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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى
 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 4 - 4 – 033 –ف د 

 /  الثانية : المستوىالفرقة /  (2) تاريخ فن :أسم المقرر 

 ألولاالفصل الدراسي 

 

 الديكور :التخصص

 

 -    نظرى              عملى                :  دراسيةعدد الوحدات ال

 

 

 هدف المقرر -2

 

تجاهات الفنية فى العصر الحديث مع ذكر العوامل المؤثرة المدارس و اال شرح •

 على تلك االتجاهات الفنية مع ذكر االمثلة .

 المستهدف من تدريس المقرر -0

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 

 

 

تأثير الظروف البيئية و الفكرية على االتجاهات والمدارس الفنية مدى أن يدرك  1-أ -0

  الحديثة

تأثير العلم و التطور الصناعى و اختراع أله التصوير الفوتوغرافى على  أن يميز 2-أ -0

 . الفنون الحديثة 

على مدى تأثير الظروف البيئية و الفكرية فى احداث التنوع و  أن يتعرف 0-أ -0

 . يقاع التككيلى و التقنيات المستخدمة االختالف فى اال

المهارات  -ب

 الذهنية :

ستيعاب تراث االبداع الفنى رفع القدرة الذهنية إلأن يستكشف كيفية  1 -ب  -3

  . فى فنون العصر الحديث

المهارات المهنية  -ج

 الخاصة بالمقرر :

مع بياناتها نماذج و عمل تجميع لنماذج من فنون العصر الحديث  أن يصمم 1-ج -0 

 .المتكاملة و نبذة مختصره عن كل عمل 

 المهارات العامة : -د

 

 

حلقات لدراسة أمثلة تطبيقية لإلتجاهات و المدارس الفنية أن يستجيب الطالب ل  1-د -0

 .فى العصر الحديث 

تنمية القدرة على و على تحليل و استخدام لغة الككل فى التعبيرأن يقدر الطالب  2-د -0

 . ف مواطن الجمال فى البيئات المختلفة اكتكا

2 
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 محتوى المقرر  -4

 

 

 

 الموضوع األسبوع

 . التعريف بالمقرر مع شرح الية تنفيذه طبقا للخطة الزمنية المحددة 1األسبوع 

 . محاضرة عن المدرسة االنطباعية  2األسبوع 

 محاضرة عن المدرسة االنطباعية  الجديدة . 3األسبوع 

 حاضرة عن المدرسة التعبيرية والتكعيبية  .م 4األسبوع 

 محاضرة عن المدرسة التبقيعية و التنقيطية . 5األسبوع 

 محاضرة عن المدرسة الوحكية . 6األسبوع 

 محاضرة عن المدرسة المستقبلية . 7األسبوع 

 . متحان منتصف الفصل الدراسي األولا 8األسبوع 

 دية  .محاضرة عن المدرسة التجري 9األسبوع 

 محاضرة عن فن البوب أرت وفن األوب و الفن الحركى . 11األسبوع 

محاضرة عن فن األداء و فن التثبيت و الفن المركب و فن الفيديو و  11األسبوع 

 الفن الرقمى  .

 محاضرة عن المدرسة السريالية و فن ما وراء الطبيعة  . 12األسبوع 

محاضرة عن فم ما فوق الواقع و فن التصوير بالوسائط الحديثة وما  13األسبوع 

 بعد الحداثة  .

 محاضرة عن فن التصوير الحديث فى مصر  . 14األسبوع 

 . المنهج على عامة مراجعة 15األسبوع 

 .االول الدراسي الفصل نهاية امتحان 16األسبوع 
 

أساليب التعليم  -5

 والتعلم 

 

 ة باستخدام وسائل العرض .نظريمحاضرات  5-1

 التعليم الذاتى ..5-2

 . العرض االلكترونى 5-0

 الزيارات الميدانية . -5-4

أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 

من خالل توفير المتخصصين للتعامل معهم ) فى حالة االحتياج  زيادة االهتمام بهم 6-1

 . الى ذلك (

الوسائل االيضاحية و المبسطة للتمكن من توصيل المعلومات بككل توفير بعض  6-2

 أسرع .

 تقويم الطالب  -7
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األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

مناقكة الطالب فى المادة العلمية الخاصة بالمحاضرة لتقييم القدرة على  1-أ -7

 . االستيعاب و التعبير

 .  امتحان منتصف الفصل الدراسى األول 2 -أ -7

 امتحان نهاية الفصل الدراسى األول . 0 -أ -7

 التوقيت -ب

 

 

 .السابعاألسبوع  1-ب -7التقييم 

 .عكرالخامس األسبوع  2-ب -7التقييم 

 توزيع الدرجات -ج

 

 

   M.Tامتحان منتصف الفصل الدراسي % 25

 درجة 43بمجموع  متوسط أعمال السنة 75%

 درجة 63االمتحان النهائى للفصل الدراسى الثانى 

 133الدرجة من  - %133موع الكلي المج

 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 

 مذكرات -أ

 

 ( CD ) مذكرة المقرر  1-أ-8

 ال يوجد كتب ملزمة -ب

 

 كتب مقترحة  -ج

 

 

للطالب حرية االستعانة باى كتب باللغة العربية أو اى لغات اجنبية تناولت موضوع 

 المقرر .

دورات علمية أو  -د

 خ نكرات ...ال

 

 

 

 .نجوان شحاتها.د/رئيس مجلس القسم العلمى :                   محمد شاكر عبد الخالقأ.د/   :أستاذ المادة 

 

 التوقيع: ................................................   التوقيع :................................

 

 2312-2318ه من مجلس القسم : تاريخ اعتماد                         2312-2318 تاريخ تحرير المقرر :
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