نموذج رقم )(١٢
جامعة /اكاديمية  :وزارة التعليم العالى
كلية /معهد  :المعهد العالى للفنون التطبيقية  -التجمع الخامس

 -١بيانات المقرر
الرمز الكودي٢٦٠٣ :

التخصص :عام

إسم المقرر  :تاريخ فنون

عدد الساعات الدراسية (٢) :

الفرقة  /المستوى  :الثانية
الفصل الدراسى  :اﻻول
العام الجامعى ٢٠١٨-٢٠١٧ :
نظرى ) (٢

عملى ) ( -

دراسة تاريخ الفن اﻻغريقي وفنون العصور الوسطى والرومانسيكي
 -٢هدف
والفن اﻻسﻼمي وبداية الفن الحديث ،وتاثير خصائص هذه الفنون في
المقرر:
حياة اﻻنسان على مر التاريخ والعصور
 -٣المستهدف من تدريس المقرر  :أن يكون الطالب فى نهاية المقرر قادراً على أن :
أ -المعلومات
والمفاهيم :

أ  ١ـ يوضح تاريخ الفن اﻻغريقي وفنون العصور الوسطى والفن اﻻسﻼمى
وبداية الفن الحديث
أ  ٢ـ يذكر القيم الفنية في العصورالتاريخية ومدى تأثيرها في حياة اﻻنسان
أ  -٣يوضح اهمية عنصر اللون فى تصميم وعرض المنتجات باستخدام الحاسبات
أ  ٤ـ يشرح أسس بناء الفنون اﻻسﻼمية وبدايات الفن الحديث

ب -المهارات

ب  ١يقيم العﻼقة بين القيم الفنية في تاريخ فنون العصور الوسطى والعصر
اﻹسﻼمي.
ب  ٢يقارن بين القيم الفنية في تاريخ الفنون اﻻسﻼمية وفنون العصور الوسطى
ب ٣يميز أسس بناء القيم الفنية في تاريخ فنون العصور الوسطى والعصر
اﻹسﻼمي.
جـ  ١ـيطبق القيم الفنية في الفنون اﻻغريقية واﻻسﻼمية
جـ  ٢ـيستخدم القيم الفنيةو الجمالية في الفنون المختلفة
جـ  ٣ـيتدرب علي تحليل القيم الجمالية لفنون عصر النهضة

الذهنية :
جـ  -المهارات
المهنية الخاصة
بالمقرر:
د – المهارات
العامة :

د  ١ـ يتواصل تحريريا وشفويا مع الزمﻼء فى مجال رسوم الحاسب
د  ٢ـ يستخدم التغذية المرجعية
د  ٣ـ يحل المشكﻼت وإدارة المهام والعمليات المتعلقة بممارسات التصميم
د  ٤ـ يعمل فى فريق عمل

١

 -٤محتوي المقرر :
م

الموضوع

١

عرض ﻷهداف المقرر وتوصيفه
ومحتوياته وماتم من خطط التحسين
عن العام الماضى

٢

٢

مفهوم الفنون وأهميته في
العصور الوسطى

٢

٢

٣

القيم الفنية في الفن اﻻغريقي

٢

٢

-

٤

القيم الفنية في فنون العصور
الوسطى
القيم الفنية في الفن اﻻسﻼمي

٢

٢

-

٢

٢

-

٦

القيم الفنية في بدايات الفن
الحديث

٢

٢

-

٧

انماط القيم الفنية في بدايات الفن
الحديث
اختبار اعمال السنة
تحديد المشاكل وفقا للعﻼقات
الفنية وطرق عﻼجها
إجراء مقارنات لتقييم العﻼقات
الفنية المختلفة
اخراج عناصر القيم الفنية في
الفن اﻻسﻼمي
اخراج القيم الفنية في الفن
اﻻغريقي
اخراج القيم الفنية في بدايات
الفن الحديث

٢

٥

٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣

اساليب التعليم و التعلم

عدد
الساعات

محاضرة

درس

٢

-

عروض تقديمية-محاضرة
تفاعلية

-

محاضرة تفاعلية – إجراء
بحوث
محاضرة تفاعلية -عرض
تعليمي
إجراء بحوث -محاضرة
تفاعلية
محاضرة تفاعلية
إعداد تقارير
امتحان تحريري

٢
٢

٢
٢

-

محاضرة تفاعلية
محاضرة تفاعلية

٢

٢

-

محاضرة تفاعلية

٢

٢

-

٢

٢

-

عصﻒ ذهني-محاضرة
تفاعلية
عصﻒ ذهني-محاضرة
تفاعلية

٢

٢

-

 ١٤مراجعة نهائية

٢

محاضرة تفاعلية

 ١٥تقييم نهائى )امتحان نهاية الفصل
الدراسي (

٢

امتحان تحريري

 -٥أساليب التعليم
والتعلم
 -٦أساليب التعليم
والتعلم للطﻼب ذوى
القدرات المحدودة

٥أ -محاضرات
 ٥ب -مناقشات وعروض تعليمية
٥ج-اجراء بحوث
 ٥د – العصف ذهني
٦أ -محاضرات ) الساعات المكتبية (
٦ب -تقسيم الطﻼب إلى مجموعات صغيرة بهدف تحسين مستواهم

 -٧تقويم الطــﻼب :

٢

أ -اﻷساليب
المستخدمة

القدرة علي جمع المعلومات و
التعاون
القدرة على جمع المعلومات

أ-١تقديم أبحاث

لتقييم

أ-٢تكاليف منزلية

لتقييم

أ-٣اختبار أعمال سنة

لتقييم

المحصلة العملية

أ-٤عمل تقارير

لتقييم

قدرة اﻻستيعاب المعرفى
والتحليل

أ-٥اختبار نهاية الفصل الدراسي

لتقييم

المحصلة المعرفية النظرية
والعملية

والمشاركة والحوار ونقل
المهارات

ب -التوقيت

ب -١التقييم ١

تقييم اﻷبحاث المقدمة

اﻷسبوع الرابع

ب-٢التقييم ٢

تقييم العروض التقديمية
من كل طالب

اﻹسبوع الخامس

ب-٣التقييم ٣

امتحان تحريرى

اﻹسبوع السابع

ب-٤التقييم ٤

تقييم التكليفات المنزلية

اﻷسبوع الرابع عشر

ب-٥التقييم٥

امتحان نهاية الفصل

نهاية الفصل الدراسى

الدراسى اﻻول

جـ  -توزيع
الدرجات

اﻻول
%٦٠

ج-١امتحان نهاية العام /الفصل الدراسى
اﻻول

٣٠

ج -٢امتحان اعمال السنة

%٢٠

١٠

ج-٣البحث

%١٠

٥

ج-٤الحضور والتفاعل

%١٠

٥

ج-٥المجموع

%١٠٠

٥٠

أ -مذكرات

-

ب -كتب ملزمة

-

٣
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