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توصٌـــــــــــــــف مقــــــــــــرر دراســــــــــــــــــى

 .1بٌـــــانـــــــات المقــــــــــــــــــــــــــــــرر
الرمز الكـــــــــودى
AR 10210
البرنامج :بكالورٌوس العماره

قسم :العماره

أســـــم المقـــــــــرر:
تارٌخ الفن
دعدد السادعات الدراسٌه:
 2سادعات

الفــــــــــــــــــرقه :اإلدعدادٌة
(الفصل الدراسى الثانً )
دعملى

نظرى

2

0

ٌهدف هذا المقرر الى إكساب الطالب معارف ومهارات خاصه بـــــــــ :

 .1هدف المقرر:

القيم واحلركات الفنية واجلمالية وفنون العامل القدمي واثرىا على العمارة البدائية – ادلصرية القدمية – البابلية –
االغريقية – الرومانية وفنون وعمارة الشرق االقصى.

 .2المستهدف من تدرٌس المقرر:
فى نهاٌه هذا المقرر ٌجب أن ٌكون الطالب قادر على أن :

 أ :16/استيعاب ادلراحل ا لفنية التارخيية والطرز ادلختلفة وكذلك مراحل تاريخ الفن القدمي والوسيط واحلديث
وادلعاصر و يفهم اخلصائص الفنية لكل مرحلة.
ا -المعرفة والفهم:

 أ :11/ادراك العالقة بُت الفن والوظيفة والعالقة بُت الفن واإلنسان بصفة عامة.
 أ :02/االدلام بعناصر ومبادئ وأسس ومفردات وأجبديات التشكيل ادلختلفة واذلندسة الفراغية وعمل اسجمسمات
 ,واالدلام بالقيم اجلمالية والفنية.

ب -المهارات الذهنٌــه:

 ب :1/دمج أشكال سلتلفة من ادلعرفة واألفكار واإلدراك لكل التخصصات األخرى والقدرة على إدارة اسًتجاع
ادلعلومات إلجياد حلول جديدة.

 ب :9/حتليل رلموعة من األمناط والتقاليد اليت ذلا ثقافات وشكل مستمر لصياغة الطريقة اليت ميكن أن تثري
عملية التصميم
جـ -المهارات العملٌة
والمهنٌــه:

 ج :4/عرض اخليال واإلبداع بصورة سهلة ومفهومة للجميع.
 ج :8/ادلسامهة بصورة إجيابية يف اذلوية اجلمالية واذلندسة ادلعمارية واحلضرية واحلياة الثقافية للمجتمع.
 د :3/القدرة على التواصل بصورة اجيابية مع ادلستفيدين من خالل مهارات االتصال والعرض والتعبَت بأسلوب

د-

المهارات
العــــــــــامه:

موضوعي واضح.
 د :9/االعتماد على ادلراجع العلمية ذات الصلة والتوثيق.

االسابٌع

 - 4محتوي المقرر

الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

الساعـــــــــــــــــات

المخرج التعلٌمى

إجمالى محاضره تطبٌق

المستهدف

1

مقدمة عامة عن الفنون وفن العمارة خصوصاً

0

2

0

-

أ , 16/ب1/

مقومات قيام احلضارة والعوامل ادلؤثرة ىف تطورىا
وإسقاط ذلك على احلضارة ادلصرية القدمية:
العوامل اجلغرافية  -العوامل اجليولوجية العوامل
ادلناخية  -العوامل الدينية  -العوامل االجتماعية
 -العوامل التارخيية

0

0

-

أ , 11/ب9/

3

مصادر التاريخ ادلصرى القدمية.

0

0

-

ج , 8/د9/

4

فنون وعمارة ما قبل التاريخ

0

0

-

أ , 02/ب , 9/ج8/

5

فنون وعمارة الدولة القدمية ( رلموعة سقارة
وفوهنا  ,فنون وعمارة عصر بناة االىرام  ,عمارة
ودور ادلصطبة )

0

6

العمارة ىف الدولة الوسطى وأمهها مقربة منتوحتب
بالدير البحرى وكذلك مقابر بٌت حسن ادلنحوتو
ىف الصخر واعمال النحت والتصوير ادلصاحبة
ذلا

0

7

عصر الدولة احلديثة وأى ـ ـ ـ ــم مالمح الفن والعمارة
ىف فًتة بداية الدولة احلديثة  ,وخاصة أعمال
حتشبسوت ومعبدىا وكذلك معبد األقصر

0

0

0

0

-

-

-

أ , 02/ب , 9/ج4/
 ,ج4/

أ , 02/ب , 9/ج4/
 ,ج4/

أ , 02/ب , 9/ج4/
 ,ج4/

.5أســـالٌب التعلٌــــم
والتعلـــــم:

.6أسالٌب التعلٌم والتعلم
للطالب ذوى القدرات
المحدوده:

8

مناقشة االحباث الفردية

0

9

رؤية عامة لفنون وعمارة بالد النهرين ( الفن
السومى – األكادى – بابل األوىل – األشورية
– بابل اجلديدة )

0

-

0

0

-

ج , 4/د3/

أ , 02/ب , 9/ج4/
 ,ج4/

دراسة الفنون والعمارة ىف بالد االغريق والرومان
و إرتباطها بنماذج من فٌت النحت والتصوير

0

0

-

أ , 02/ب , 9/ج4/
 ,ج4/

11

تدريب عملي

0

-

0

ج , 4/د3/

12

الفن البيزنطى ومعرفة أىم مساتو وكذلك التعرض
للصحوة الدينية ىف العصور الوسطى الىت أثرت
على ازدىار الفنون فظهر ما يعرف بفن
الرومانسك  ,حيث الكنائس والكاتدرئيات
الضخمة اجلدران بنوافذىا الصغَتة .

0

13

الطراز القوطى والثقافة الدينية الىت دفعت إىل
ظهوره  ,بعمائره الدقيقة ادلنمقة بنوافذه الرفيعة
ادلدببة واجتاه خطوط العمارة فيها اىل االرتفاعات
الشاىقة

0

14
15

10

0

0

-

-

أ , 02/ب, 1/
ب , 9/ج , 4/ج4/

أ , 02/ب, 1/
ب , 9/ج , 4/ج4/

فنون عصر النهضة واسباب ظهورىا وأىم فنانيها
 ,باعتبارىا فًتة إحياء وبعث جديد للفن اليوناىن
والروماىن

0

0

-

أ , 02/ب, 1/
ب , 9/ج , 4/ج4/

اختبار شفوي

0

-

0

د3/

 :1/5المحاضرات.
 :0/5التدرٌبات العملٌة.
 :3/5المناقشات والعصف الذهنً
 :4/5أبحاث فردٌة (عرض ومناقشة)
 :5/5التعلم الذاتً باالطالع على المراجع
 :6/5زٌارات مٌدانٌة
 :1/6ساعات مكتبٌه إضافٌه
 :0/6ساعات إضافٌه من الهٌئه المعاونه
 :3/6السماح بتسلٌم متأخر

.7تقوٌــــــــــــــــــــــــــم الطــــــــــــــــــــالب :

أ -األســـالٌب
المستخدمه:





/1أ :/1/أبحاث فردٌة.
/1أ :/0/تدرٌبات عملٌة.
/1أ :3/امتحان شفوي.
التقٌٌم

ب -التوقٌـــــــــــــــت:

ج -توزٌــــــع
الدرجـــــــــــــات :

/1ب :1/بحث فردي
/1ب :0/تدرٌب عملً
/1ب :3/اختبار شفوي
/1ب :4/االمتحان النهائى
 42درجه آلعمال السنه طبقا للنسب السابقه  62 +درجه
إلمتحان نهاٌه العام

%

االسبوع
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%12
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 .3قائمه الكتب الدراسٌه والمراجع :
أ – مذكرات

 مذكرة تشمل فنون حضارات العامل القدمي (بالد النهرين – الفن اليوناىن والفن الروماىن ) .
 الفنون األوربية ىف العصور الوسطى حىت عصر النهضة.

ب -كتب ملزمه :
ج -كتب مقترحه :

اريك ىور نونج

وادى ادللوك افق االبدية (العامل االخر لدى قدماء ادلصريُت) ت.زلمد العزب موسى-مكتبة مدبوىل
– القاىرة-ط(2002 -)2

أودلف إرمان

ديانة مصر القدمية – ت .عبدادلنعم أبو بكر – اذليئة ادلصرية العامة للكبار – القاىرة1997

أودلف أرمان & ىرمان رانكة

مصر واحلياة ادلصرية يف العصور القدمية  ,مًتجم بالقاىرة .

إيفان كونج

السحر والسحرة عند الفراعة – ت.فاطمة عبداهلل زلمود – اذليئة ادلصرية العامة للكتاب القاىرة
2001

تش ــارلز نيمـس

طيبة " آثار االقصر"– ت .زلمود ماىر طو – اذليئة ادلصرية العامة للكتاب – القاىرة . 1999

ج  .ى ـ ـ ـارى

اميحتب إلو الطب واذلندسة  -اسجملس االعلى لؤلثار – القاىرة

جورج بوزنو وآخرين
جيمس ىنرى برسيتد

معجم احلضارة ادلصرية القدمية – ت.آمُت سالمة  -اذليئة ادلصرية العامة للكتاب القاىرة 2001
فجر الضمَت – ترمجة سليم حسن – اذليئة ادلصرية العامة للكتاب القاىرة 2001

دميًتى ميكس

احلياة اليومية لآلذلة الفرعونية  :ت .فاطمة عبداهلل زلمود – اذليئة ادلصرية العامة للكتاب 2000

ر.ان ـج ـلــباخ

مدخل اىل علم االثار ادلصرية – ت .أمحد زلمد موسى – اسجملس االعلى لؤلثار – القاىرة -
. 1988

رندل كالرك

الرمز واألسطورة ىف مصر القدمية – ت .أمحد صليحة – اذليئة العامة للكتاب – القاىرة

روزاليندم & جاك .ج

الطفل ادلصرى القدمي – اذليئة ادلصرية العامة للكتاب – القاىرة – . 1997

سَتچ سونَتون

الكهان ىف مصر القدمية – ت .عيسى طنوس – األىاىل للنشر والتوزيع – دمشق طـ(1994 )1

سَتيل الدريد

احلضارة ادلصرية من عصور ما قبل التاريخ يف هناية الدولة القدمية – مًتجم بالقاىرة . 1992

سَتيل الدريد

الفن ادلصرى القدمي – ت .أمحد زىَت – ىيئة اآلثار ادلصرية – القاىرة 1993

سَتيل الدريد

رلوىرات الفراعنة – ت .سلتار السويفى – الدار الشرقية طـ ( )1القاىرة 1990

كريستان ديروش

الفن ادلصري القدمي – مًتجم – القاىرة 1990

كلــَت ال لـويـت

د -دورٌات دعلمٌه أو نشرات

الفن واحلياة ىف مصر الفرعونية – ت.فاطمة عبداهلل زلمود – اسجملس االعلى للثقافة  -القاىرة
2001

مانفرد لوركر

معجم ادلعبودات والرموز ىف مصر القدمية – ت .صالح الدين رمضان – مكتبة مدبوىل – القاىرة
2000

موريس بَتبراير

صناع اخللود – ت .عكاشة الداىل – اذليئى ادلصرية العامة للكتاب القاىرة 1993

واليس بدج

كتاب ادلوتى الفرعوىن (عن بردية آىن بادلتحف الربيطاىن) ترمجة .فيليب عطية – مكتبة مدبوىل –
القاىرة ط(2000)2

واليس بدج

السحر ىف مصر القدمية – ت .عبداذلادى عبدالرمحن – مينا للنشر – القاىرة ط (1998 )1

وليم ىـ  .بيك

فن الرسم عند قدماء ادلصريُت – ت  .سلتار السويفي – اسجملس األعلى لآلثار – القاىرة . 87

أسامة عبد السميع زلمود

احليوان بُت الواقع واخليال ىف الفكر ادلصرى القدمي– ادلؤمتر السادس جلمعية االثاريُت العرب -
القاىرة–  2003م

عبد احلميد سعد عزب

مالحظات على التصوير األمامى ىف الفن ادلصرى القدمي – ادلؤمتر السادس جلمعية االثاريُت العرب
 -القاىرة–  2003م

عـزة فاروق سيد

التفاصيل غَت الشائعة يف مناظر تربية ادلاشية ورعيها مبقابر األفراد حىت هناية عصر الدولة احلديثة –
ادللتقى الرابع جلمعية اآلثاريُت العرب  -القاىرة–  2001م .

علـي رض ـوان

مقدمة عن تاريخ الفن ادلصري القدمي – حصاد ادلوسم الثقايف الفٍت جلامعة القاىرة – 1993
. 1994

عيد عبد العزيز
هـ  -االحتٌاجات الخاصه
بتدرٌس المقرر:

األوضاع الفنية غَت الشائعة يف متاثيل ونقوش الزوجُت
جلمعية االثاريُت العرب  -القاىرة –  2000م

قاعة زلاضرات رلهزة جبهاز عرض  - data showجهاز حاسب آيل.

و -مواقع شبكه المعلومات

أستاذ المادة :

د.غادة امٌر

المنسق العام :

أ.د .رشا دعبدالمنعم

المراجع والمسئول عن البرنامج والجودة بالقسم:
رئٌس مجلس القسم :

حتريراً يف 2014/10/1 :

د .وائل أحمد شعبان
ا.د .أمال دعبده

( ادلغزى والداللة ) – ادللتقى الثالث

