جامعة /اكاديمية :وزارة التعليم العالى
كلية  /معهد :المعهد العالى للفنون التطبيقية –التجمع الخامس
قسم :التصميم الداخلى واألثاث

مصفوفة مقرر :

الهدف العام من المقرر :

كود المقرر 4071 :

دراسات وعلوم بيئية

 .1إكساب الطالب المفاهيم و الحقائق المرتبطة بالبيئة.
 .2تنمية قدرات الطالب التحليلية و التركيبية و التطبيقية في إطار عمل دراساتللبيئات المختلفة في جمهورية مصر العربية (البيئة الطبيعية -إلجتماعية -الثقافية -السياسية -الدينية -القانونية-
السلوك اإلنساني في البيئة المحيطة – الدوافع للسلوك اإلنساني – اإلحساس واإلنتباه في اإلدراك البيئة المحيطة – العادات والتقاليد للمجتمع وتأثيرها علي إنتاج العمل الفني
 .3تنمية المهارات المهنية لمواكبة إحتياجات سوق العمل و دراسة العالقة بين البيئة واإلنسان
أساليب وطرق التقييم
اساليب التعليم والتعلم
الموضوعات باألسبوع
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تقييم النهائى
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تقييم قبل النهائى

46

تعريف مفهوم البيئة
والتصميم و انواع البيئات
المحلية

المشروع األول

إختبار أعمال السنة

المشروع الثاني

المشروع الثالث





















































عروض

عرض ألهداف المقرر

استراتيجية
التعليم
المباشر
محاضرات



















مناقشات وعروض
تعليمية

حل مشكالت

تمارين تطبيقية




























تجارب معملية

أستاذ المادة  :أ.م.د/نها فخري عبدالسالم





























العصف الذهنى

 يتقن التعامل مع الكمبيوتر و البرامج التكنولوجية. يعد البحث التطبيقي المرتبط بالتصميم البيئي. -يتذوق الفنون و االعمال الفنية المرتبطة بالبيئة.













إجراء بحوث























مشاريع تطبيقية

























زيارات ميدانية


























































إمتحان نظرى

يستخدم البرامج المتخصصة في التصميم.
يصيغ األفكار التصميمية المرتبطة بمفردات البيئة بأكثر من شكل.
المهارات العامة

استراتيجية
التعلم
التجريبى
استراتيجية
التعلم
الذاتى
استراتيجية
التعليم غير
المباشر























استراتيجية
التعليموالتع
لم التفاعلى





















التعلم التعاونى



















التعليم اإللكترونى





















التقويم
الختامى
والنهائى








































اختبار شفوى




















مناقشات وتقييم
آدىء فصلى
تكليفات وواجبات
منزلية
تقييم مشروعات
تصميمية

جـ4-
جـ2-
جـ3-
د-
د4-
د2-
د3-

المعلومات والمفاهيم
أ -يعدد المصطلحات الخاصة بالبيئة و أهمية الحفاظ عليها في تصميم
األثاث و التصميم الداخلي.
يشرح القوانين و التشريعات المنظمة للبيئة في مجال التخصص.
– يسرد الخامات البيئية في مجال األثاث و التصميم الداخلي
المهارات الذهنية
 يستنتج العالقة بين التصميم البيئي و طبيعة االستخدام. يحلل االبتكارات التصميمية المرتبطة بمفردات البيئة. يستنبط أفكار و تصميمات مبتكرة من مفردات البيئة.المهارات المهنية الخاصة بالمقرر
يحلل المنتجات المرتبطة في التصميم بمفردات البيئة الي عناصرها.







التقويم
البنائى
والتكويني





























المالحظة

أ2-
أ3-
ب-
ب4-
ب2-
ب3-
جـ-

النتائج التعليمية
المستهدفة

اختبار عملى

أ-
أ4-

الفرقة :الثالثة

األول

ملف اإلنجاز
التقويم الشخصى
للطالب
المقابالت

م

الفصل الدراسي:

1028-1027








قائم بأعمال رئيس مجلس القسم العلمي  :ا.م.د  /نها فخرى عبد السالم

