وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

كلية الفنون التطبيقية

استراتيجية وطرق التعليم والتعلم

5

1

1

1

1

6

أساليب التصميم لممناظر والخمفيات لمبرامج

التميفزيونية

وضع أفكار تصميمية لمترجمة النصية تصميم

الخمفيات المرسومة لمقدمي البرامج داخل

االستوديووالمشاهد

امتحان منتصف الفصل الدراسي االول تحرير  +شفوي

اختيار النقنيات المناسبة للتصميم المقترح
تنفيذة

اخيار الوان للتصميم علي الورق

اخيار الوان للتصميم علي الورق

تقييم نهائي للتصميم ومناقشة االعمال

محاضزات

تماريه تطثيقية

مىاقشات وػزوض تؼليمية

حل مشكالت

مشاريغ تطثيقية

إجزاء تحىث

تجارب مؼملية

سيارات ميذاوية

التؼلم التؼاووي

التؼلم اإللكتزووي

إمتحان وظزي

الؼصف الذهىي

تكاليف ووجثات مىشلية

تقييم مشزوػات تصميمية

اختثار شفىي

مباشر

مىاقشات وتقييم أداء صفي

المباشر

الغير

الذاتي

أو النهائي

المالحظة

7

االستوديوهات

8

ج -1يطبق أساليب التصميم المتغير حسب مقاييس

9

ج -املهارات املهنية :

51

ب -3يبتكر تصميمات لممناظر والخمفيات

55

بالمشاهد

51

ب -2يختار الترجمة الصحيحة لممناظر والخمفيات وعالقتها

51

ب -1يحمل المناظر التاريخية لممناظر والخمفيات السابقة

51

والخمفيات
ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكزية) :

51

أ -3يحدد األساليب التقميدية والمستحدثة فى تصميم المناظر

التعليم

التعليم

التعلم

التعلم
التجريبي

والتعلم التفاعلي

الختامي

التقويم البنائي أو التكويني

اختثار ػملي

التعريف بالمقرر ومتطلباته واهدافه ومهاراته

أ -2يجمع التصميمات التاريخية لممناظر والخمفيات

استراتيجية

استراتيجية

المقاتالت

الىتائج التؼليمية المستهذفة مه المقزر
استراتيجية

استراتيجية

استراتيجية التعليم

التقويم

التقىيم الشخصي للطالة

المىضىػات في األسثىع

أ -1يعدد أساليب التصميم المختمفة لممناظر الثابتة والمتحركة

أساليب وطرق التقييم

ملف اإلوجاس

مصفوفة مقرر  :تصميم مناظر وخمفيات كود /

 4108الفرقةالرابعة  -الفصل الدراسي االول

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

كلية الفنون التطبيقية

مصفوفة مقرر  :تصميم مناظر وخمفيات كود /

 4108الفرقةالرابعة  -الفصل الدراسي االول

ج -2يكتسب المهارات الفنية والعممية لتصميم المناظر
والخمفيات
ج -3يكتسب المهارات الفنية والعممية لتصميم المناظر
والخمفيات .
ج -4يتدرب عمى برامج الحاسب اآللى الخاصة بتصميم
الخمفيات ثنائية األبعاد
د .املهارات العامة والقابلة للنقل:
د .1يستخدم التكنولوجيا الحديثة والبدائل
-

د -2يعمل داخل فريق عمل

-

د 3يتعامل مع وسائل االتصال الحديثة الخاصة
بالتصميم الزخرفي لمطراز المعماري

أستاذ المادة :

أ.م.د /ريهام حممي شمبي

القائم بأعمال رئيس مجلس القسم العلمي  :أ.م.د .سامية فوزي

