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استراتيجية وطرق التعليم والتعلم

5

1

1

1

1

6

7

قراءة الخرائط المساحية وادراك النسب المعمارية
المناطق ومناقشتها

قراءة الخرائط المساحية وادراك النسب المعمارية
ومناقشتها

دراسة حالة التحول فى استخدام األراضى

البحث عن نماذج مميزة لتصميمات
الالندسكيب من خالل بحث ميداني

اختبار منتصف الفصل الدراسي .

االحتياجات الجمالية للموقع من خالل اختيار احد
النماذج ودراسة اسلوب التحول في التصميم
وتنفيذه

مناقشة افضل الطرق الخراج التصميم

اختبار نهاية الفصل الدراسي لثاني

محاضزات

مىاقشات وػزوض تؼليمية

تماريه تطثيقية

حل مشكالت

مشاريغ تطثيقية

إجزاء تحىث

تجارب مؼملية

التؼلم التؼاووي

التؼلم اإللكتزووي

إمتحان وظزي

الؼصف الذهىي

تكاليف ووجثات مىشلية

تقييم مشزوػات تصميمية

مىاقشات وتقييم أداء صفي

مباشر

سيارات ميذاوية

المباشر

الغير

الذاتي

التجريبي

أو النهائي

اختثار ػملي

8

ب -3يختار األنسب لممعالجات وكيفية توزيعها

9

ب-2

يحدد االحتياجات الفنية والجمالية لمفراغ الخارجى

بالعمران والتصميم الفراغي

51

ب-1

يحمل أسباب الظواهر الفنية المختمفة المرتبطة

55

ب -املهارات الذهنية :

51

أ-3

يحدد المواقع الجغرافية واستخداماتها لمختمف االنشطة

51

أ-2
ووظيفته

يفهم كيفية الربط بين أعمال التنسيق الفراغى

51

األراضى ومناطق الالندسكيب

51

أ-1

يتعرف عمى كيفية حدوث التحول فى استخدامات

التعليم

التعليم

التعلم

التعلم

والتعلم التفاعلي

اختثار شفىي

تمهيد وتعريف بالماده والمحتوى
أ -املعزفة والفهم :

استراتيجية

استراتيجية

استراتيجية

استراتيجية التعليم

التقويم
الختامي

المالحظة

الىتائج التؼليمية
المستهذفة مه المقزر

استراتيجية

التقويم البنائي أو التكويني

المقاتالت

المىضىػات في األسثىع

أساليب وطرق التقييم

ملف اإلوجاس
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التقىيم الشخصي للطالة
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كود المقرر :

ج -املهارات املهنية والعلمية:
ج-1

يجيد توزيع شبكة المسطحات الخضراء بمستوياتها

المختمفة
ج-2

يتمكن من ربط األنشطة الحياتية المصاحبة لنوعية

الالندسكيب
ج-3

ينفذ المنتج التصميمي لمواقع بيئية محددة

د .املهارات العامة :
د .1يعمل في فريق
د -2يتمكن من تنفيذ مهام في فترة زمنية محددة
د 3يشارك باقي المجموعة بالفكرة وعرضها بشكل فعال
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