ًَىرج سقى ()21
خايعح /اكادًَُح  :وصاسج الرعلين العالى
كهُح  /يعهذ  :الوعهذ العالى للفٌىى الرطثيقيح – الرجوع الخاهس

قغى :عام
 -2بيانات المقرر
انشيض انكىدٌ1042 :

إعى انًقشس  :ذخطُط واداسج
اَراج

انرخصص :عاو

عذد انغاعاخ انذساعُح )1( :

 -1هذف
انًقشس:

انفشقح /انًغرىي  :انثاَُح
انفصم انذساعً  :انثاًَ
انعاو اندايعً 1422-1422 :
َظشي ( ).1

عًهً ( ) -

دساعح قىاعذ اإلداسج وأعغها ووظائفها واعذاد خطط االَراج وتحىز انعًهُاخ
انصُاعُح ودساعح طشق ضثط ويشاقثح خىدج االَراج وأهى طشق قُاط انعًم

 -3انًغرهذف يٍ ذذسَظ انًقشس  :أٌ َكىٌ انطانة فً َهاَح انًقشس قادساً عهً أٌ :

أ -المعلومات
والمفاهيم :

ب -المهارات
الذهنية :

جـ  -المهارات
المهنية الخاصة
بالمقرر:

أ -1يىضخ أهويح اإلداسج في تذىز العولياخ الصٌاعيح وخطط إلًراج
أ -2يزكش قىاعذ ضثط الجىدج لالًراج .
أ -3يششح أسس ذطثيق الثشهجح الخطيح في اعذاد خطح اًراج
أ -4يذذد وظائف االداسج وتذىز العولياخ الصٌاعيح
أ -5يششح هشادل اإلًراج الوخرلفح الخاصح ترخصصه.
أٌ َكىٌ انطانة فً َهاَح انًقشس قادساً عهً أٌ:
ب-1يقاسى تيي االعذاد الجيذ لخطط االًراج وضثط جىدج االًراج
ب -2يذلل هفهىم الجىدج في الرخطيط واداسج االًراج
ب-3يعشضاألسس ذطثيق الثشهجح الخطيح في اعذاد خطح اًراج
ب-4يشتط الطالب تيي طثيعح الوٌرجاخ الخاصح ترخصصاذهن الوخرلفح وتيي هرطلثاخ
ذصٌيعها الفٌيح والهٌذسيح والركٌىلىجيح وذذذيذ الخاهاخ الالصهح لعوليح الرصٌيع
أٌ َكىٌ انطانة فً َهاَح انًقشس قادساً عهً أٌ :
جـ -1يطثق الوٌهج العلوى فى تذىز العولياخ و خطط االًراج
جـ -2يطثق الثشهجح الخطيح في إعذاد خطح اإلًراج.
جـ -3يشخص هشادل وهرطلثاخ العولياخ اإلًراجيح الوخرلفح لوٌرجاخ الفٌىى الرطثيقيح
كل علي دذج دسة ذخصصه.

1

أٌ َكىٌ انطانة فً َهاَح انًقشس قادساً عهً أٌ:

د – انًهاساخ

د -1يجوع الثياًاخ وكراتح الرقاسيش.
د -2يسرخذم شثكاخ اإلًرشًد
د -3يعذ أتذاز وذقاسيش

انعايح :

 -0يحرىٌ انًقشس :
م

الموضوع

2

عشض ألهذاف انًقشس وذىصُفه
ويحرىَاذه وياذى يٍ خطط انرحغٍُ
عٍ انعاو انًاضً
يفهىو االداسج وتحىز انعًهُاخ
انصُاعُح

3

وظائف االداسج واذخار انقشاسخ

1

0

انًُهح انعهًٍ وتحىز انعًهُاخ

1

1

5

أعظ انثشيدح انخطُح فٍ اعذاد
خطط االَراج
يفهىو اندىدج وضثط خىدج االَراج

1

1

-

1

1

-

إعذاد ذقاسَش

2

ذحذَذ انًشاكم وفقا نهعالقاخ انفُُح
وطشق عالخها

1

1

-

يحاضشج ذفاعهُح

2
9

اخرثاس اعًال انغُح

1
1

1

-

ايرحاٌ ذحشَشي
يحاضشج ذفاعهُح

 24انعًهُاخ انصُاعُح.

1

1

-

 22دوس انًصًى داخم انًُظىيح اإلداسج
نهًؤعغح أو انًصُع (انرذسج
انىظُفٍ نهًصًى)
 21عالقح انًصًى تًقهىو اداسج انُراج

1

1

-

يحاضشج ذفاعهُح -إخشاء
تحىز
عصف رهٍُ-يحاضشج
ذفاعهُح

1

1

-

 23عالقح انًصًى تًقهىو اداسج انُراج

1

1

-

عصف رهٍُ-يحاضشج
ذفاعهُح
يحاضشج ذفاعهُح

 20يشاخعح قثم االيرحاٌ نهُظشي

1

1

-

يحاضشج ذفاعهُح

1

6

25

يفهىو فٍ إداسج اإلَراج.

(ايرحاٌ َهاَح انفصم انذساعٍ )

 -5أعانُة انرعهُى
وانرعهى

عدد
الساعات

محاضرة

درس

1

1

-

عشوض ذقذًَُح-يحاضشج
ذفاعهُح

1

1

-

يحاضشج ذفاعهُح– إخشاء
تحىز

1

-

يحاضشج ذفاعهُح -عشض
ذعهًٍُ
إخشاء تحىز -يحاضشج
ذفاعهُح
يحاضشج ذفاعهُح

1

اساليب التعليم و التعلم

ايرحاٌ ذحشَشٌ

5أ -هذاضشاخ
 5ب -هٌاقشاخ وعشوض ذعليويح
5ج-اجشاء تذىز
 5د –العصف رهٌي

2

 -6أعانُة انرعهُى
وانرعهى نهطالب روي
انقذساخ انًحذودج

6أ -هذاضشاخ ( الساعاخ الوكرثيح )
6ب (-ذعلين ذعاوًى) ذقسين الطالب إلى هجوىعاخ صغيشج تهذف ذذسيي
هسرىاهن

 -2ذقىَى انطــالب :
أ -األعانُة
انًغرخذيح

القذسج علي جوع الوعلىهاخ و
الرعاوى
القدرة على جمع المعلومات

أ-1تقديم أبحاث

لرقيين

أ-2تكاليف منزلية

لتقييم

أ-3اختبار أعمال سنة

لتقييم

المحصلة العملية

أ-4اختبار نهاية الفصل الدراسي

لتقييم

المحصلة المعرفية النظرية
والعملية

والمشاركة والحوار ونقل
المهارات

ب -انرىقُد

ب -1التقييم 1

تقييم األبحاث المقدمة

األسبوع الرابع

ب-3التقييم 2

امتحان تحريرى

اإلسبوع الثامن

ب-4التقييم 3

تقييم التكليفات المنزلية

األسبوع الرابع عشر

ب-5التقييم4

امتحان نهاية الفصل

نهاية الفصل الدراسى

الدراسى االول

خـ  -ذىصَع
انذسخاخ

ج-1امتحان نهاية العام /الفصل الدراسى
االول

االول
%06

06

ج -2امتحان اعمال السنة

%06

06

ج-3البحث

%06

5

ج-4الحضور والتفاعل

%06

5

ج-5المجموع

%066

56

أ -يزكشاخ

مذكرة من المعهد العالى للفنون التطبيقية

ب -كرة يهضيح
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 كرة يقرشحح- خـ

 دوسَاخ ذفاعهُح-د
 انخ... أو َششاخ

: ًٍسئُظ يدهظ انقغى انعه

4

 تهاء انذٍَ يحًذ/ د.و: أعرار انًادج

