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 ومىرج وصف المقشس



 

 وصف المقشس

 

 كهُخ انفُىٌ اندًُهخ / خبيعخ ثغذاد انًؤسسخ انتعهًُُخ .1

 / انفزع انصُبعٍ انتصًُىلسى  انمسى اندبيعٍ / انًزكز .2

 ثُئٍ فٍ اسى / ريز انًمزر .3

 التىخذ انجزايح انتٍ َذخم فُهب .4

 اسجىعٍ أشكبل انحضىر انًتبحخ .5

 2118-2117سُىٌ/  انفصم / انسُخ .6

   سبعخ 61 )انكهٍ(عذد انسبعبد انذراسُخ  .7

 11/2/2118 تبرَخ إعذاد هذا انىصف  .8

 : أهذاف انًمزر-9
 البيئة الصناعية والطبيعية وتأثيرها على تصميم المنتج الصناعي .تمكن الطلبة من فهم  - أ

   الصناعية فهم مفهوم االستدامة وتطبيقاتها على تصاميم  المنتجاتمكن الطلبة من ت - ب

 تمكن  الطلبة من تحليل وتنظيم بيئة المنتج الصناعي -ج     
  التمكن من اعداد التقارير العلمية الخاصة بالبيئة والمنتج الصناعي -د     

 
 
 

 مشاجعت أداء مؤسساث التعليم العالي ))مشاجعت البشوامج األكاديمي((

يىفش وصف المقشس هزا ايجاصاً مقتضياً الهم خصائص المقشس ومخشجاث التعلم المتىقعت مه 

والبذ الطالب تحقيقها مبشهىاً عما ارا كان قذ حقق االستفادة القصىي مه فشص التعلم المتاحت 

 مه الشبط بيىها وبيه وصف البشوامج



 

 يخزخبد انتعهى وطزائك انتعهُى وانتعهى وانتمُُى .9

 انًعزفخ وانفهى  -أ
 انصُبعُخ وانطجُعُخفهى يكىَبد انجُئخ  انمذرح وانًهبرح فٍ اكتسبة -

 تصبيُى تتالئى يع انجُئخاكتسبة انمذرح وانًهبرح عهً  -

 فهى يفهىو االستذايخ وايكبَُخ تطجُمهباكتسبة انمذرح عهً  -

 انًهبراد انخبصخ ثبنًىضىع   -ة 

 اندىالد انًكتجُخ وتصفح انشجكخ انعُكجىتُخ -

 

 

 طزائك انتعهُى وانتعهى      

 

  . انًستًزح االختجبراد انًفبخئخ -

 فٍ لبعخ انذرس .  انًُبلشخانتذرَجبد و -

 . ىالع االنكتزوَُخ نإلفبدح يُهب إرشبد انطالة إنً ثعض انً -

 

 

 طزائك انتمُُى      

 

 انًشبركخ فٍ لبعخ انذرس.

 تمذَى األَشطخ 

 وأَشطخ . ئُخوَهب اختجبراد فصهُخ

 

 
 يهبراد انتفكُز -ج

  .انًمزر انًىعذ فٍ وتسهًُهب انىاخجبد أداء هًع نهعًم انطبنت لذرح تطىَز  -

 

 وانًُبلشخ. انحىار عهً انطبنت لذرح تطىَز  -

 

 

 



 

 

 طزائك انتعهُى وانتعهى     

 انًحبضزح 
 انًُبلشخ 

 

 طزائك انتمُُى    

 تمُُى َىيٍ نًخزخبد انًحبضزح. 

  ايتحبٌ تحزَزٌانتمُُى انفصهٍ يٍ خالل . 
 اعذاد تمبرَز تتعهك ثبنًبدح. 
 

 انًهبراد  انعبيخ وانًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًتعهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىر انشخصٍ (. -د 

 انصجز وانًثبثزح وانذلخ .   -1د

 تعزَز انعًم اندًبعٍ وانمُبدح انفزدَخ.  -2د

 انجحث وانتمصٍ وانتمُُى عهً انطبنت لذرح تًُُخ  -3د

 



 ثُُخ انًمزر .11

 انسبعبد األسجىع
بد انتعهى يخزخ

 انًطهىثخ
اسى انىحذح / انًسبق 

 أو انًىضىع
 طزَمخ انتمُُى طزَمخ انتعهُى

 الفن البيئي يمذيخ فٍ انفٍ انجُئٍ 2 1
يحبضزح 

 ويُبلشخ

 اسجىعٍ

 الفن البيئي  اَىاع انفٍ انجُئٍ 3 2
يحبضزح 

 ويُبلشخ

 اسجىعٍ

3 3 
 انجُئخ انطجُعُخ 

 الفن البيئي
يحبضزح 

 ويُبلشخ

 اسجىعٍ

4 3 
 انجُئخ انصُبعُخ

 الفن البيئي
يحبضزح 

 ويُبلشخ

 اسجىعٍ

5 3 
انفزق  انتعزف عهً

ثٍُ انجُئخ انطجُعُخ 

 وانجُئخ انصُبعُخ

 الفن البيئي
يحبضزح 

 ويُبلشخ

 اسجىعٍ

6 3 
 جُئخانانتعزف عهً 

انًُبخُخ وتأثُزهب عهً 

 تصًُى انًُتدبد

 الفن البيئي
يحبضزح 

 ويُبلشخ

 اسجىعٍ

7 3 

انتعزف عهً 

انصُبعُخ جُئخان

وتأثُزهب عهً تصًُى 

 انًُتدبد انصُبعُخ

 الفن البيئي
يحبضزح 

 ويُبلشخ

 اسجىعٍ

8 3 
تأثُز انخبيبد 

انصُبعُخ وانطجُعُخ 

 عهً انًُتح انصُبعٍ
 الفن البيئي

يحبضزح 

 ويُبلشخ

 اسجىعٍ

9 3 
تأثُز انخبيبد 

انصُبعُخ وانطجُعُخ 

 عهً انًُتح انصُبعٍ
 الفن البيئي

يحبضزح 

 شخويُبل

 اسجىعٍ

10 3 
يمذيخ عهً يفهىو 

 انجُئخ االختًبعُخ
 الفن البيئي

يحبضزح 

 ويُبلشخ

 اسجىعٍ

11 3 
انجُئخ االختًبعُخ 

وتأثُزهب عهً تصًُى 

 انًُتح انصُبعٍ
 الفن البيئي

يحبضزح 

 ويُبلشخ

 اسجىعٍ

12 3 

انعبداد وانتمبنُذ 

االختًبعُخ وتبثُزهب 

عهً تصًُى انًُتدبد 

 انصُبعُخ

 يئيالفن الب
يحبضزح 

 ويُبلشخ

 اسجىعٍ

13 3 

انعبداد وانتمبنُذ 

انًحهُخ االختًبعُخ 

وتبثُزهب عهً تصًُى 

 انًُتدبد انصُبعُخ

 الفن البيئي
يحبضزح 

 ويُبلشخ

 اسجىعٍ



 

14 3 
تبثُز انًفهىو انذٍَُ 

عهً تصًُى انًُتح 

 انصُبعٍ

 الفن البيئي
يحبضزح 

 ويُبلشخ

 اسجىعٍ

15 3 
 تمُُى انفصم االول

 لبيئيالفن ا
يحبضزح 

 ويُبلشخ

 اسجىعٍ

16  
انجُئخ  انثمبفُخ وتأثُزهب 

 عهً انًُتح انصُبعٍ
 الفن البيئي

يحبضزح 

 ويُبلشخ

 اسجىعٍ

17  

انفئخ  انعًزَخ 

واندُسُخ وتأثُزهب 

 عهً انًُتح انصُبعٍ
 الفن البيئي

يحبضزح 

 ويُبلشخ

 اسجىعٍ

18  

يحبكبح انجُئخ انطجُعُخ 

فٍ تصًُى انًُتح 

 انصُبعٍ

 لفن البيئيا
يحبضزح 

 ويُبلشخ

 اسجىعٍ

19  

يحبكبح انجُئخ 

االختًبعُخ فٍ تصًُى 

  انًُتح انصُبعٍ
 الفن البيئي

يحبضزح 

 ويُبلشخ

 اسجىعٍ

20  
انًُتدبد انحزفُخ 

 كًفهىو ثُئٍ يحهٍ
 الفن البيئي

يحبضزح 

 ويُبلشخ

 اسجىعٍ

21  

يفزداد خبيبد انجُئخ 

انصُبعُخ انحذَثخ فٍ 

 انًُتح انصُبعٍ

 لفن البيئيا
يحبضزح 

 ويُبلشخ

 اسجىعٍ

22  

تمُُخ يىاد انُبَى 

انصُبعُخ فٍ انًُتح 

 انصُبعٍ

 الفن البيئي
يحبضزح 

 ويُبلشخ

 اسجىعٍ

23  
 يفهىو االستذايخ انجُئٍ 

 الفن البيئي
يحبضزح 

 ويُبلشخ

 اسجىعٍ

24  
تصبيُى تطجُمبد 

 يستذايخ
 الفن البيئي

يحبضزح 

 ويُبلشخ

 اسجىعٍ

25  
 تأرَخُب   االستذايخ

 الفن البيئي
يحبضزح 

 ويُبلشخ

 اسجىعٍ

26  
 انجُئخ انخضزاء 

 الفن البيئي
يحبضزح 

 ويُبلشخ

 اسجىعٍ

27  

انعًز انجُئٍ 

االفتزاضٍ نهًُتح 

 انصُبعٍ
 الفن البيئي

يحبضزح 

 ويُبلشخ

 اسجىعٍ

28  
تمبرَز عهًُخ حىل 

 انجُئخ
 الفن البيئي

يحبضزح 

 ويُبلشخ

 اسجىعٍ

29  
حىل  تمبرَز عهًُخ

 انجُئخ
 الفن البيئي

يحبضزح 

 ويُبلشخ

 اسجىعٍ

    تمُُى انفصم انثبٍَ  30



 انمجىل  .11

 ال تىخذ انًتطهجبد انسبثمخ

 5 ألم عذد يٍ انطهجخ 

 25 أكجز عذد يٍ انطهجخ 

 

 انجُُخ انتحتُخ  .12

 انمزاءاد انًطهىثخ :
 كتت انًمزر 
 اخزي  

 /كتاب الفن البيئي
 مد صابراالنسان وتلوث البيئة/د.مح

 العمارة الخضراء/د.عادل يس

 التوجد  خيتطهجبد خبص

انخذيبد االختًبعُخ ) وتشًم عهً سجُم 

انًثبل يحبضزاد انضُىف وانتذرَت 

 انًهٍُ وانذراسبد انًُذاَُخ ( 
 


