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نمــوذج توصيف مقرر دراسي 

 
المالبس والنسيج / البرنامج الذي يتبعو المقرر 
 2008/2007المالبس والنسيج  العام الدراسي / القسم الذي يتبعو البرنامج 
: المالبس والنسيج  تاريخ إقرار التوصيف / القسم الذي يتبعو المقرر 

:معلوماتأساسية-أ

    HEE(31)2الفن الحديث والتذوق   الرمز الكودى : اسم المقرر 

الثالثة اقتصاد منزلى وتربية / المستوي / الفرقة 
 اإلجمالي 3 عممي 3نظري 2الساعات الدراسية / عدد الوحدات 

 
 :معلوماتمتخصصة-ب
:Aimsأهدافالمقرر-1

أن يمم الطالب بمعمومات وافية عن مدارس الفن الحديث المتعددة والتي من  -1
شأنيا أن تكسبو بعد تذوقيا فنيًا والتمرس عمييا تطبيقًا ليكتسب سموك جمالي 

مما يساىم في تطور تخصصو كمصمم لألزياء ومدرس مادة االقتصاد المنزلي 
. 

أن يطمع الطالب والطالبة عمي أحدث النظريات الجمالية المرتبطة بيذه  -2
المدارس الفنية الحديثة مما يساىم في إيجاد الصمة المستمرة بين تخصصو 

 .الفني والتربوي والجديد في عمم الجمال والفن الحديث والتذوق 

:المخرجاتالتعليميةالمستهدفةمنتدريسالمقرر -2
Intended learning outcomes : 

:Knowledge and understandingالمعرفةوالفهم -1

 .اكتساب معمومات متنوعة عن مدارس الفن الحديث المختمفة  -1

 .التعرف عمي األساليب الفنية التي تنطوي عمييا المدارس الفنية الحديثة والمعاصرة  -2

اكتساب القدرة عمي فيم طرق التشكيل الفني المختمفة لألعمال الفنية الحديثة  -3
 والمعاصرة



الوعي بمعني المصطمحات الفنية العربية واألجنبية المرتبطة بمدارس الفن الحديث  -4
 .والتذوق المختمفة 

اكتساب القدرة عمي فيم ماىية النظريات الجمالية المتعددة المرتبطة بمدارس الفن  -5
 .الحديث والتذوق 

تزويده بقدر واف من الثقافة الفنية من خالل إطالعو وفيمو لمدارس الفن الحديث  -6
 .ونظريات التذوق الجمالي 

:Intellectual skillsالقدراتالذهنية -2

دراك العالقات الجمالية بين عناصر  -1 إكتساب الطالب أو الطالبة القدرة عمي التخيل وا 
 .العمل الفني الحديث والمعاصر 

 .تنشيط القدرة الذىنية لديو في ابتكار عالقات جمالية تتمتع باألصالة والحداثة والجدة  -2

اكتسابو القدرة عمي التحميل الجمالي لمقيم الفنية والتشكيمية المختمفة وتوظيفيا في  -3
 .مجال تخصصو الفني

:Professional defiles:المهاراتالمهنية -3

تنمية القدرة الفنية لديو في ربط مجال تخصصو الفني بمجال الفنون الحديثة بيدف  -1
 .تطوير قدرتو عمي ابتكار عالقات فنية جديدة في مجال تخصصو 

العمل عمي تنمية أسموبو الفني في مجال تخصصو من خالل اطالعو عمي أحدث  -2
الفنون التشكيمية وتذوقيا بما يكون لديو الشخصية االبتكارية المتأصمة في أسموبيا 

 .الفني 

:General Skillsالمهاراتالعامة -4

 .أن يكون لدي الطالب أو الطالبة شخصية قادرة عمى تذوق الفنون الحديثة والمعاصرة .1

أن يتمتع بالحس الفني والجمالي وأن ينعكس ذلك عمى سموكو الشخصي وتخصصو  .2
 .الميني 

14+أسبوعللمحتويالنظري14بواقع)Syllabusمحتويالمقرر -5

(أسبوعللمحتويالعملي



( بواقع ساعتين للمحاضرة النظرية )(  سبوع 14)اإلطار النظري :   ووًال 

 الموضوع
عدد 
 الساعات

 (الحركة الكالسيكية العائدة) األسبوع األول
2 

 2 (الحركة الرومانسية والواقعية) األسبوع الخاني

 2 (الحركة التأثيرية والوحشية) األسبوع الخالج

 2 (تقييم يشمل امتحان لجزء من أعمال السنة) األسبوع الرابع

 2 (الحركة السريالية) األسبوع الخامس

 2 (الحركة التجريدية) األسبوع السادس 

 2 (الحركة التجريدية اليندسية) األسبوع السابع 

 2 (تقييم يشمل جزء من أعمال السنة) األسبوع الخامن

 2 (حركة الخداع البصري) األسبوع التاسع

 2 (الحركة التجريدية التعبيرية) األسبوع العاشر

 2 (الحركة التكعيبية) األسبوع الحادي عشر

 2 ( الحديثة–الحركة التعبيرية ) األسبوع الخاني عشر

 2 ( فن الكمبيوتر– فن اليولوجراف –فن الجماىير ) األسبوع الخالج عشر

 (تقييم نيائي ألعمال السنة) األسبوع الرابع عشر
2 

 (بواقع حالث ساعات للمحاضرة العملي  )( أسبوع 14 )المحتوي التطبيقي العملي :  حانياً 

 الموضوع
عدد 
 الساعات

 (تصميم مبتكر من العالقات اليندسية) األسبوع األول
3 

 (تكممة الموضوع السابق العالقات اليندسية) األسبوع الخاني
3 

 ابتكار تصميمات مستوحاة من العناصر الطبيعية األسبوع الخالج
3 

 (العناصر الطبيعية)تكممة الموضوع السابق  األسبوع الرابع
3 

 األسبوع الخامس

تصميم موضوعات فنية مستوحاة من إحدي مدارس 
 الفنون الحديثة

3 

استكمال لمموضوع السابق المستوحي من مدارس الفنون  األسبوع السادس 
 الحديثة

3 



 تكوين موضوعات فنية حديثة من خالل استخدام تقنية الحاسب اآللي األسبوع السابع 
3 

استكمال الموضوع السابق وىو تكوين موضوعات  األسبوع الخامن
 (بمساعدة الحاسب اآللي

3 

 (تقييم لجزء من أعمال السنة) األسبوع التاسع
3 

 (استخدام خامات البيئة وتوظيفيا فى ابتكار تصميمات فنية حديثة) األسبوع العاشر
3 

استكمال الموضوع السابق توظيف خامات البيئة فى عمل ) األسبوع الحادي عشر
 (تصميمات حديثة مبتكرة

3 

 (اختيار مشروع فنى من خالل الموضوعات التطبيقية السابقة) األسبوع الخاني عشر
3 

 (استكمال المشروع الفني والتقييم النيائي األسبوع الخالج عشر
3 

 : Teaching and learning Methods ساليب التدريس والتعلم -  4

. الشرح النظري 
 C.Dأو / البريجكتور )عرض بعض الشرائح الشفافة عن طريق أجيزة العرض 

  .(الكمبيوتر ، داتا شو 

الحوار بين القائم بالتدريس والطمبة والطالبات من خالل إلقاء بعض األسئمة الشفوية 
 .لمتأكد من مصداقية التدريس والفيم من جانب الطمبة والطالبات 

 .التدريب عمي شرح المصطمحات العربية واألجنبية المتعمقة بمادة الفنون الحديثة والتذوق 

 : ساليب التدريس والتعلم للطالب ذوي القدرات المحدودة  -6

Teaching and learning methods for disables: 

 .الشرح النظري المبسط  .1

 .فتح حوار من األسئمة النظرية التي تتفق ومستوي ىؤالء الطمبة والطالبات  .2

 .سم بالبريجكتور والداتاشو 5 × 5عرض األعمال الفنية من خالل الشرائح الشفافة  .3

. طرح أسماء عدد قميل من الفنانين الحديثين طبقًا لقدراتيم المحدودة  .4
 .إعطاء بعض األسئمة الميسرة لمطمبة والطالبات والمشاركة الجماعية في حميا  .5

:أساليبالتدريسوالتعلمللطالبالمتميزين -7

 .الشرح النظري الوافي لكل فن من ىذه الفنون القديمة  .1

 داتا شو – كمبيوتر –بريجكتور )عرض الصور الفنية من خالل أجيزة العرض المختمفة  .2
 ( مجالت مصورة– كتب –

سم بالبريجكتور والداتاشور 5×5عرض األعمال الفنية الحديثة من خالل الشرائح الشفافة  .3
 .والمجالت الفنية والكتب 



اشتراك مجموعة من الطمبة والطالبات فى كل محاضرة بالتتابع فى شرح أحد األعمال  .4
 .الفنية الحديثة والتذوق كجزء من أعمال السنة 

عرض بعض األعمال الفنية من خالل إحدي وسائل العرض ثم قيام الطمبة فى حدود جزء  .5
مبسط من المحاضرة بشرحيا والتعميق عمييا فى ورقة واحدة تسمم فى حدود عشرة دقائق 

 .من زمن المحاضرة 

 : Students Assessmentتقييمالطالب -8

:Tools:األساليبالمستخدمة-أ

االمتحانات التحريرية لقياس القدرة عمي اإلجابة النموذجية في الفن الحديث والتذوق   -1
 .االمتحانات الشفوية لقياس القدرة عمي الكمم والتحدث بمغة الفن الحديث والتذوق  -2

الحوار لقياس القدرة عمي المشاركة الجماعية وتبادل األحاديث مع القائم  -3
 .بالتدريس والزمالء 

الموضوعات التطبيقية لقياس القدرة عمي الميارة اليدوية والذىنية عمي داخل  -4
 .المحاضرة التحصيل العممي من خالل أحدث اإلصدارات العممية عمي مستوي العالم 

:Time Scheduleالتوقيت-ب

 
األسبوع الرابع     
األسبوع الثامن   

. األسبوع الرابع عشر 
 :توزيعالدرجــات-ج

% 30نياية الفصل الدراسي  
% 10منتصف الفصل الدراسي 

% 10االمتحان الشفوي  
% 40االمتحان العممي  
% 10أعمال فصمية  
:Gradingنظامتحديدالتقديرات-د

. إلي صفـر % 30ضعيف جدًا % - 40 ضعيف –مقبول % - 65جيد % - 75جيد جدًا % 80امتياز 
 :List of Referenesقائمةالكتبالدراسيةوالمراجع -9

:Course notesمذكرات-أ

 
. يعدىا أستاذ المادة في الفن الحديث والتذوق 

: Required Books (Text Books)كتبملزمة-ب



. الكتاب الجامعي الذي يعده أستاذ المادة في الفن الحديث والتذوق 

 Recommended Booksكتبمقترحة-ج

. الكتب الموجودة في المكتبات التي تتعمق بالفن الحديث والتذوق 
 .Periodicals, websites.. etc:إلخ..دورياتعلميةأونشرات-د

 
كل النشرات والدوريات العممية التي تيتم بالفن الحديث والنظريات الجمالية في المكتبات داخل 

. الجامعات والكميات المتخصصة في الفنون التشكيمية 
 :اإلمكانياتالمطلوبةللتدريسوالتعلم -10

  .( كمبيوتر– الفانوس السحري –السبورة الضوئية )أجيزة بريجكتور  -1

 .أجيزة داتا شو   -2

3- Lap Top 

 . سم ابميت 5 × 5شرائح شفافة  -4

 
 
 
 
 

نشأت نصر الرفاعي البربري / د . أ(أستاذ المادة)منسق المقرر 
رشدي عيد / د . رئيس القسم أ 

 

/    / التاريخ    

 


