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ث تمهيد وتعريف بالماده والمحتوى

لنوع العمران والتطبيق عمى الالندسكيب في منطقة

مراعاتها من خالل اختيار احد المناطق

إجزاء تحىث
تجارب مؼملية
سيارات ميذاوية
التؼلم التؼاووي
التؼلم اإللكتزووي

إمتحان وظزي

الؼصف الذهىي

تكاليف ووجثات مىشلية

تقييم مشزوػات تصميمية

مىاقشات وتقييم أداء صفي

اختثار ػملي

اختثار شفىي

المباشر
الغير
الذاتي
التجريبي

المالحظة

التعليم
التعليم
التعلم
التعلم
والتعلم التفاعلي

مباشر

مشاريغ تطثيقية

حل مشكالت

تماريه تطثيقية

مىاقشات وػزوض تؼليمية

محاضزات

اخخبار نهاٌت الفصل الدراسً لثانً

مناقشة افضل الطرق الخراج التصميم
مع دراسة النواع االشجار والشجيرات

وتخطيطها

استقراء الخدمات العامة واألنشطة الواجب

الدراسً .
اخخبار
ذات طابع
هنخصفسكاني
الفصل مختمف

تحديد أساليب التدخل الجمالى في التخطيط تبعاً

1

المدينة والالندسكيب المقترح

6

ب-1

يستنتج الخدمات العامة المطموبة فى

7

ب -املهارات الذهنية :

8

النشاء نمو المدينة

9

أ-3

يعدد المخططات الجمالية المصاحبة

51

داخل الالندسكيب

55

وتجهيز شبكات الربط بها ومسارات الحركة

51

أ-2

يحدد كيفية اختيار مواقع المدن

51

المدن

51

أ-1

يذكر النظريات المفسرة لظهور نمو

51

أ -املعزفة والفهم :

نظريات واسس تصميم المدن و الالندسيي
من خالل بحث ميداني ألحد المناطق
ومناقشتها
نظريات واسس تصميم المدن و الالندسيي
من خالل بحث ميداني ألحد المناطق
ومناقشتها
الالندسكيب سوفت وهارد  /واالستفاده منها
في التصميم

الىتائج التؼليمية
المستهذفة مه المقزر
استراتيجية
استراتيجية
استراتيجية
استراتيجية
استراتيجية التعليم
التقويم

الختامي

المقاتالت

المىضىػات في األسثىع
استراتيجية وطرق التعليم والتعلم

ملف اإلوجاس

كود المقرر :
3103

التقىيم الشخصي للطالة

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 1028 / 1027

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية  -التجمع الخامس

مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي
المستوي  :الثالث فصل ثاني
اسم المقرر  :مبادئ تخطيط عمراني
أساليب وطرق التقييم
التقويم البنائي أو التكويني

أو النهائي

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 1028 / 1027
وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية  -التجمع الخامس

كود المقرر :

3103

مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي
المستوي  :الثالث فصل ثاني
اسم المقرر  :مبادئ تخطيط عمراني

ب -2يحدد الخامات واالحتياجات المستقبمية
فيما يخص التنسيق الفراغى وتجهيز الفراغ

ج -املهارات املهنية والعلمية:
ج-1

يق أر الخرائط والرفع المساحى

ج -2يطور القدرة عمى القياس وعقد
المقارنات المساحية
ج-3

يرسم القيم الجمالية فى الالندسكيب

المقترح .
د .املهارات العامة :
دٌ .1عول فً فرٌق
دٌ -2خعاهل هع وسائل االحصال الحدٌثت هثل االنخرنج
د 3يجمع البيانات ويقوم بتحليلها .

أسخاذ الوادة  :د /رائد رشدي ٌىاقٍن

القائن بأعوال رئٍس هجلس القسن العلوى  :أ.م.د /ساهٍت فىزي علً

