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 :وصف المادة

وادي اها  المنزاتاو والتراوراو الةنلا  لراتااراو ال دلما  واتاة الصاورة الوانالل ض وتتامل اتااراو دراسا  دة الماا ههذ تناولت
من خالل دراس  العمارة والناو والتوولر التي خرةتها ترك الاتااراو ، واالغرل ل ، والرومانل ، الاتارة الةرلونل ، و الرافدلن

 والةنيضواسب البلئاو المخترة  لرة المستولن الص افي 
 :أهداف المادة

 ذسقدميددمنذذلسًذبدددقدميمنذس ردد ي  ذ ميددمنذبددداذسق س دد ي  ذيهدد هذاددملسذس إدددرذسةذالسندد ذسقدميددمنذسقل صدد ذحلميددملذسقمرددملذس   يدد  ذ حلدد ذ

حل ذخدلذسقتم هذعلىذأامذجمدالتذاملهذسقدميمنذ)سقممدلة ذسق نمحلدتذ سقترد ي  ذسقدخدل ذسقميحت ذسقدميدمنذ ذقكذسإلغ يلي ذ سق  حلدني  ذ

ذ.سقتطبيلي ذ...سخلذ مميزسهتدذسخلدص 

 مكونات المادة: 

 (الكتب المقررة: )عنوان الكتاب، المؤلف، الجهة الناشرة، سنة النشر  .1

 .زيارة المعارض والندوات .ملخص للمقرر من عدة مصادر مع إضافة ما يستجد مثل ، -   

 المواد المساندة )أشرطة فيديو، أشرطة صوتية(   .2

   - C.D ، ساليدات .... الخ، اسالميات ، ملصقات ، وجرائد  فيديو، مجالت 

 القراءات اإلضافية )الكتب ، الدوريات ... الخ   .3

 دليل الواجبات/ الوظائف، التجارب العلمية .... الخ )إن وجد(   .-4

 

 خطـــة تدريـــس المـــادة

Course Syllabus 

 180113 :رمز المادة 1تاريخ الفن الـمــــادة:

 --- :مرافقةالمتطلبات السابقة أو/ وال ول اال :مستوى المادة

 3الساعات المعتمدة: 12-11حثم   :موعد المحاضرة



 

 

 

 محاضرات، مناقشات،  مناظرات ... الخ أساليب تدريس المادة:

 utcomes Learning oنتائج التعلم 

  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم    .1

اهم  المنجمتات والتطمورات الفنيمة للاتمارات ه لهذا المساق أن يكون على قدر من المعرفة في يفترض بالطالب بعد دراست

 والتمييت بين مراحلها المهمة.  القديمة

 .  Cognitive skillsمهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار   .2

المواقممع  مناقشممات دا ممل المااضممرة، والبامم  فممي  مممن  ون البدائيممةفممى الفنمم القديمممة   مميممتات العصممورالتعممرع علممى 

  .المتاحف الفنية العالمية والتعرع علىااللكترونية  

 ( Communication skillsمهارات االتصا  والتواصل األكاديمي )مع المصادر واألشخاص  .3

ين الشبان فى المعاهد واالكاديميات الفنية العربية واالجنبية لتبادل االفكمار والموضموعات وكلم  ضرورة االتصال مع الفنان

 .   Institutes of fine artsمن  الل المواقع التى تامل عناوين مثل :   الفنون الجميلة  ، وأكاديمية الفنون الجميلة ، 

 مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة  4

Practical   and/ or professional skills (Transferable Skills) 

 تشجيع الطالب على اقامة معارض دا ل الجامعة و ارجها  فى قاعات العرض المختلفة  دا ل المدينة.-

 

 أدوات التقييــــم:

 اني () با  ميداني لقراءة فنية مع مقابالت  امتاان اول وث تقارير و/أو أبااث قصيرة و/أو مشاريع 

 امتاانات قصيرة 

 تقدي  شفوي لألبااث والتقارير 

 امتاانات فصلية ونهائية 

 توزيع العالمات عل  أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 20 االمتحان األو 

ومااان الممكااان ان يكاااون  االمتحاااان الثااااني

 ان تطلبت الحاجة هياامتحان شف

20 

 عالمة 40 االمتحان النهائي 

التقاااااااارير و/أو األبحاااااااا  / الواجباااااااات / 

 المشاريع / االمتحانات القصيرة  

20 

 100 المجموع

 

 

 

 التوثيق واألمانة األكاديمية:
 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضياية 

 حقوق الطبع والملكية 

 تجنب االنتاال 

 

 



 

 

 

 

 

 توزيع المادة عل  الفصل الدراسي

 

 

 المساندة المطلوب تغطيتهاالمادة األساسية و األسبــــــــوع

 

 األو 

 .الفن البدائي/مقدمة عامة 

  لكهوعافنون /, العصرالاجري القدي 

 العصر الاجري الادي 

 

 الثاني
 المصري القدي   الفنتاريخ 

 

 الثالث

الفن المصري /الفن البدائي بمصر عصر ماقبل االسراتتاريخ 

 -بالدولة القديمة

تعود الى احد الاتارات التي تدرس  رحله الى احد المعال  االثرية

 في الماده وتادد في حينه

 الرابع
الفن المصري بالدولة  /الفن المصري بالدولة الوسطىتاريخ 

 الاديثة

 فنون الشرق القدي : الفن السومري: العمارة والنات تاريخ الخامس

 السادس

 

) لفن االشوري: القصوروالت رفة/بابل -الفن االكادي:أورتاريخ 

 االمتحان االو (

 الفن الفارسي :والساسانيتاريخ  السابع

 الفن االغريقيتاريخ  الثامن

 التاسع
الدوري وااليوني  الطرازالعمارة : الفن االغريقي تاريخ 

 والكورنثي

 العاشر

-المساكن–الفن الروماني :العمارة: المدنية منها :المدا ل تاريخ 

 المدن 

 –االقواس 

 الحادي عشر

 

 والطراز المركب  الدوري وااليوني والكورنثي ازالطر

  االمتحان الثاني

 تاريخ الفن البيتنطي  الثاني عشر

 الفن الرومنسيكي تاريخ  الثالث عشر

 تاريخ الفن االسالمي  الرابع عشر

 تاريخ الفن االسالمي الخامس عشر

 السادس عشر

 
 االمتحان النهائي -

 

 :الحضور والغياب

 

% من الساعات المقررة للممادة بمدون عمذر مرضمي أو قهمري يقبلمه عميمد الكليمة إك 15طالب بالتغيب أكثر من ال يسمح لل

يترتب اعتبمار الطالمب منسمابان ممن الممادة فمي حالمة قبمول العميمد للعمذر، بينمما يمنمع ممن التقمدا لالمتامان النهمائي وتكمون 

 المرضي أو القهري.عالمته في المادة صفران في حالة عدا قبول العميد للعذر 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراجع العلمية للمادة      

 الكتـــــــــــب 

  مكتبممة المجتمممع العربممي، عمممان،  مااوجز فااي تااريخ الفاانآممال حلممي  الصممراع    .1

  ا.2007األردن، 

  وزارة التربيمة والتعلمي  ، مطمابع  تااريخ الزخرفاةسامي رزق بشما،،وآ رون    .2

 ا .1999/2000الشروق ، القاهرة ، مصر

  الهيئممة المصممرية العامممة للكتمماب ، القمماهرة  الفاان المصااريد. ثممروت عكاشممة    .3

،1991. 

  الهيئممة المصممرية العامممة للكتمماب ، القمماهرة  رومااانيالفاان الد. ثممروت عكاشممة    .4

،1991. 

 .1999، القاهرة  مدبولي    تاريخ الفن المصري القدي     مارا كمال .5

   جامعة دمشق ، دمشق .    العمارةتاريخ الفن ود. عفيف بهنسي    .6

 .2000عبدالفتاح غنيمة ،صفاات من تاريخ الفن والجمال ،دار الفنون العلمية ، .7

 ا.1997  منشورات وزارة الثقافة ،دمشق ،  تاريخ الفند. علي  الشماط    .8

العااالم القااديم ، هورساات جانسااون، ترجمااة عصااام التاال ورناادة فاا اد  1تاااريخ الفاان   .9

 1995كرمل لالعالن،قاقيش،شركة ال

 حسن باشا ،الفنون في عصور ماقبل التاريخ ،اوراق شرقية . .10

 

   المواقع اإللكترونيةWebsites  

www.jalfonoon.hotmail.com     جريدة الفنون الكويتية 

  www.moma.com    متاف الفن الادي  نيويورك 

 االسكندرية -مجلة كلية الفنون الجميلة  - 
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