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مصفوفة مقرر (تاريخ الفنون)

كود 3061 /

الموضوعات في األسبوع

الفرقة  /األولي
أساليب وطرق التقييم

استراتيجية وطرق التعليم والتعلم

1
5

مفهوم فنون ماقبل التاريخ

القيم الفنية في الفن المصري القديم

القيم الفنية في فن بالد ما بين النهرين

امتحان أعمال السنة

القيم الفنية في فنون عصر النهضة
واعداد تقرير عنها.

تحديد المشاكل وفقا للعالقات الفنية
وطرق عالجها

إجراء مقارنات لتقييم العالقات الفنية

ملف اإلنجاز

1
1

أستاذ المادة :ا.د /فتحي بعد الوهاب

6
1

د )1يعد التقارير واالبحاث.
د )2يستخدم تكنولوجيا المعلومات.
د )3يطور معارفه ومهاراته.

8
7

د .المهارات العامة والقابلة للنقل:

9

النهضة.
ج )3يقارن العالقات الفنية لتقييمها

55
51

ج )1يوظف القيم الفنية في الفنون القديمة
ج )2يصنف بين القيم الفنية في فن بالد ما بين النهرين وفنون عصر

51
51

جـ  -المهارات المهنية والعملية

51

ب -المهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :
ب )1يحلل العالقة بين القيم الفنية في تاريخ الفنون القديمة وعصر
النهضة والعصر البيزنطي.
ب ) 2يصنف أسس بناء القيم الفنية في تاريخ الفنون القديمة وعصر
النهضة والعصر البيزنطي.
ب )3يحدد المشاكل وفقا للعالقات الفنية .

51

ا )2يوضح المحددات األساسية للقيم الفنية التراثية ومدى تأثيرها في
حياة االنسان
ا )3يشرح أسس بناء فنون عصر النهضة وبالد ما بين النهرين

محاضرات
مناقشات وعروض تعليمية
تمارين تطبيقية
حل مشكالت
مشاريع تطبيقية
إجراء بحوث
تجارب معملية
زيارات ميدانية
التعلم التعاوني
التعلم اإللكتروني
العصف الذهني
إمتحان نظري
مناقشة أبحاث وتقارير
تكاليف ووجبات منزلية
مناقشات وتقييم أداء صفي
اختبار شفوي
اختبار عملي
المالحظة
المقابالت
التقويم الشخصي للطالب

مفهوم الفنون وأهميته في حياة
االنسان
أ -المعرفة والفهم :
ا )1يذكر تاريخ فنون ما قبل التاريخ والفن المصري القديم والفن البدائي

مراجعة علي ما تم دراسته

النتائج التعليمية المستهدفة من المقرر
استراتيج
ية التعليم
المباشر

استراتيج
ية التعليم
الغير
مباشر

استراتيج
ية التعلم
الذاتي

استراتيج
ية التعلم
التجريبي

استراتيجية
التعليم والتعلم
التفاعلي

التقويم
الختامي
أو
النهائي

التقويم البنائي أو التكويني

