جامعة فيالدلفيا
الكليــة :اآلداب والفنون
القســـم :التصميم الداخلي
الفصــــــل:ااالول من العام الجامعي 2019-2018
خطـــة تدريـــس المـــادة
Course Syllabus
الـمــــادة :تاريخ الفن العالمي

رمز المادة190473/ 180473:

مستوى المادة :الرابع

المتطلبات السابقة أو /والمرافقة--- :

موعد المحاضرة:حثم ( )11:00-10:00

الساعات المعتمدة3:

عضو هيئة التدريس
االسم

الرتبة
األكاديمية

رقم المكتب وموقعه

الساعات المكتبية

البريد اإللكتروني

 12:30-11نر
د .انصاف الربضي أستاذ مشارك

IT 318

 1-12حثم

insaf@yahoo.com

وصف المادة:

تتناول هذه المدة كافة الجوانب الالزمة لعرض وفهم الفنون الحضارية في العهد المسيحي والفترتين
البيزنطية والقوطية ثم امتدادها في العصور الوسطى حتى احياء الكالسيكية وبداية عصر النهضة وذلك
تحت تأثير العوامل المختلفة االجتماعية والسياسية والدينية.
أهداف المادة:
-

التعرف على منجزات الشعوب الحضارية والوقوف علي مساهمات كل منها في الحضارة االنسانية العالمية واثرها
على تطور الوعي لدى االفراد والمجتمعات وتقدمها في العالم

مكونات المادة:
 .1الكتب المقررة( :عنوان الكتاب ،المؤلف ،الجهة الناشرة ،سنة النشر)
 ملخص للمقرر من عدة مصادر مع إضافة ما يستجد مثل  .،زيارة المعارض والندوات. .2المواد المساندة (أشرطة فيديو ،أشرطة صوتية)
  ، C.Dفيديو ،مجالت وجرائد  ،اسالميات  ،ملصقات  ،ساليدات  ....الخ .3القراءات اإلضافية (الكتب  ،الدوريات  ...الخ
 .4دليل دراسة المادة (إن وجد) ملخص للمقرر
 .5دليل الواجبات /الوظائف ،التجارب العلمية  ....الخ (إن وجد)
تطبيقات عملية لقراءات متعددة لعدة اعمال فنية مثل كتاب ،لوح ،تصميم ميداني ،ملصق ،تصميم داخلي،
محاضرات ،مناقشات ،عروض.

أساليب تدريس المادة :محاضرات ،مناقشات ،حل مسائل ،مناظرات  ...الخ
نتائج التعلم Learning outcomes
 .1المعرفة والفهم Knowledge and understanding
 .2مهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار

Cognitive skills

 .3مهارات االتصال والتواصل األكاديمي (مع المصادر واألشخاص )Communication skills
 4مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة

أدوات التقييــــم:
 تقارير و/أو أبحاث قصيرة و/أو مشاريع ( بحث ميداني لقراءة فنية مع مقابالت امتحان اول وثاني )
 امتحانات قصيرة
 واجبات
 تقديم شفوي لألبحاث والتقارير
 امتحانات فصلية ونهائية

توزيع العالمات على أدوات التقييم
الدرجة

أدوات التقييم
االمتحان األول

20

االمتحان الثاني

20

االمتحان النهائي

40عالمة

التقاااااااارير و/أو األبحاااااااا  /الواجباااااااات /

20

المشاريع  /االمتحانات القصيرة
المجموع

100

توزيع مواضيع المادة على أسابيع الفصل الدراسي

األسبوع
)(1

المواضيع األساسية والمساندة التي
ستغطى
عرض خطة المادة
 عرض مفردات المادة تعريف المصطلح -مفهوم لفن العالمي

)(2

الفن المسيحي:
 -1مفهوم الفن المسيحي  ،فن االيقونات
والعمارة والنحت والبازلكات.
 -2اهم مالمحة وتاريخ تطورة وفلسفته
النشأة

)(3

الفن البيزنطي :
 -1لمحة تاريخية
 -2العمارة البيزنطية :

)(4
)(5
االمتحان األول
)(6
)(7

)(8
)(9
)(10

 -3خصائص مميزت العمارة
 -4كنيسة اياصوفيا مثال تطبيقي

 5الفنون التطبقيية:
6التصوير وااليقوتات والفسيفساء
الفن الرومانسكي ( )1150 -1000
العمارة  :فن الكنائس  ،الطرز الرومنسكية
 /امثلة
النحت :موضوعات  ،زخارف واجهات
الكنائس ،والشخصيات ومميزاته.
التصوير  :تصوير المخطوطات  ،موضوعاته
الفن القوطي (:)1400 -1150
 -1العمارة  :مميزاته  ،امثلة .
 -2النحت :موضوعاته  ،اساليبه  ،اجمل
واشهر االمثلة

الواجبات الدراسية
والتقارير وأوقات
تسليمها

)(11
االمتحان الثاني
)(12

فن عصر النهضة في القرنين الخامس
والسادس عشر ويشمل تعريف ب لمحة
تاريخية وتعريف بالفنانين في مجاالت العمارة
والنحت والتصوير في القرن الخامس عشر
فن عصر النهضة الذهبي :ايطاليا:
اواخر فن عصر النهضة في ايطاليا النهجية

)(13

القرن السادس عشر

)(14

فن الباروك

)(15

فن الركوكو وتمهيد للكالسيكية

)(16
االمتحان النهائي

 -مراجعة عامة -االمتحان النهائي

الحضور والغياب :ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من  %15منن السناعات المقنررة للمنادة بندون عنذر مرضني أو قهنري
يقبله عميد الكلية إذ يترتب اعتبار الطالب منسحبا ً من المادة في حالة قبول العميند للعنذر ،بينمنا يمننع منن التقندم لالمتحنان
النهائي وتكون عالمته في المادة صفراً في حالة عدم قبول العميد للعذر المرضي أو القهري.
المراجع العلمية للمادة

الكتـــــــــــب

 المختصر في تاريخ الفن العالمي  ،د.احسان الرباعي  ،دار نور الدين.اربد 2002,
 = تاريخ الفن والعمارة  ،عفيف بهنسي


الدوريات العلمية



المواقع اإللكترونية Websites



الصحف والمجالت العالمية االردنية والعربية  /مواقع

