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قسم :عام
نموذج رقم ()12
توصيف مقرر دراسي
 -1بيانات المقرر
الرمز الكودي3603 :
التخصص :عام

اسم المقرر :تاريخ الفنون

الفرقة /المستوي :الثالثة –  -الفصل الدراسى الثانى

2

عدد الوحدات الدراسية:

نظري

 -عملي

اجمالى  2ساعات
 -2هدف المقرر

دراسة تاريخ الفن الروماني والقوطي وفن الباروك والروكوكوو وتحليول تواريخ المدرسوة اطناباةيوة فوي
الفن الحديث وخصائص كل هذه الفنون في حياة اإلنسان ةلى مر التاريخ والعصور .

 -3المستهدف من تدريس المقرر :في نهاية المقرر يجب أن يكون الطالب قادراً على أن:
ا -المعلومات والمفاهيم
ب -المهارات الذهنية
ج -المهارات المهنية

د -المهارات العامة

أ )1يذكر تاريخ الفن الروماني والقوطي وفن الباروك والروكوكو
أ )2يوضح القيم الفنية للعصور(الروماني -القوطي -الباروك -الروكوو) ومدى تأثيرها في حياة اإلنسان
أ )3يحدد أسس بناء المدرسة اطناباةية في الفن الحديث
ب )1يقارن بين القيم الفنية في تاريخ الفنون الحديثة والمعاصرة
ب )2يقيم المعرفة العلمية واطستخدام العلمي للقيم الفنية في تاريخ الفنون الحديثة
ب )3يحلل أسس بناء القيم الفنية في تاريخ الفنون الحديثة
ج )1يابق أسس بناء القيم الفنية في تاريخ الفنون الحديثة
ج )2يابق الخبرة الجمالية في تقييم األةمال الفنية.
ج )3يوظف أسس بناء النسب الجمالية وقوانين التقدير الجمالي
د )1يعد التقارير واألبحاث المتخصصة
د )2يقدم العرض الفعال و التواصل
د )3يجيد إدارة الوقت إةداد الجداول الزمنية و تابيقها
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 -4محتوي المقرر
عدد
الساعات
2

2

محاضرات نظرية

 -2مفهوم الفنون وأهميته في العصور الحديثة .

2

2

محاضرات نظرية

 -3القيم الفنية في الفن الروماني

2

2

محاضرات نظرية

 -4القيم الفنية في الفن الروماني

2

2

محاضرات نظرية

 -5القيم الفنية في فن الباروك والروكوكو

2

2

محاضرات نظرية

 -6القيم الفنية في فن الباروك والروكوكو

2

2

محاضرات نظرية

 -7القيم الفنية في المدرسة اطناباةية في الفن الحديث

2

2

محاضرات نظرية

الموضـــــوع
-1ةرض توصيف و محتوى المقرر

محاضرة

أساليب التعليم والتعلم

 -8امتحان منتصف الفصل الدراسى
 -9القيم الفنية في القوطي

2

2

محاضرات نظرية

 -10القيم الفنية في القوطي

2

2

محاضرات نظرية

 -11تحديد المشاكل وفقا للعالقات الفنية وطرق ةالجها

2

2

محاضرات نظرية

 -12تحديد المشاكل وفقا للعالقات الفنية وطرق ةالجها

2

2

محاضرات نظرية

 -13إجراء مقارنات لتقييم العالقات الفنية

2

2

محاضرات نظرية

 -14إجراء مقارنات لتقييم العالقات الفنية

2

2

محاضرات نظرية

-15امتحان نهاية الفصل الدراسى

 -5أساليب التعليم والتعلم
 -6أساليب التعليم والتعلم للطلبة ذوي
االحتياجات الخاصة
 -7تقويم الطالب:
ا -األساليب المستخدمة

ب -التوقيت

ج -توزيع الدرجات

 -1-5محاضرات
 -2-5اسئلة ومناقشات
 -3-5اجراء بحوث
التعليم التعاونى (تقسيم الاالب الى مجموةات صغيره).
ا -1-امتحان نهاية الفصل الدراسي
أ -2-أمتحان منتصف الفصل الدراسى (أةمال سنة)
ا -3-تقارير ومناقشة مجموةه من اطبحاث
يتم فى األسبوع (. )15
التقييم 1امتحان تحريرى نهاية الفصل الدراسى
التقييم 2أمتحان منتصف الفصل الدراسى (أةمال
يتم فى األسبوع (. )8
سنة)
وتتم اسبوةيا .
التقييم  3تقارير ومناقشة مجموةة من اطبحاث
% 60
 -1امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني
% 30
 -2أمتحان منتصف الفصل الدراسى
%10
-3تقارير
% 100
المجموع
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 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع:
ا -مذكرات

مذكرات أستاذ المادة المعتمدة من قبل مجلس الكلية

ب -كتب ملزمة
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