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 (21نموذج رقم )
 المنوفية جامعة: 

 االقتصاد المنزلى   كمية: 
  المالبس والنسيج    قسم : 

 
 توصيف مقرر دراسي

 م1229-1212لمعام الجامعي  
 
 بيانات المقرر -2

 الفن الحديث   اسم المقرر : C326 الرمز الكودى :
/ الثالثة  الفرقة / المستوى :

 الثاني

 عممى                عدد الوحدات الدراسية :  نظرى  جالمالبس والنسي التخصص :

 
 
 هدف المقرر : -1
 
 
 

لتمبية احتياجات المرتبطة بالفنون الحديثة يدير الموارد المتاحة  2-2
 االفراد  واالسر المرتبطة بتخصص المالبس والنسيج 

 
وفقا المرتبطة بالفنون الحديثة يستخدم االدوات والخامات   2-5

2 2 
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 نولوجيا الحديثة فى مجال المالبس والنسيجلمتك 
 
2 
 باستخدام الفنون الحديثة يطور منتجات المالبس والنسيج 2-22

السواق خاصة مستهدفة لمقابمة التكمفة والجودة فى الخامات واالداء 
 والجمال

عمميات التصميم والتنفيذ باستخدام الفنون الحديثة يطبق  2-21
 لتمبية احتياجات المستهمكينوانتاج المالبس والنسجيات 

 
 
 
  

 المستهدف من تدريس المقرر: -3
 المعمومات والمفاهيم: - أ
 
 
 
 

 بنهاية تدريس المقرر يكون الطالب قادرا عمي أن: -1

األسدبلٍ  الفىٍدت الخدً  و مدارس الفه الذددٌ  المتخلفدت   ٌشزح  (1

 حىطىي ػلٍهب المدارس الفىٍت الذدٌثت والمؼبصزة  

ػلً فهم طزق الخشكٍل الفىً المتخلفدت لعػمدب   ٌبزهه (2

 الفىٍت الذدٌثت والمؼبصزة

ت واألجىبٍدت المزحبطدت المصطلذبث الفىٍدت الؼزبٍد ٌذكز  (3

 بمدارس الفه الذدٌ  والخذوق المتخلفت  
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ووظزٌدبث الخدذوق  الىظزٌبث الجمبلٍت المخؼدددة  ٌشزح  (4

 المزحبطت بمدارس الفه الذدٌ  والخذوق  الجمبلى 

 
 يشرح االعتبارات الثقافية والمجتمعية  1-2-3-1 (5

 المرتبطة بالفنون الحديثة
 

امات يتفهم عوامل مالئمة النسيج لالستخد 2-22-2. (6
بمجاالت االنتاج  المرتبطة بالفنون الحديثة الخاصة
 المختمفة

. يوضح عوامل مالئمة النسيج 1-2-22-1 (7
بمجاالت المرتبطة بالفنون الحديثة لمتطبيقات الخاصة 
 االنتاج المختمفة .

يميز عالقة المالبس  والمكمالت  1-2-22-2 (8
المرتبطة بالمؤثرات التاريخية الثقافية االقتصادية  

 .الفنون الحديثةب
. يحدد عالقة المالبس والمكمالت   1-2-22-1 (9

 المرتبطة بالفنون الحديثة بالعوامل البيئية
 

 بنهاية تدريس المقرر يكون الطالب قادرا عمي أن: المهارات الذهنية - ب
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الؼاللبث الجمبلٍت بٍه ػىبصز الؼمل الفىدً الذددٌ   ٌذلل (1

 والمؼبصز  

 ػاللبث جمبلٍت حخمخغ ببألصبلت والذداثت والجدة   ٌتطظ (2

شكٍلٍت المتخلفت وحىظٍفهدب فدً مجدب  لمٍم الفىٍت والخ ٌذلل  (3

 حتصصه الفىً والخزبىي  

 
يدمج العمميات المتعمقة بالتفكير  1-1-2-2 (4

بمحيط العمل المرتبطة بالفنون الحديثة واالتصال 
 والمجتمع 

 
يترجم االفكار واالساليب المتوافقة  1-1-22-2 (5

فى مجال  المرتبطة بالفنون الحديثة لحمول التصميم
 المالبس

يترجم االفكار واالساليب المتوافقة  1-1-22-1 (6
فى مجال  المرتبطة بالفنون الحديثة لحمول التصميم

 النسيج
 

 
المهارات المهنية  -جـ

 : الخاصة بالمقرر
 تدريس المقرر يكون الطالب قادرا عمي أن: بنهاية

 ػاللبث فىٍت جدٌدة فً مجب  حتصصه  ٌطىع  (1

الشتصٍت االبخكبرٌت مه خال  الفىىن الخشكٍلٍت  احجبهبث  ٌطبك (2
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 المخأصلت فً أسلىبهب الفىً

 
المرتبطة بالفنون  يطبق الخبرات والمعارف 1-3-3-2 (3

 فى مجال المالبس والنسيج الحديثة
المرتبطة بالفنون  يطبق المهارات االساسية 1-3-3-1 (4

 فى مجال المالبس والنسيج  الحديثة
المرتبطة بالفنون  يطبق عناصر التصميم 1-3-9-2 (5

 بتكار منتجات ممبسيةفى ا الحديثة
المرتبطة بالفنون .  يطبق اسس التصميم 1-3-9-1 (6

 فى ابتكار منتجات ممبسيةالحديثة 
يجرب التقنيات الوصفية المرئية  1-3-22-2 (7

لتحقيق  المرتبطة بالفنون الحديثة المتنوعة الحديثة
 تصميم الموضة والنسيج

يطبق التقنيات الوصفية المرئية  1-3-22-1 (8
لتحقيق المرتبطة بالفنون الحديثة ديثة المتنوعة الح

 تصميم الموضة والنسيج
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 المهارات العامة : - د
 
 

  -بنهاية تدريس المقرر يكون الطالب قادرا عمي أن:
 

يشارك فى رفع الوعى الممبسى  6-2—1-4 (2
 المرتبطة بالفنون الحديثةلالسرة 

يشارك فى رفع الوعى الممبسى  1-4-6-1 (1
 المرتبطة بالفنون الحديثة لممجتمع

 
 

 محتوى المقرر:  -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )الحركة الكالسيكية العائدة(            األسبوع األول
 )الحركة الرومانسية والواقعية(            األسبوع الثاني
 )الحركة التأثيرية والوحشية(            األسبوع الثالث
امتحان لجزء من أعمال )تقييم يشمل             األسبوع الرابع

 السنة(
 )الحركة السريالية(            األسبوع الخامس
 )الحركة التجريدية( األسبوع السادس 
 )الحركة التجريدية الهندسية(           األسبوع السابع 
 )تقييم يشمل جزء من أعمال السنة(           األسبوع الثامن
 البصري( )حركة الخداع           األسبوع التاسع
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 )الحركة التجريدية التعبيرية(           األسبوع العاشر
 )الحركة التكعيبية( األسبوع الحادي عشر
 الحديثة( –)الحركة التعبيرية  األسبوع الثاني عشر
 –فن الهولوجراف  –)فن الجماهير  األسبوع الثالث عشر

 فن الكمبيوتر(                                
 )تقييم نهائي ألعمال السنة( ابع عشراألسبوع الر 

 
 أساليب التعميم والتعمم -5
 
 
 

 محاضرات نظرية .2
 تحميالت نظرية لألعمال الفنية .1
 تطبيقات فنية تجريبية .3
 بحوث وتقارير فنية .4
 المناقشة والحوار .5
 الخؼلٍم ػه بؼد والخؼلم المببشز والخؼلم المدمج .6
7.  

أساليب التعميم والتعمم  -6
ت لمطالب ذوى القدرا

 المحدودة
 
 

 استراتيجيات التدريس المباشر
 استراتيجيات التدريس االيجابى الفعال

 الحقائب التعميمية
 استراتيجيات التدريس العالجى

 المحاكاة



 

 

 الهٍئت المىمٍت لضمبن جىدة الخؼلٍم واالػخمبد

      

 ا

 
 وحدة ضمان الجودة

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

المزاجؼت والخصذٍخ بمؼزفت مدٌز وددة ضمبن الجىدةحمج   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

343 

 

 
 

 التعميم التعاوني
 الخؼلٍم ػه بؼد والخؼلم المببشز والخؼلم المدمج

 
 تقويم الطـــالب :   -7
 
 األساليب المستخدمة - أ
 
 

 ل المحاضراتاألنشطة خال .2
 عقب المحاضرات المناقشة والحوار .1
 إمتحان أعمال السنة .3
 األمتحان النظرى والتطبيقى لممادة .4

 التقييم األول والثاني اسبوعي التوقيت - ب
    والثامناألسبوع الرابع التقييم الثالث 
 الرابع عشراألسبوع التقييم الرابع 

 توزيع الدرجات -جـ
 

 درجة 32                     تحريري 
 درجة42  التطبيقى االمتحان

 درجة 32         أعمال سنة            
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 

 1229 يعدها أستاذ ومنسق مقرر الفن الحديث والتذوق . مذكرات - أ
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 الكتاب الجامعي الذي يعده أستاذ ومنسق مقرر الفن الحديث والتذوق كتب ممزمة - ب
1228 . 

 1225 –)محمود البسيونى ، الفن فى القرن العشرين   ترحةكتب مق -جـ
 1227 –محسن محمد عطية ،النقد الفنى  

 ( 1227نعمة إسماعيل عالم ، الفنون الحديثة
 

دوريات عممية أو  -د
 نشرات ... الخ

 

كل النشرات والدوريات العممية التي تهتم بالفن الحديث والنظريات 
جامعات والكميات المتخصصة في الفنون الجمالية في المكتبات داخل ال

 التشكيمية .
 

 أ.د / نشأت نصر الرفاعى    أستاذ المادة : 
 

          رشدى عيدأ.د / رئيس مجمس القسم العممى :  


