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 االسكندرية جامعة
 الجميمة الفنون كمية

 ديكور قسم

 2019 -2018 توصٌف مقرر دراسً

 بٌانات المقرر -1

 إعدادى الفرقة / المستوى :  تذوق فنى اسم المقرر :   الرمز الكودي : 

  فنونالتخصص : 
 

       عملً                نظري             حدات الدراسٌة :    عدد الو
 

 

 التعرف على الفنون بشكل عام والفنون التشكٌلٌة بشكل خاص . – 1 دف المقرره -2
 تكوٌن خبرة ثقافٌة لمذاهب وإتجاهات الفنون الجمٌلة على إختالفها . – 2
 تحقٌق التربٌة الجمالٌة ورفع القدرة المالئمة للتذوق الفنى . – 3

 المستهدف من تدرٌس المقرر : -3

دراسة مدى تأثٌر الظروف البٌئٌة والفكرٌة على مختلف أنواع الفنون  – 1 :المعلومات والمفاهٌم  -أ
 الجمٌلة .

 لألنواع ووسائل و تقنٌات ومذاهب الفنون الجمٌلة المتنوعة . رصد – 2
على مدى تأثٌر الظروف البٌئٌة والفكرٌة فى إحداث التنوع التعّرف  – 3

 واإلختالف .

 درة المالئمة للتذوق الفنى .رفع الق – 1 : المهارات الذهنٌة -ب

 تأصٌل أسس وقواعد التربٌة الجمالٌة . – 2

 . تنمٌة تذوق الفنون التشكٌلٌة والتطبٌقٌة والتعبٌرٌة – 3

المهارات المهنٌة  -جـ
 الخاصة بالمقرر :

 

  تنمٌة القدرة على البحث واإلستنتاج . – 1
ن ) التشكٌلٌة ، التدرٌب على تذوق لغة التعبٌر لمختلف أنواع الفنو – 2

 .  التطبٌقٌة ، التعبٌرٌة (
 الثقافة ( . –الفن  –تنمٌة الوعى بثالثٌة المعرفة ) العلم  – 3

 . عقد حلقات مناقشة لدراسة أمثلة تطبٌقٌة لمختلف أنواع الفنون – 1 المهارات العامة  -د 
 القدرة على توظٌف لغة الشكل فى التعبٌر . -2
 شاف مواطن الجمال فى البٌئة المحٌطة .تنمٌة القدرة على إكت -3

 أسبوع )الفصل الدراسً الثانً(:15المحتوى الدراسً موزعا ً على  محتوى المقرر: -4

 اإلسبوع األول : 

وتحدٌد عالقة الطالب   outline Courseتقدٌم عام للمقرر مع شرح 
 ( .  Term Work  ( )Midterm ( )Final Examبالمقرر ) 
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 انى : اإلسبوع الث

( للنماذج إٌضاحٌة  Data showعن طرٌق )  Presentationعرض 
 من موضوعات المقرر مع التعلٌق علٌها بالتفاصٌل المالئمة . 

 اإلسبوع الثالث :

شرح وتحلٌل مٌكانٌكٌة إحساس العٌن بلغة الشكل و التأثٌرات التى تؤثر على 
 فٌزٌقٌة والتشكٌلٌة .المتلقى فى إستقباله للفنون التشكٌلٌة من الناحٌة ال

 اإلسبوع الرابع : 

شرح وتحلٌل نشأة الفنون التشكٌلٌة فى العصور البدائٌة وتطورها فى 
الحضارات القدٌمة من ناحٌة الشكل والتقنٌة وأسباب تنوع وإختالف  

 .األسالٌب

 اإلسبوع الخامس :

شرح وتحلٌل الفنون التشكٌلٌة فى العصور الوسطى بدأ من الحضارة 
 ٌقٌة الرومانٌة وحتى العصر الحدٌث .اإلغر

 اإلسبوع السادس :

شرح وتحلٌل للفنون التشكٌلٌة فى كل مجاالت اإلبداع و التجرٌب مع التركٌز 
 على المدارس واألسالٌب واإلتجاهات المختلفة على مستوى العالم .

 اإلسبوع السابع :

ن شفهى ٌتم فٌه مراجعة عامة على ما تقدم فى األسابٌع السابقة ثم عقد إمتحا
 فى الفصل الدراسى . )  ( Midtermتحدٌد درجة الـ 

 اإلسبوع الثامن : 

شرح وتحلٌل الفنون التطبٌقٌة وأنواعها وعالقة الفنون التطبٌقٌة بالوظٌفة 
 وكذلك إستعمال تقنٌاتها فى اإلبداع التشكٌلى .

 اإلسبوع التاسع :

ها وتطورها فى مجاالت فنون شرح وتحلٌل الفنون الطباعٌة المختلفة منذ نشأت
 اإلتصال البصرى والرسوم التوضٌحٌة وفنون الجرافٌك .

 اإلسبوع العاشر :

شرح وتحلٌل الفنون التعبٌرٌة مع ذكر األمثلة التى تؤرخ لها كفن خالص ثم 
  عالقتها باإلبداع التشكٌلى خاصة فٌما ٌتعلق بالخلفٌة الفكرٌة .

 اإلسبوع الحادى عشر :

فن الموسٌقى بشكل عام عند الشعوب ونشأتها حتى العصر شرح وتحلٌل 
 الحدٌث مع التركٌز على الموسٌقى الكالسٌكٌة والرومانتٌكٌة الراقٌة .
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 اإلسبوع الثانى عشر :

شرح وتحلٌل فن التعبٌر الجسدى ) الرقص ( وإستعماله ضمن وسائط التعبٌر 
 الحركٌة بشكل عام مع التركٌز على فنون األوبرا والبالٌة الكالسٌكى الحدٌث .

 اإلسبوع الثالث عشر :

شرح و تحلٌل فن الشعر منذ الحضارات القدٌمة وحتى العصر الحدٌث سواء 
العامٌة ثم الشعر الحدٌث مع ربط الموسٌقى  فى قوالب الشعر المقفى واألزجال

 الشعرٌة والصور واألخٌلة بمضمون اإلبداع التشكٌلى .

 اإلسبوع الرابع  عشر :

شرح وتحلٌل األعمال الدرامٌة الجادة فى مجالى المسرح والسٌنما مع التأكٌد 

على مفهوم الدراما وعالقتها بوحدة الفنون بشكل عام وعلى التربٌة الجمالٌة 

 شكل خاص .ب

 اإلسبوع الخامس عشر :

 عقد اإلمتحان النهائى لتحدٌد درجة أعمال السنة .

 محاضرة نظرٌة . – 1 أسالٌب التعلٌم والتعلم  -5
 تطبٌقٌة للصور والرسوم اإلضاحٌة الموجودة بمذكرات القرر . – 2
 ( . Data Showالعرض اإللكترونى )  – 3

أسالٌب التعلٌم والتعلم  -6
ذوى القدرات للطالب 

 المحدودة

 ن للتعامل مع الطلبة ذوى القدراتتوفٌر عدد كبٌر من المتخصصٌ  – 1
 المحدودة .

بعض الوسائل اإلٌضاحٌة والمبسطة للتمكن من توصٌل المعلومات  توفٌر – 2
 بشكل أسرع .

 تقوٌم الطــالب : -7

فى المادة العلمٌة الخاصة بالمحاضرة لتقٌٌم القدرة على مناقشة الطالب  -1 األسالٌب المستخدمة                      -أ
 اإلستٌعاب والتعبٌر . 

 ( لتقٌٌم درجة منتصف أعمال السنة الفصلٌة .  Midtermإمتحان )  -2
 إمتحان أعمال السنة  لتقٌٌم درجة أعمال السنة . -3
 متحان نهاٌة الفصل الدراسى  .إ -4

 (            اإلسبوع  السابع Midterm. إمتحان ) 1ٌم التقٌ التوقٌت                    -ب

. إمتحان أعمال السنة               اإلسبوع  الخامس عشر 2التقٌٌم   

       . إمتحان نهاٌة الفصل الدراسى3التقٌٌم 

 % 20أعمال السنة                               -1 توزٌع الدرجات    -جـ
 % 30      اسى     امتحان نهاٌة الفصل الدر – 2
 % 50المجموع                                   – 3

 قائمة الكتب الدراسٌة والمراجع : -8

 ( . C.Dمذكرة المقرر )                  سمذكرات          -أ
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 ال ٌوجد . كتب ملزمة -ب

 كتب مقترحة  -جـ
 

 ٌٌن ، دار الكتاب ألفرٌد لوكاس ، المواد والصناعات عند قدماء المصر
 المصرى ، القاهرة .

  سٌرٌل بومون ، روائع البالٌه وأعالمه ، الدار المصرٌة للتألٌف والترجمة
 . 1966، القاهرة ، 

  ،محٌط الفنون ، مجموعة من الباحثٌن ، مطابع دار المعارف بمصر
1970. 

  الموسٌقى ، مجموعة من الباحثٌن ، دار المعارف ،  2محٌط الفنون ،
 . القاهرة

 The New Encyclopedia Britannica , 1768 . 

     The Encyclopedia Of Visual Art . 

دورٌات علمٌة أو  –د 
 نشرات ... الخ

 
___ 

 

 أ.د/ محمد شاكر عبد الخالق    إسم منسق المادة :
 منسق المقرر : أ.د/ محمد شاكر عبد الخالق  

 أ.د/  رئيس مجمس القسم العممى :     
 0202 /  02/ 02 تاريخ التحرير :      

 تاريخ إعتماد المقرر من مجمس القسم   /    /         

 
 
 


