ب -2يختار جصميماث جحد وجقلل من املشاكل البيئيت لخدمت املجتمع .

ب -4يفسز العالقت بين وعيفت وخصائص التصميم والفئت املستهدف جقديم

ب -5يحلل النغزياث والعلىم والتكنىلىجيا املختلفت فى التصميماث وربطها

التصميماث لها .
بالخىاص البيئيت املطلىبه للمنتجاث طبقا إلحتياجاث املستهلك .

جـ  -المهارات المهنية :

وخطط التحسين

التعريف بالمقرر وعرض نتائج إستبيانات الطالب عن العام السابق
تعريف البيئة وأىميتيا لمصمم الفنون التطبيقية ومفيوم تصميم الموضو
تصنيفيا دراسة البيئة فى جميورية مصر العربية (البيئة الطبيعية ـ
الدينية)

البيئة االجتماعيةـ البيئة الثقافية ـ البيئة القانونية ـ البيئة السياسية ـ البيئة
تصنيفيا دراسة البيئة فى جميورية 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"

إجزاء تحىث
تجارب مؼملٍة

التؼلم التؼاووً

سٌارات مٍذاوٍة

الؼصف الذهىً

التؼلم اإللكتزووً

إمتحان وظزي
تقٍٍم مشزوػات تصمٍمٍة
تكالٍف ووجثات مىشلٍة

مىاقشات وتقٍٍم اداء صفى
اختثار ػملً

اختثار شفىي

المالحظة

استزاتٍجٍة وطزق التؼلٍم والتؼلم

المقاتالت

المىضىػات فً األسثىع

حل مشكالت

تمارٌه تطثٍقٍة

مشارٌغ تطثٍقٍة

مىاقشات وػزوض تؼلٍمٍة

محاضزات

إختبار نياية الفصل الدراسى األول

مراجعة

الخامات الصديقة لبيئة

" presentationوتخصص الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون"

تخصص المالبس الجاىزة "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 عزض املشاكل وجحليلها وحلها .

3

ب  -المهارات الذهنية :

4

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

5

أ -4يحدد العلىم والثقافاث املختلفت بما يتناسب مع الفئت املستهدفت للتصميم

6

أ -3يحدد إلاسلىب واملنهج العلمى فى التفكير والتخطيط لحل املشاكل التصميميت

7

أ – 2يشزح أهميت الحفاظ على البيئت

8

أ-املعلومات واملفاهيم:

1
5
1
4
1
3
1
2
1
1
1
0
9

أ – 1يذكز مفاهيم ومفزداث البيئت

واالنتباه فى إدراك البيئة المحيطة العادات والتقاليد للمجتمع وتأثيرىا على

الىتائج التؼلٍمٍة المستهذفة مه المقزر
استزاتٍجٍة
التؼلٍم
المثاشز
استزاتٍجٍة
التؼلٍم الغٍز
مثاشز
استزاتٍجٍة
التؼلم الذاتً
استزاتٍجٍة
التؼلم
التجزٌثً
استزاتٍجٍة التؼلٍم
والتؼلم التفاػلً
التقىٌم
الختامً أو
الىهائً

التقىٌم الشخصً للطالة

مصفوفة مقرر  :دراسات وعموم بيئية
الكود 3740 :

ملف اإلوجاس

وزارة التعليم العالي

املعهذ العالي للفنون التطبيقية

الفرقة  :الثالثة

التقىٌم الثىائً أو التكىٌىً

أسالٍة وطزق التقٍٍم

وزارة التعليم العالي
املعهذ العالي للفنون التطبيقية

الكود 3740 :

مصفوفة مقرر  :دراسات وعموم بيئية

الفرقة  :الثالثة

ج -1يستخدم الىسائل التكنىلىجيت الحديثت فى مجال التصميم
ج -2ينغم الدراساث النغزيت للتعزف على خصائص ومعىقاث البيئت .
ج -3يزسم جصميماث مبتكزة صديقت للبيئت .
د  -المهارات العامة :
د -1يعمل فى فزيق .
د -2يعد البحىث والتقاريز املختلفت .
د -2يستخدم جكنىلىجيا املعلىماث .

أستار املادة  /د.مى سمير كامل على

رئيس القسم
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