القسم العام
وصف وتفاصيل المقررات
 /1اسم المقرر باللغتين:
تاريخ الفن 2
History of Art 2
الفصل الدراسي األول

السنة.:األولى

 /2رقم ورمز المقرر:SUBJECT CODE & No: :
ART
124
فن
 /3ساعات المقرر:
محاضرة
2

عملي

متابعة
-

المجموع
2

الساعات المعتمدة
2

 /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 م اإلادالات ال ،نيلية الف،طورة.
 /7مخرجات التعلم :EXPECTED LEARNING OUTCOMES
 -1تطور ماهوم اإلاداع الا ى لإلةسال.
 -2ال،قاكم الفعقفى اإلادالى للا .
 -3اس،ألواز تجارب الفبدلي لبق ال،أريخ.
 -4ضقورة الا فى ا اء اإلةسال و الب اء الألضارى.
 -5لقاءة اللوحة ال ،نيلية و االلفال الا ية.
 -6تألويا الا ول الفناةية إلى ف ول زماةية م خالل الألقكة الداخلية لألشياء.
 -7الفوسيقى البصقية الفقئية (فيفا ورائية .)Meta Music


 /8محتويات المقرر :CONTENTS
 -1ما هية الا و أهفي،ه و دوره فى الألياة.
 -2العواما ال،ى أثقت فى تطور الا لبق األزم ة لبا و اعد ال،اريخ و االشففففففنال ال،ى اتخفها الا و ففففففل،ها
األياة اإلةسال.
 -3ف ول الألضارات القديفة  /البدائى  /الفصقى القديم  /اآلشورى  /اليوةاةى  /القوماةى يالفؤثقات الخارجية
و الداخلية السفات و الفظاهق الا ية العامة.
 -4الا ول األفقيقية القديفة  /ف النهوف و الب فات.
 -5ف ول االد حوض ال يا  /السودال القديم  /مصق الاقلوةية.
 -6ف ول االد ما اي ال هقي  /الباالى  /السومقى  /النلداةى...الخ.
 -7الا اله دى القديم.
 -8الفدارس ال ،نيلية السوداةية.
 -9الا ال ،نيلى فى السودال.
 /9طريقة التدريس :Teaching Method
 -1الفألاضقات.
 -2السف ارات الأللقات العلفية.
 -3الفقاالت و األوراق البألثية.
 -4اس،خدام تق يات ال،عليم الألديثة و وسائا اإليضاح.
 -5زيارة الفعارض.
 /10طريقة التقويم :ASSESSMENT METHOD
 -1ال،قويم الفس،فق.
 -2تقييم البألوث و الفقاالت و السف ارات.
 -3الألضور و الفواظبة و الف اركة.
 -4اإلخ،بارات ال،ألقيقية و ال اهية.
 -5تقييم الفققر:
 -6ألفال الاصا  %40الخ،بار ال هائى  %60الفجفوع ( %100 :مائة درجة).
 /11مصادر ومعلومات المقرر :REFERENCES
 *-1مفكقة اس،اذ الفادة.
 -2ارت ست ف ق – (ادول)  -ضقورة الا – دار الألقيقة – ايقوت.
 -3ارت ست كاسيق1961(-م)- .فلساة الألضارة اإلةساةية – ايقوت.
-4ثقوت لناشة – (1972م)- .تاريخ الا  6-أجزاء – دار الفعارف – مصق
-5حس سليفال –(ادول)  -تاريخ السودال فى العصور القديفة – الخقطوم.
-6توماس موتقو – (1967م) – .ال،طور فى الا ول – الهيئة الفصقية للن،اب
_7مصطاى لبده –(ادول) – مالمح الا ال ،نيلى -السودال -الخقطوم
_8ةعفت اسفاليا( -ادول) -ف ول العقب فى العصور الألديثة _ دار الفعارف _ مصق.

