القسم العام
وصف وتفاصيل المقررات
 /1اسم المقرر:
مدخل للتزوق الفنى
Introduction of Art Appreciation
السنة.:األولى

الفصل الدراسي الثانى

 /2رقم ورمز المقرر:SUBJECT CODE & No: :
ART
124
فن
 /3ساعات المقرر:
محاضرة
1

عملي
2

متابعة
-

المجموع
3

الساعات المعتمدة
2

 /4طبيعة المقرر:
مطلوب كلية )............( :مطلوب جامعة)..........( :
 /5وصف المقرر:
يتناول اطر ووسائل تنمية اإلحساس بالقيم الفنية والجمالية عند الطلبة ،وتدريبهم على تذوقها وكيفية التعرف
على مواطنها وتحديد معالمها من خالل التعمق في الرؤية والتمعن في إدراك العالقات التشكيلية التي تحكم بناء
العمل الفني  .ويمكن تحقيق ذلك بتبصير الدارس بالجوانب اآلتية:
العالقة بين الفن والجمال – الفن من منظور جمالي وعالقته بالتذوق -والفرق بين النقد الفني والتذوق الفني -
الصلة بين ممارسة الفن وثقافة المجتمع  -كيفية قراءة العمل الفني كمدخل لتذوق الفنون التشكيلية -دور التذوق
في تنمية الثقافة الفنية  -انعكاسات التذوق الفني على السلوك االجتماعي والمهني -عمل تطبيقات لتنمية الرؤية
البصرية لمختارات من الفنون المختلفة من التراث اإلنساني بوجه عام والسودان بوجه خاص.
 /6أهداف المقرر :OBJECTIVES
 -1تنمية معرفة الدارسين بالمصطلحات والمفاهيم الفنية ومسميات واتجاهات العمل الفني.
 -2معرفة واستتتتتتكشتتتتتاف البناء الفلستتتتتفى (النظرف والتطبيقي) للفنون وطبيعتها وتذوق القيم الجمالية الظاهرة
للطبيعة والفن التشكيلي.
 -3إدراك أهمية التنوع في القيم الجمالية في األشتتكال الفنية فيما يت تت في البينة من مظاهر وما تشتتتمل عليه
من مؤثرات.
 -4تنمية وصقل الحس الجمالي للدارسين تجاه المدركات البصرية.
 -5القدرة على تحليل وقراءة العمل الفني بكفاءة عالية حسب التخصص.

 -6تفعيل أطر ووسائط تنمية التذوق الجمالي في المجتمع السوداني.
 -7القدرة على استخدام االساليب النقدية فى الحكم على قيمة االعمال الفنية.
 /7مخرجات التعلم :EXPECTED LEARNING OUTCOMES
 /1الربط بين الخبرات النظرية والعملية في مجال الفنون التشكيلية.
 /2تمييز أطر الفن التشكيلي وعالقتها بالمجتمع.
 /3المقدرة على التذوق والنقد بتناول واستدعاء الخبرات.
 /4التأهيل النظرف والعملي في القراءة والتحليل باسس علمية.
 /8محتويات المقرر :CONTENTS
 /1مفهوم الفن – أهميته االنسانية -واتجاهاته بين التاريخ والمعاصرة.
 /2الفن من منظور جمالي وعالقته بالتذوق -الجمال :مفهومه صلته بالفن معاييره.
/3أبعاد التذوق الفني -أهمية دراسة التذوق -حلقة التذوق الفني -أطر التذوق الفني وحدوده.
/4التذوق الفني بين البينة والتراث والثقافة والح ارة.
 /5اإلتجاهات واألساليب الفنية للمدارس الفنية الحديثة ودوافع ظهورها.
 /6مفهوم التذوق الجمالي في الفكر اإلسالمي -الفن اإلسالمي
 /7مقومات العمل الفني العامة والبنائية والكلية.
 /8قراءة وتحليل العمل الفني ومعايير ادراكه.
 /9االبداع الفني وأهم الظروف المؤثره فيه -الخبرة الجمالية.
 /10أسس ونظريات النقد الفني – مقومات الحكم الجمالي.
 /11الحوارالنقدى فى الفن المعاصر.
 /12تطبيقات في التذوق والنقد الفني من منظور مناهج النقد في الفنون التشكيلية.
 /9طريقة التدريس :Teaching Method
 /1العروض التقديمية  :PowerPoint Presentationsتت من عرض للمادة العلمية للمحاضرات مزودة
بالصور واالرتباطات التشعبية لبعض المواقع اإللكترونية والمراجع.
 /2األفالم التعليمية  :instructional filmأفالم وعروض تفاعلية ذات صلة بالمقرر تعرض للطلبة في
المحاضرة أو يقوم الطلبة بمشاهدتها من اإلنترنت خارج وقت المحاضرة.
 /3منتدى المقرر  :class forumيقوم كل طلبة المقرر بالمشاركة الفاعلة في المنتدى الخاص بالمقرر وذلك
بجمع مواد علمية ذات صلة بالمقرر والدخول في حوار بناء وتبادل اآلراء مع بقية المشاركين في المنتدى ،وذلك
لتعزيز مبدأ التعلم والحوار وتبادل المعلومات.
 /4مدونات الطلبة  :student blogsيقوم كل مشارك في المقرر بانشاء مدونة أو دفتر واجبات يعرض فيه ما
لخصه ليشارك في التبادل المعرفي.
 /5مجموعات العمل  :study groupsيشارك طلبة المقرر عامة في واجبات (والطالب ضعيفي الح ور
خاصة) في مجموعات عمل صغيرة تقدم مثل :سمنارات ( حلقات بحث) والقيام بزيارات ميدانية لمراجعة
تطبيقات المادة العملية التي تم عرضها في المحاضرة.

 /6اجراء البحوث  researchوالقراءات النقدية والتحليلية بجمع المعلومات من المصادر المتاحة ويقوم الطالب
بصياغتها باسلوبه الشخصي.
الطرائق المقترحة لتدريس المقرر:
 /1المحاضرات النظرية والعرض والشرح من خالل استخدام اجهزة وتقنيات العرض.
 /2االسنلة والمناقشات وتبادل المعرفة باالراء واستخدام العروض التقديمية.
 /3المشاركة في المناقشة الموضوعية للمادة (متطلب ضرورف من الطالب اثناء المحاضرات) وتشجيع الطالب
على جمع المعلومات ذات العالقة بالمقرر من مصادها المتاحة كالكتب واالنترنت.
 /4الزيارات الميدانية (متاحف – معارض – اماكن التراث) في حالة االتفاق عليها.
 /5تقديم حلقات البحث (سمنارات) بتقييم ونقد آراء األخرين في المجال من خالل المشاركة الفاعلة في مجموعات
العمل ،واعداد العروض التقديمية واألفالم التعليمية القصيرة باستخدام البرمجيات المتاحة على الحاسب
(.)PowerPoint, Windows Movie Maker
 /6رفع /تنزيل ( )upload, downloadالملفات والمواد العلمية والتعامل مع مواقع حفظ وتبادل الملفات على
األنترنت وفي موقع الجامعة.
 /10طريقة التقويم :ASSESSMENT METHOD
درجة المقرر (100درجة)على النحوالتالي )20( :اختبار تحريرف فصلي )20( .نشاط بحثي مبسط)60( .
اختبار تحريرف نهائي.
تفسر في :االختبارات التحريرية -اختبار خالل الفصل الدراسي واختبار تحريرف نهاية الفصل .ويشمل ما تم
تحديده ودراسته ومناقشته من مادة علمية .المشاركة في تقديم العروض التقديمية -او اجراء بحث لموضوع يتم
تحديدة مسبقا ً مع استاذ المقرر ،بجانب المواظبة والوفاء بمتطلبات المقرر في موعده المحدد .بينما الح ور
إلزامي في جميع المحاضرات ,والغياب الكثر من  %25من عدد محاضرات يعني الحرمان حسب نظام الجامعة.
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