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قسم :عام

نموذج رقم ()12
توصيف مقرر دراسي
 -1بيانات المقرر
الرمز الكودي3604 :

اسم المقرر :نقد وتذوق فني

التخصص:

عدد الوحدات الدراسية:
اجمالى  2ساعات .

 -2هدف المقرر

الفرقة /المستوي :الثالثة – الفصل الدراسى االول
2

نظرى

-

عملي

دراسة غاية الفن والفن بين وسائط التعبير المختلفة وتقسيم الفنون ودراسة المفاهيم األساسية للفن والمحاكاة  -الفن والطبيعة واالدراك
الحسي واالدراك الكلي.

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

ا )1يذكر غاية الفن وتقسيم الفنون بين وسائط التعبير المختلفة
ا )2يوضح المفاهيم األساسية (للفن والمحاكاة – الفن والطبيعة – الفن واالدراك الحسي واالدراك الكلي)
ا )3يفسر العالقة بين الفن واإلدراك الحسي والكلي
ب )1يقيم العالقة بين الفن والطبيعة وبين الفن والمحاكاة
ب )2يحلل القيم الفنية األساسية (الفن والمحاكاة – الفن والطبيعة – الفن واالدراك الحسي واالدراك الكلي)
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ب )3ينقد األعمال الفنية و التصميمية
ج )1يطبق العالقة بين الفن والطبيعة والمحاكاة واالدراك الحسي والكلي بإستخدام أمثلة عملية.
ج )2يعرض الدراسات النظرية في التعرف على خصائص و مقومات العمل الفنى
د )1يوضح رؤيته بقدرته على المناقشة والحوار
د )2يقدم العرض الفعال و التواصل
د )3يجيد إدارة الوقت ،إعداد الجداول الزمنية و تطبيقها.

ج -المهارات المهنية

د -المهارات العامة
 -4محتوي المقرر

االسبوع

 -1توصيف ومقدمه للمقرر

1

عدد
الساعات
 2ساعـة

2×1

 -2مفهوم غاية الفن

2

 2ساعـة

2×1

 -3ماهية وسائط التعبير الفني

3

 2ساعـة

2×1

 -4ماهية وسائط التعبير الفني

4

 2ساعـة

2×1

 -5الفن والطبيعة – الفن والمحاكاة

5

 2ساعـة

2×1

 -6الفن والطبيعة – الفن والمحاكاة

6

 2ساعـة

2×1

 -7العالقة بين الفن واالدراك الحسي

7

 2ساعـة

2×1

 -8امتحان منتصف الفصل الدراسى (اعمال السنه)

8

 2ساعـة

2×1

 -9العالقة بين الفن واالدراك الكلي

9

 2ساعـة

2×1

 -10العالقة بين الفن واالدراك الكلي

10

 2ساعـة

2×1

 -11تحديد المشاكل وفقا للعالقات الفنية وطرق عالجها

11

 2ساعـة

2×1

 -12تحديد المشاكل وفقا للعالقات الفنية وطرق عالجها

12

 2ساعـة

2×1

 -13إجراء مقارنات لتقييم العالقات الفنية الجمالية.

13

 2ساعـة

2×1

الموضـــــوع

محاضرة

دروس عملية
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 -14إجراء مقارنات لتقييم العالقات الفنية الجمالية.

14

 2ساعـة

-15امتحان نهاية الفصل الدراسى

15

 2ساعـة

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

ب -التوقيت

ج -توزيع الدرجات

2×1

ا-1-محاضرات تعليمية .
ا -2-اسئلة ومناقشات .
التعليم التعاونى من خالل تقسيم الطالب الى مجموعات صغيرة
 -1امتحان نظرى (نهاية الفصل الدراسى)
 -2أمتحان منتصف الفصل الدراسى (اعمال السنة)
 -3اسئلة ومناقشات لتقييم االداء الصفى
يتم فى األسبوع ()15
أمتحان نهاية الفصل الدراسى
يتم فى االسبوع ()8
أمتحان منتصف الفصل الدراسى
يتم اسبوعيا
أسئلة ومناقشات لتقييم االداء الصفى
% 60
 -1امتحان نهاية الفصل الدراسي األول
 -2أمتحان منتصف الفصل الدراسى (اعمال سنة) % 20
%20
-3أسئلة ومناقشات لتقييم األداء الصفى
% 100
المجموع

 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع:
ا -مذكرات
ب -كتب ملزمة

ج -كتب مقترحة

د -دوريات علمية أو نشرات أو

مذكرات أستاذ المادة المعتمدة من قبل مجلس الكلية
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