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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى

 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 1-4-022-ف د

 

 األولى: المستوىالفرقة /  (1)تاريخ فن  :أسم المقرر 

 ثانىالفصل الدراسي ال

 

 التخصص

 

نظرى                0عدد الوحدات الدراسية :            عملى

 

 0 

 

 هدف المقرر -0

 

 

 

بشكل خاص فى العصور  ةالفنون بشكل عام والفنون التشكيلي توضيح

الوسطى ما بين الفتره من نهاية الحضارات القديمه وحتى بداية العصر 

الحديث باستهداف تكوين خبره ثقافيه فى مجاالت العماره والنحت 

 بداع التشكيلى .مجاالت اإل يتصل بهم منوالتصوير وما 

 المستهدف من تدريس المقرر -3

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 

 

 

مدى تأثير الظروف البيئيه والفكريه على مختلف انواع الفنون  أن يتعرف على 1-أ-3

 الجميله .

أن يستشهد باألنواع ووسائل وتقنيات ومذاهب الفنون الجميلة المتنوعة للتعرف  0-أ-3

 ر الظروف البيئية والفكرية فى إحداث التنوع واالختالف أثناء تلك العصور.على مدى تأثي

المهارات  -ب

 الذهنية :

 

 

 

القدره الذهنيه الستيعاب تراث االبداع الفنى فى حضارات العصور  أن يستكشف   

الوسطى وحتى بداية بداية العصر الحديث وتأصيل اسس االدراك بالثقافه التشكيليه من 

لبيئه على انواع تلك الفنون وتقنياتها المستخدمه فى مجاالت العماره والنحت خالل تأثير ا

 والتصوير .

المهارات المهنية  -ج

 الخاصة بالمقرر :

 

 

 نماذج من فنون تلك الفتره . أن يعرض 

  

 محتوى المقرر  -4

 

 

 الموضوع األسبوع

األسبوع 

1 

عالقه الطالب  وتحديد  outline courseتقديم عام للمقرر مع شرح 

 ((Term work) (Midterm)  )Term Examبالمقرر 

mailto:qaufinearts@yahoo.com
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األسبوع  

0 

عرض لنماذج ايضاحيه من موضوعات المقرر مع التعليق عليها 

 بالتفاصيل المالئمه .

األسبوع 

3 

محاضره عن الفنون التشكيليه فى العصر الهيلينى والعصر الهيلينستى 

 )عرض مقارن ( .

األسبوع 

4 

 نون التشكيليه فى الحضاره الرومانيه والبيزنطيه .محاضره عن الف

األسبوع 

5 

 .محاذره عن الفنون التشكيليه فى الحضاره االسالميه 

األسبوع 

6 

 محاضره عن الفنون التشكيليه فى الفن لقبطى .

 األسبوع

7 

مراجعه عامه على ما تقدم فى االسابيع السابقه ثم عقد امتحان شفهى يتم 

 امتحان منتصف الفصل الدراسى .فيه تحديد درجه 

األسبوع 

8 

 الفنون الشرقيه وحضارة االندلس . محاضره عن الفنون التشكيليه فى

األسبوع 

9 

 العصر االتروسكى والرومانسكى . محاضره عن الفنون التشكيليه فى

األسبوع 

12 

 العصر القوطى . محاضره عن الفنون التشكيليه فى

األسبوع 

11 

 عصر النهضه . ون التشكيليه فىمحاضره عن الفن

األسبوع 

10 

 عصر الباروك . محاضره عن الفنون التشكيليه فى

األسبوع 

13 

 عصر الركوكو . محاضره عن الفنون التشكيليه فى

األسبوع 

14 

 مراجعه ومناقشه عامه .

األسبوع 

15 

 عقد االمتحان النهائى لتحديد درجة اعمال السنه 

األسبوع 

16 

 

 
أساليب التعليم  -5

 والتعلم 

 

 

 

 محاضره نظريه -5-1

 للصور والرسوم االيضاحيه الموجوده بمذكرات المقرر شرح-5-0

 Data Showالعرض االلكترونى -5-3

 بحث فردى -5-4

 المناقشة و الحوار -5-6

أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 لطالب ذوى القدرات المحدوده توفير المتخصصين للتعامل مع ا

 توفير الوسائل االيضاحيه للتمكن من التوصل للمعلومات بشكل اسرع
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 تقويم الطالب  -7

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

مناقشة الطالب فى الماده العلميه الخاصه بالمحاضره لتقييم القدره على االستيعاب  1-أ-7

 والتعبير .

 . امتحان منتصف الفصل الدراسى 0-أ-7

 امتحان اعمال السنه لتقييم درجة اعمال السنه . 3-أ-7

 امتحان نهاية الفصل الدراسى . 4-أ-7

 التوقيت -ب

 

 

 امتحان منتصف الفص الدراسى     االسبوع السابع  1-ب-7

 امتحان اعمال السنه                    االسبوع الخامس عشر 0-ب-7

 0214-6-10امتحان نهاية الفصل الدراسى         3-ب-7

 

 توزيع الدرجات -ج

 

 

 %42اعمال السنه                                    1-ج-7

 % 62امتحان نهاية الفصل الدراسى               0-ج-7

 %122المجموع                                        3-ج-7

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 

 مذكرات -أ

 

 CDمذكرة المقرر 

 تب ملزمة ك -ب

 

 ال يوجد

 كتب مقترحة  -ج

 

 

الرينيسانس ، الجزء التاسع ، الهيئه 1ثروت عكاشه ، فنون عصر النهضه ، 

 . 1987المصريه العامه للكتاب ، القاهره 

الباروك ، الجزء التاسع ، الهيئه المصريه  0،  فنون عصر النهضهثروت عكاشه ، 

 . 1988العامه للكتاب ، القاهره 

، فنون العصور الوسطى ، الجزء الثانى عشر ،  ه ، فنون عصر النهضهثروت عكاش

 . 1987الهيئه المصريه العامه للكتاب ، القاهره 

مصطفى عبد هللا شيحه ، دراسات فى العماره والفنون القبطيه ، هيئة االثار المصريه 

 . 1989، القاهره ، 

 

دورات علمية أو  -د

 نشرات ...الخ 

 

 

 

 

 

 

 نجوان شحاتهرئيس مجلس القسم العلمى : ا.د/                    عبد الخالق محمد شاكر دة :أ.د/ أستاذ الما
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 التوقيع: ................................................   التوقيع :................................

 

 0219-0218 تاريخ اعتماده من مجلس القسم :   0219-0218 تاريخ تحرير المقرر :
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