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 /5وصف المقرر:
تعميق معرفة طالب الفنون بجميع جوانب الحياة السووونانية مح ثيا األبعان الحروواالة الة لمة و الح للة مل مح
ناثية تاالخية و إقتصوووووانلة و اجتما ية و اناالة و ةةافية و ةوووووياةوووووية .وا بالاوم فيذا و اوو ا مح جووا ا و
التحليق و التجول فى كل تالفيفذا و ةبر أغواا ا.
 /6أهداف المقرر :OBJECTIVES
 -1تعرلف الطالب بجميع جوانب الحياة السونانية.
 -2التعرف لى الجوانب ،اللةافية ،اإلجتما ية والمواوةات والتراث.
 -3نااةة العانات و التةالي و األ راف و االبعان التأالخية و التركيبة االةنية و التكولنات المختلفة.
 -4اةووتلذاو و تمليل و نسووا و اةووتيحاا وا اإلاث الحرووااى اللةافى السووونانى الرووخ فى نااةووات و اب ا ات
الفنية التخصصية.
 /7مخرجات التعلم :EXPECTED LEARNING OUTCOMES
بع إكمال الطالب ل ااةوووة ول المانة لكون متاوووبعا و بالمواوةات اللةافية الحرووواالة السوووونانية .و ملما و بجميع
ناصر ا و مكوناتذا .ممللة فى العانات و التةالي و األ راف و االبعان التأالخية و التركيبة االةنية و التكولنات و
النظ اإلجتما ية و أنسوووووواا الحياة السووووووونانية المرتبطة بواقع األل ولوجى الوى حل لتحك فى ثركة اإلنسووووووان
السوووونانى و ناوووأت .مل بنااا و لى الناثية الطبوغرافية باوووةيذا الطبيعى الوى لحوى الموقع الجارافى و المناوى
الوى لاووومل األاأ .أى البياة اللةافية و اإلجتما ية ببع لذا الطبيعى و الباووورى .األمر الوى لسوووا الطالب لى

اةووتلذاو و تمليل و نسووا و اةووتيحاا وا اإلاث الحرووااى اللةافى السووونانى الرووخ فى نااةووات و اب ا ات الفنية
التخصووووووصووووووية.ا.ن و مسووووووتةبالو .مل باإلبتكاا لي كةا ة صوووووولبة فى مل األب ا ى الفنى .للتايير ح واقع
السوووونانى العربى اإلةوووالمى المسووويحى األفرلةى .و االةوووتنان لي و االةوووتعانة ب فى الحواا اللةافى و الصووورا
الحرووااى الوى لنتط العال اليوو .الةا لى مب أ األوو و العطاا و التأةير و التأةر  .أو لكى لتمكح مح تأكي مات
و ثمالة قيم و أفكاال االل ولوجية و الصوووعون إلى العالمية و التصووو ى لعملية اإلغتراب و االةوووتالب الحروووااى
اللةافى الوى تسوووعى إلى فرصووو نول العولمة بةيانة امرلكا فى تباوووير ا بالنظاو العالمى الج ل  .الةووويما فأن الفنان
بنظرت المستةبلية اللةافية لعتبر قا ا و ةةافيا و إجتما يا و فواو.
 /8محتويات المقرر :CONTENTS
 -1تصنيف ال ااةات ح السونان مع مكر أ ما و المتاح منذا.
 -2تعرلف السونان مح ثيا المسمى التاالخى و السياةى المستخ و محليا و و المياو.
 -3تعرلف السونان كواقع ةةافى و إجتما ى قا بوات و كبوتةة لإلنصاا.
 -4ناصر الجذولة الحراالة السونانية.
 -5البع التأالخى ( الة ل و الح لا ) و بناا ال ولة المركزلة الح للة .ب ااومح الممال النوبية الة لمة ،
ف وول المسيحية و اإلةالو و إنتااال  ،فاالةتعماا التركى  ،فال ولة المذ لة  ،فاالةتعماا اإلنجليزى المصرى ،
ة تحةيق االةتةال و اةتمرااا و ثتى قياو الحك الوطنى و تعاقب الحكومات الوطنية.
 -6تتبع تطوا ثركة المةاومة الوطنية ثتى تحةيق االةتةالل و النمو الحرااى.
 -7التكولح السكانى مح العناصر المحلية و االورى الواف ة.
 -8الناثية اإلجتما ية  .االنصاا و الت اول و التمازج بيح الجما ات السكانية و النظ السياةية و اإلناالة
الة لمة و الح للة.
 -9الموقع الجارافى اإللكولوجى الطبارافى.
 -10النااطات االنتاجية االةاةية  ،أي ةبل كسب العيش ( .االقتصان السلعى و المعياى).
 -11ال لح كحامل ثرااى ةةافى قيمى .نااةة العةا الروثية و المعتة ات الاعبية و ما لتصل بذا مح
انات و تةالي و قي ةلوكية و معالير أوالقية و أ راف .بالتركيز لى الممال و السلطنات االةالمية :
أ /ةلطنة ناافوا االةالمية.
ب /ةلطنة المسبعات االةالمية.
ج /ةلطنة العباةية تةلى االةالمية.
ن /ةلطنة ةناا االةالمية .
-12اللاة كحامل ةةافى  .نااةة اللاات السا ة المحلية و الواف ة و فى مة متذا العربية و المنةرضة .إضافة
لللذجات العربية المتح ةة فى السونان.
-13اإلنتماا و التركيبة النفسية فى السونان.
-14النمو األنبى و الفنى و العلمى و السياةى فى السونان.
 /9طريقة التدريس :Teaching Method
المحاضرات.
 /10طريقة التقويم :ASSESSMENT METHOD
 /1االمتحان التجرلبى % 60
 /2العمل الفصلى % 40
 /3ال اجة الكاملة % 100

 /11مصادر ومعلومات المقرر :REFERENCES
 .1لى ب هللا الحاك  -نااةات ةونانية –
 .2لوةف فرل ثسح – العرب و السونان.باللاتيح االنجليزلة و العربية.
 .3ب المجي اب لح – تاالا نوول العرب السونان.
 .4مصطفى محم ةع – تاالا السونان.
 .5محم بيروو التونسى – تاحيز االز ان بسيرة بالن العرب و السونان.
 .6نعوو شةير – جارافية و تاالا السونان.
 .7ب الافاا محم اثم و شرلف ب هللا ثرلر– المجتمع الرلفى السونانى و إتجا ات تطوال.
 .8ون الارلف قاة – فى العامية السونانية.
 .9ون الارلف قاة – قاموس اللذجة العامية فى السونان.
.10ةليمان لحي محم  -موةو ة تراث ناافوا الجزا االول.
.11ةليمان لحي محم – الفلكلوا و تنمية المرآة الرلفية.
.12ةليمان لحي محم – الملل الاعبى – األصل والمص ا و الوحيفة.
.13ةليمان لحي محم – الذراي فى غرب السونان – األبعان اإلجتما ية و اللةافية.
.14ةليمان لحي محم – الذراي لوةف ثسب ال ال – ثيات و شا ر الكلكلة ثيات و آةاال.
 .15محم ابرا ي ابو ةلي – فى الاخصية السونانية.
 .16محم ابرا ي ابو ةلي – الفوا و االاأ .وةا ق و تملي .
 .17محم ابرا ي ابو ةلي – الساقية.
.18شرف ال لح االميح – الذمباتة فى السونان و أبعان ا اإلجتما ية.
.19اةما يل الحاج موةى – اإل الو و قرالا التنو اللةافى فى السونان.
.20محم مر باير – تطوا التعلي فى السونان.
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3. Balford Paul.History and Antiquites of Dar Fur.
4. Harold Mac Micheal. Islam in the Sudan.
5. Harold Mac Micheal .Tribes of Northern and centeral Kordofan.
6. Peter Halt .Modren Histtory of the Sudan.
7. Sayid Hamid Huraig. Jatlear Folklates.
8. Ahmed Abdallah Alhakim .The Nuda house Decoration of Wadi Halfa.
9. Maria Wenzil.The Nuba House Decoration.
10.Ahmed Ab.Nasr.Folkore and Development in the Sudan.

