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 االسكندرية   -جامعة / أكاديمية :

 الفنون الجميلة كلية / معهد :

 الديكور قسم : 

 

 

 توصيف مقرر دراسى
 

 بيانات المقرر  -8

 الرمز الكودى 
 1-1ف ك /  –متطلب كلية 

تاريخ الفن  :أسم المقرر 

 (1)التشكيلي

 االعدادية  :الفرقة / المستوى 

 االولالفصل الدراسى 

 

 الديكور التخصص

 

 عملى   نظرى                          2عدد الوحدات الدراسية    

 

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

 

  تهدف المادة اساسا لدراسة تاريخ فن الحضارات والتعرف علي

حركة الفنون التشكيلية عبر العصور لتاهيل الحس الجمالي من خالل 

فية االساسية دراسة مدارس ومذاهب الفن المختلفة لتكوين الحصيلة الثقا

 لدارس الفن .

  وتبدا دراسة المادة مع الفرقه االعدادية بنبذة عامة عن ماهية الفن

والفن البدائي والفن المصري القديم وحضارة ما بين النهريين . ما تقديم 

   بحث علمي .

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 

 

 المعلومات والمفاهيم -أ

 

 

طيدة التي تربط بين فنون كل حضارة وكيف العالقات الو يدرك الطالب 1-أ -3

تسني لتلك الشعوب القديمة من التعبير الفني واستخدام الخامات البيئية 

 المتاحه بشتي وسائل التشكيل والصياغة المالئمة .

 

 .  التذوق الجمالي عن طريق الفن  يطبق مبادئ وقوانين 1-ب -3 المهارات الذهنية : -ب

صة المهارات المهنية الخا -ج

 بالمقرر :

 

السمات الفنية للحضارات الفنية المصرية واليونانية يصنف  1-ج-3

 . والرومانيه والبيزنطية والساسانيه والقبطية واالسالميه 

 المهارات العامة : -د

 

 

 في مجموعة او بشكل فردي . يستجيب لتنفيذ المهام 1-د -3

اش والعروض لقات النقيستفيد من تبادل الخبرات من خالل ح 2-د -3

البحث من خالل المراجع العلمية او شبكة التفاعلية وتفعيل مقدرته على 

 .المعلومات
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 محتوى المقرر  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموضوع األسبوع

                                                                  1االسبوع 

 
 ادة و عرض لدور الفن المصري التعريف بالم

 القديم في التنمية الحضارية.

 

 2األسبوع 

 

 . دراسة لعمارة المعابد 

 

 3األسبوع 

 

 . دراسة لفن الرسم عند قدماء المصريين 

 4األسبوع 

 
 . دراسة السس النحت في مصر القديمة 

 5األسبوع 

 

 

  دراسة لبعض الفنون التطبيقية مثل الزخرفة

 ن الفخار والخزف ..وصناعة الزجاج وف

 6األسبوع 

 
  دراسة لرسومات تماثيل االلهة عند قدماء

 المصريين .

 7األسبوع 

 
  دراسة لدور الفن اليوناني في التنمية الحضارية 

 8األسبوع 

 
 . رسوم ايضاحية للفن اليوناني والفن الروماني 

 9األسبوع 

 
 . دور الفنون المسيحية في التنميه الحضارية 

 11 األسبوع

 
 . دراسة لفن الحضارة البيزنطية والساسانيه 

 11األسبوع 

 
 .  دراسة للفنون القبطية 

 12األسبوع 

 
 . امتحان منتصف الفصل الدراسي االول 

 دور الفن االسالمي في التنمية الحضارية  .  13األسبوع 

 .اثر احكام االسالم في تنمية الفنون   14األسبوع 

متابعه ابحاث الطالب واعمال السنه واعالنها   15األسبوع 

 .قبل امتحان الفصل الدراسي االول للطالب 
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 أساليب التعليم والتعلم  -5

 

 

 

 محاضرات باستخدام احدث وسائل العرض ) كمبيوتر وداتا شو (  5-1

 . القيام بابحاث علميه مرتبطة بالمحتوي العلمي للمادة 5-2

 مناقشة االبحاث . 5-3

 العصف الذهنى للطالب  5-4 

 المناقشة وا لحوار  5-5

 التعليم الذاتى  5-6

 البحث الفردى  5-7

 زيارات ميدانية 8 -5

أساليب التعليم والتعلم للطالب  -6

 ذوى القدرات المحدودة

 

 المناقشة وا لحوار  6-1 

 

 تقويم الطالب  -7

 

 

 األساليب المستخدمة  -أ

 

 

 .      بحاثمناقشة األ  - 1-أ -7

امتحان منتصف الفصل الدراسي لتقييم درجة استيعاب الطالب لما تم  - 2-أ -7

 دراسته.

  درجة استيعاب المقرر الدراسي. لتقييم امتحان نهاية الفصل الدراسي - 3-أ -7

 

 التوقيت -ب

 

 

االول فييا االويياوث ال يير ا امييا   اتتفييرف ت ت يي  ال  ييل  التقيييي  1-ب -7
 .الدااوا االول ( 

افير  ال ارييي  لتقييي  ال ير ا فيا االوياوث ال يرت  اميا   تقيدي  اأا 2-ب -7
 .للتردة ( 

 

 توزيع الدرجات -ج

 

 

 من إجمالي أعمال السنة % 25امتحان منتصف الفصل الدراسى االول 

 من إجمالي أعمال السنة % 75              البحث    

 41               اعمال السنة للفصل الدراسى األول

 61                      ان نهاية الفصل الدراسي امتح

 درجة 111                        المجموع 

 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 

 

 

 مذكرات -أ

 

  ال يوجد .

 كتب ملزمة  -ب

 

صفحات من تاريخ الفن والجمال في العصور القديمة والعصر الوسيط اعداد 

  ذ العلوم والفنون .أ.د عبدالفتاح مصطفي غنيمة استا
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 كتب مقترحة  -ج

 
 اليوجد .

 

دورات علمية أو نشرات  -د

 ...الخ 

 

 على الطالب البحث من خالل االسترشاد بالمحاضرات فى مواقع النت ذات صلة

 

 نجوان شحاتها.د/ رئيس مجلس القسم العلمى :               مصطفي غنيمة عبد الفتاحأ.د.  أستاذ المادة :
 التوقيع :     :                                                  التوقيع

 2112/ 2112 ترايخ إاتترده تف تجل  القو  :                      2112/ 2112 ترايخ تفايا التقاا:
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