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 /4طبيعة المقرر:
مطلوب كلية )............( :مطلوب جامعة)..........( :
 /5وصف المقرر:
تاريخ فلسففففففاة ال،اريخ يو تألليا األلفال الا ية م ف ول ت ففففففنيلية و لفقاةية االف ال ففففففة و ال،ألليا .و
مألاولة ل،غطية تاريخ الا ول لبق العصور ي و لقاءة فلساة لف اهد جفالية ل،اريخ الا ول.
 /6أهداف المقرر :OBJECTIVES
 -1ت،بع تاريخ الا لبق العصور.
 -2معقفة الخلايات ال،اريخية للألضارة االةساةية.
 -3ضقورة الا فى الب اء الألضارى.
 -4االس،اادة الجفالية م اإلادالات
 /7مخرجات التعلم :EXPECTED LEARNING OUTCOMES
 -1دراسة و تألليا ف ول الألضارات و ال،ى هى جذء م حضارة اإلةسال و راطها مع الألاضق.
 -2إثقاء ثقافة الطالب الا ية افعقفة العواما ال،ى أثقت فى ال،طور ال،اريخى للا ول.
 -3االس،اادة م الخبقات الا ية السااقة و طقق و أساليب اإلاداع الا ى.
 -4تطور ماهوم االاداع الا ى لإلةسال.
 -5تألويا الا ول الفناةية إلى ف ول زماةيةم خالل الألقكة الداخلية لألشياء.

 /8محتويات المقرر :CONTENTS
 -1تاريخ ف ول العصور الألخقية القديفة و الوسيطة و الألديثة.
 -2تاريخ ف ول الألضارات القديفة الاقلوةية  /النوشية.
 -3تاريخ ف ول العصور الوسطى األوراية و اإلسالمية.
 -4لصق ال هضة فى أوراا.
 -5الباروك و القكوكوي النالسينية العائدة.
 -6تاريخ الا ول الألديثة و الفعاصقة.
 /9طريقة التدريس :Teaching Method
 -1الفألاضقات ل،اريخ الا م خالل فلساة ال،اريخ و للم الجفال.
 -2األوث و مقاالت.
 -3م ال ة اعض االلفال الا ية ال هيقة مثا لوحة الفوةاليزا و غيقها.
 -4مقااة خاصة لزوى الألاجات الخاصة.
 /10طريقة التقويم :ASSESSMENT METHOD
 -1اخ،بار تجقيبى أولى.
 -2الفقاالت.
 -3ألفال الاصا  %40الخ،بار ال هائى  %60الفجفوع ( %100 :مائة درجة).
 /11مصادر ومعلومات المقرر :REFERENCES
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