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 اإلسكندرية -جامعة / أكاديمية :

 كلية الفنون الجميلة

   الديكورقسم : 

 توصيف مقرر دراسى                                                   

 

 بيانات المقرر  -8

 6-8ف ك/الرمز الكودى 

 

  إعدادى :الفرقة / المستوى  تذوق فنى :أسم المقرر 

 

 إعدادى ديكور: التخصص

 

 نظرى              عملى                8لوحدات الدراسية  عدد ا

 

 

 الفنون بشكل عام والفنون التشكيلية بشكل خاص. يتعرف على -1 هدف المقرر -8

 تكوين خبرة ثقافية لمذاهب وإتجاهات الفنون الجميلة على إختالفها. -2

 ى.تحقيق التربية الجمالية و رفع القدرة المالئمة للتذوق الفن -3

                المستهدف من تدريس المقرر -5

 :  المعلومات والمفاهيم -أ
 

 

 

 

  

 مدى تأثير الظروف البيئية والفكرية على مختلف أنواع الفنون الجميلة. أن يدرك .8أ

 ألنواع و وسائل وتقنيات ومذاهب الفنون الجمياة المتنوعة.أن يرصد ا. 8أ

   ية والفكرية فى إحداث التنوع واإلختالف.مدى تأثير الظروف البيئ أن يميز.5أ

 المهارات الذهنية : -ب

 

 

 

 القدرة المالئمة للتذوق الفنى أن يكتسب .8ب

تنمية تذوق الفنون  و تأصيل أسس وقواعد التربية الجماليةأن يتبنى .8ب

 التشكيلية والتطبيقية والتعبيرية.

المهارات المهنية الخاصة  -ج

 بالمقرر :
 القدرة على البحث واإلستنتاج .ين أن يربط ب .8ج

لغة التعبير لمختلف أنواع الفنون )التشكيلية؛التطبيقية  أن يستنتج. 8ج

 ؛التعبيرية(.

 الثقافة(.–الفن  –ثالثية المعرفة )العلم أن يربط بين عناصر . 5ج

 المهارات العامة : -د

 

 

ية لمختلف أنواع عقد حلقات مناقشة لدراسة أمثلة تطبيقأن يستجيب الطالب ل .8د

 الفنون.
 على توظيف لغة الشكل فى التعبير.أن يقدر. 8د

 مواطن الجمال فى البيئة المحيطة. أن يستنتج. 5د
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 محتوى المقرر  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموضوع األسبوع

وتحديدد عالقدة الطالدب  outline courseتقدديم عدام للمقدرر مدح شدر   1األسبوع 

  (final exam) (midterm) (term work)بالمقرر 

لنمداجج إياداحية  (data show) عدن طريد   presentationعدر    2األسبوع 

 من موضوعات المقرر مح التعلي  عليها بالتفاصيل المالئمة

 

شر  وتحليل ميكانيكية إحساس العين بلغة الشكل والتأثيرات التى تدثثر   3األسبوع 

ية مدددن الناحيدددة الفيزيقيدددة و علدددى المتلقدددى فدددى إسدددتقبالش للفندددون التشدددكيل

 التشكيلية.

شر  وتحليل نشأة الفنون التشكيلية فدى العصدور البدائيدة وتطورهدا فدى  4األسبوع 

الحاارات القديمة من ناحية الشكل و التقنيدة وأسدباب تندوع و إخدتالف 

 األساليب.

ة شر  وتحليل الفنون التشكيلية فى العصدور الوسدطى بددأ مدن الحادار  5األسبوع 

 اإلغريقية الرومانية وحتى العصر الحديث.

شر  وتحليل الفنون التشكيلية  فى كل مجاالت اإلبداع والتجريب مح التركيز   6األسبوع 

 على المدارس واألساليب واإلتجاهات المختلفة على مستوى العالم.

هى مراجعة عامة على ما تقدم فدى األسدابيح السدابقة ثدم عقدد إمتحدان شدف 7األسبوع 

 ( فى الفصل الدراسى .midtermيتم قيش تحديد درجة ال)

شدددر  وتحليدددل الفندددون التطبيقيدددة وأنواعهدددا وعالقدددة الفندددون التطبيقيدددة  8األسبوع 

 بالوظيفة وكذلك إستعمال تقنياتها.

شددر  وتحليددل الفنددون الطباعيددة المختلقددة منددذ نشددأتها و تطورهددا فددى  9األسبوع 

 والرسوم التوضحية وفنون الجرافييك  مجاالت فنون اإلتصال البصرى

شددر  وتحليددل الفنددون التعبيريددة مددح جكددر االمثلددة التددى تددثر  لهددا كفددن  11األسبوع

 ية الفكريةفخالص ثم عالقتها باالبداع التشكيلى خاصة فيما يتعل  بالخل

شددر  وتحليددل فددن الموسدديقى بشددكل عددام عنددد الشددعوب ونشددأتها حتددى   11األسبوع

مدح التركيدز علدى الموسديقى الكالسديكية والرومانتيكيدة العصر الحدديث 

 الراقية.

شر  وتحليل فدن التعبيدر الجسددى )الدرقص( وإسدتعمالش ضدمن وسدائط  12األسبوع

التعبيددر الحركيددة بشددكل عددام مددح التركيددز علددى فنددون االوبددرا والباليددش 

 الكالسيكىالحديث.

شر  وتحليل فن الشعر منذ الحاارات القديمدة وحتدى العصدر الحدديث   13األسبوع

سواء فى قوالب الشعر المقفى واالزجال العاميدة ثدم الشدعر الحدديث مدح 

 ربط الموسيقى الشعرية والصور األخيلية بمامون األبداع التشكيلى
ح شر  وتحليل االعمال الدرامية الجادة فى مجدالى المسدر  والسدينما مد 14األسبوع

وحدد  الفندون بشدكل التأكيد على مفهوم الدراما وعالفتها بوحددة الفندون ب

 عام وعلى التربية الجمالية بشكل خاص.
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 االمتحان النهائى  15األسبوع

 أساليب التعليم والتعلم  -3

 

 

 . محاضرة نظرية – 3-8

 . ااحية الموجودة بمذكرات المقرريللصور والرسوم اإل عر  وشر    -3-8 

 .(datashow)العر  اإللكترونى  -3-5 

 المناقشة و الحوار  - 3-4

 

أساليب التعليم والتعلم للطالب  -6

 جوى القدرات المحدودة

 

 

 عر  وشر   للصور والرسوم اإليااحية الموجودة بمذكرات المقرربشكل مفصل  -6-8

 المناقشة و الحوار 6-8 

 تقويم الطالب  -7

 

 األساليب المستخدمة  -أ

 

 

الطالب فى المادة العلمية الخاصة بالمحاضرة لتقييم القدرة على إلستيعاب ناقشة م -8

 والتعبير.

 الفصل الدراسي لتقييم درجة منتصف أعمال السنة الفصليةامتحان نصف  -8

  امتحان أعمال السنة لتقييم درجة أعمال السنة.  -5

 نهاية القصل الدراسىاالمتحان  -4

 
 التوقيت -ب

 

 

 ابحاألسبوع الس (midterm)متحان .إ 8 مالتقيي

 الخامس عشراألسبوع .إمتحان أعمال السنة 8التقييم 

 .إمتحان نهاية القصل الدراسى 5التقييم 

 
 توزيح الدرجات -ج

 

 

 النسبة المئوية لكل تقييم  (1

 

 %    22أعمال السنة                                              

 %   23       الدراسى الثانى     امتحان نهاية العام / الفصل

 %   25                                        المجموع 

 أى تقييم أخر بدون درجات

 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجح -1

 

 مذكرات -أ

 

 

 

  (CD)المقرر مذكرات  

 ال يوجد . كتب ملزمة  -ب

mailto:qaufinearts@yahoo.com
mailto:qaufinearts@yahoo.com


 جامعة األسكندرية

 كلية الفنون الجميلة

 وحدة ضمان الجودة

 مشروع                                             

 إنشاء نظام ضمان                                                  

 جودة داخلى                                        
                               (QAAP2) 

 

 

      

 

 

 

 

 

 3185113فاكس  (806) 3156305تليفون   -االسكندرية   –يم جل  -شارع عبد السالم عارف  801

qaufinearts@yahoo.com:. E – mail 

4 

 

 

 

 كتب مقترحة  -ج

 

 

 

 عند قدماء المصريين,دارالكتاب الفريد لوكاس ,المواد والصناعات -
 المصرى ,القاهرة.

لترجمة سيريل بومون,روائع الباليه وأعالمه , الدار المصرية للتأليف و ا -
.6611القاهرة   

.6691محيط الفنون ,مجموعة من الباحثين ,مطابع دارالمعارق بمصر , -  

ة قاهر,الموسيقى, مجموعة من الباحثيين ,دار المعارف ال2محيط الفنون  -
. 

- The New Encyclopedia Britannica,1768.    

-The Encyclopedia of visual art.       
 دورات علمية أو نشرات ...الخ  -د

 
 ال يوجد .

 

 نجوان شحاتهأ.د.  العلمى:رئيس مجلس القسم                محمد شاكر عبد الخالق /أ.د.  :    أستاذ المادة :

 التوقيع :                                                                التوقيع :                 

 2118/2119 تاريخ إعتماده من مجلس القسم :                        2118/2119تاريخ تحرير المقرر:  
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