والفئة املستهدف تقديم

ب -5يحلل النظريات والعلوم والتكنولوجيا املختلفة فى التصميمات وربطها

التصميمات لها .
بالخواص البيئية املطلوبه للمنتجات طبقا إلحتياجات املستهلك .

جـ  -المهارات المهنية :

وخطط التحسين

التعريف بالمقرر وعرض نتائج إستبيانات الطالب عن العام السابق
تعريف البيئة وأهميتها لمصمم الفنون التطبيقية ومفهوم تصميم الموضه
تصنيفها دراسة البيئة فى جمهورية مصر العربية (البيئة الطبيعية ـ
الدينية)

البيئة االجتماعيةـ البيئة الثقافية ـ البيئة القانونية ـ البيئة السياسية ـ البيئة
تصنيفها دراسة البيئة فى جمهورية مصر العربية (البيئة الطبيعية ـ
الدينية)

البيئة االجتماعيةـ البيئة الثقافية ـ البيئة القانونية ـ البيئة السياسية ـ البيئة

السلوك اإلنسانى فى البيئة المحيطة والدوافع للسلوك اإلنسانى االحساس

العالقة بين اإلنسان والبيئة
إختبار اعمال سنة"

إجراء بحوث
تجارب معملية

التعلم التعاوني

زيارات ميدانية

العصف الذهني

التعلم اإللكتروني

إمتحان نظري
تقييم مشروعات تصميمية
تكاليف ووجبات منزلية

مناقشات وتقييم
اختبار عملي

اختبار شفوي

المالحظة

استراتيجية وطرق التعليم والتعلم

المقابالت

الموضوعات في األسبوع

حل مشكالت

تمارين تطبيقية

مشاريع تطبيقية

مناقشات وعروض تعليمية

محاضرات

إختبار نهاية الفصل الدراسى األول

مراجعة

الخامات الصديقة لبيئة

" presentationوتخصص الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون"

تخصص المالبس الجاهزة "عالقة البيئة وتخصصات الفنون التطبيقية

 -تسليم أبحاث " presentationالمنسوجات "

أبحاث
تخصص الزخرفة وطباعة "عالقة
البيئة وتخصصات الفنون التطبيقية

 -تسليم " presentationوتخصص الطباعة والنشر والتغليف

تخصص اإلعالن "عالقة البيئة وتخصصات الفنون التطبيقية

" presentationواألثاث "

تخصص التصميم الداخلى "عالقة البيئة وتخصصات الفنون التطبيقية

مر
إنتاجاجعة .
العمل.

2
1

ب -3يختار التفكير العلمى املتسلسل فى عرض املشاكل وتحليلها وحلها .

3

ب  -المهارات الذهنية :

4

ب -1يميز بين املشاكل البيئية فى املجتمع املستهدف التصميم له .

5

أ -4يحدد العلوم والثقافات املختلفة بما يتناسب مع الفئة املستهدفة للتصميم

6

أ -3يحدد إلاسلوب واملنهج العلمى فى التفكير والتخطيط لحل املشاكل التصميمية

7

أ – 2يشرح أهمية الحفاظ على البيئة

8

أ-املعلومات واملفاهيم:

1
5
1
41
31
2
1
1
1
0
9

أ – 1يذكر مفاهيم ومفردات البيئة

واالنتباه فى إدراك البيئة المحيطة العادات والتقاليد للمجتمع وتأثيرها على

النتائج التعليمية المستهدفة من المقرر
استراتيجية
التعليم
المباشر
استراتيجية
التعليم الغير
مباشر
استراتيجية
التعلم الذاتي
استراتيجية
التعلم
التجريبي
استراتيجية التعليم
والتعلم التفاعلي
التقويم
الختامي أو
النهائي

التقويم الشخصي للطالب

مصفوفة مقرر  :دراسات وعلوم بيئية
الكود 3740 :

ملف اإلنجاز

وزارة التعليم العالي

املعهد العالي للفنون التطبيقية

الفرقة  :الثالثة

التقويم البنائي أو التكويني

أساليب وطرق التقييم

وزارة التعليم العالي
املعهد العالي للفنون التطبيقية

مصفوفة مقرر  :دراسات وعلوم بيئية

الكود 3740 :

الفرقة  :الثالثة

ج -1يستخدم الوسائل التكنولوجية الحديثة فى مجال التصميم
ج -2ينظم الدراسات النظرية للتعرف على خصائص ومعوقات البيئة .
ج -3يرسم تصميمات مبتكرة صديقة للبيئة .
د  -المهارات العامة :
د -1يعمل فى فريق .
د -2يعد البحوث والتقارير املختلفة .
د -2يستخدم تكنولوجيا املعلومات .

أستاذ املادة  /مى سمير كامل على

رئيس القسم
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