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 (1)تارٌخ فن : المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

  الفنون والتصمٌم :الكلٌة 

  الجرافٌكًالتصمٌم :القسم 

  ( 2)تارٌخ الفن : عنوان المقرر
  

 وصف المساق 
تتضح أهمٌة دراسة تارٌخ الفن بصورة عامة وبشكل خاص بداٌة من عصر النهضة الذهبً بإٌطالٌا مرورا بعصر الباروك فً 

القرن السابع عشر وحتى القرن الثامن عشر وحتى القرن الثامن عشر والطرز الفنٌة كطراز الروكوكو واإلنتقال لبداٌة القرن 
والمدارس الكالسٌكٌة الجدٌدة والعائدة مرورا بالحركات والمدارس الفنٌة كالرومانسٌة فً أسبانٌا  (الفن الحدٌث)التاسع عشر 

وفرنسا وأهم الفنانٌن وأعمالهم وحتى القرن التاسع عشر والمدرسة الواقعٌة والتأثٌرٌة وأهم الفنانٌن وأعمالهم المتمٌزة وحتى 
أواخر القرن التاسع عشر وظهور المدرسة التعبٌرٌة وأهم فنانٌها حتى القرن العشرٌن والمدارس الوحشٌة والبدائٌة والتكعٌبٌة         

والتجرٌدٌة والسٌرٌالٌة وصوال إلى مرحلة الفن والحداثة التً تلعب دورا ال شك فٌه فً المجتمع اإلنسانً واألبحاث والتجارب 
 . الفنٌة 

 اهداف المساق 
 .إػطاء اٌطاٌة اٌّؼٍِٛاخ إٌظش٠ح فٟ فْٕٛ اٌحضاساخ اٌمذ٠ّح ٌرىْٛ عٕذا ل٠ٛا ٌٍرطث١ك اٌؼٍّٟ   -

 .ثمً ٚ ذٙز٠ة اٌحظ اٌفٕٟ ٚ اٌفىش ٌٍطاٌة ٚ لذسذٗ ػٍٝ اخر١اساالعا١ٌة إٌّاعثح ٌٍؼ١ٍّح اإلتذاػ١ح ٚ اٌرص١ّ١ّح اٌرٟ ذخذَ ذص١ّّٗ   -

اٌٛلٛف ػٍٝ وً طشق فْٕٛ اٌحضاساخ اٌمذ٠ّح فٟ اٌّؼاٌجاخ اٌف١ٕح اٌّغرخذِح فٟ ِجاي اٌرص١ُّ ٚ رٌه ٌّٛاوثح اٌرطٛس اٌؼٍّٟ اٌّرالحك  -

 .ٌرطٛس اٌخاِاخ اٌّغرخذِح فٟ رٌه اٌّجاي  

اٌشتظ ت١ٓ اٌجأة اٌؼٍّٟ ٚ إٌظشٞ ِٓ خالي اٌّؼشفح اٌحم١م١ح ٌٍخاِاخ اٌّغرخذِح فٟ فْٕٛ اٌحضاساخ اٌمذ٠ّح ِٚشٚسا تاٌّذاسط اٌف١ٕح  -

 . ٚأُ٘ اٌفٕا١ٔٓ ٚأػّاٌُٙ ٚاٌغّاخ ا١ٌّّضج ٌٍحشواخ اٌف١ٕح حرٝ اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ 
 

 : مخرجات التعلم

 .اٌّغرخذِح فٟ ِجاي اٌرص١ُّ فْٕٛ اٌحضاساخ اٌمذ٠ّح  ٚالعا١ٌة ٠غرط١غ اٌطاٌة اٌّؼشفح اٌىاٍِح  -

ٚ و١ف١ح فْٕٛ اٌحضاساخ اٌمذ٠ّح  ٚالعا١ٌة لذسج اٌطاٌة ػٍٝ إ٠جاد حٍٛي ِرؼذدج ٌٍرص١ُّ ِٓ خالي  -

 . اعرخذاِٙا ٚاخر١اس ِا ٘ٛ ِٕاعة 

٠رؼاًِ اٌطاٌة ِغ اٌرص١ُّ تطاللح ، ٚرٌه ِٓ خالي ِؼشفرٗ تاٌرم١ٕاخ اٌّغرخذِح فٟ ِجاي اٌرص١ُّ  -

 .فْٕٛ اٌحضاساخ اٌمذ٠ّح ٚالعا١ٌة 

 .صمً اٌحظ اٌفٕٟ ٌذٜ اٌطاٌة  -

ٚفْٕٛ ػصش إٌٙضح ٚاٌحشواخ فْٕٛ اٌحضاساخ اٌمذ٠ّح  ٚالعا١ٌة ٠غرط١غ اٌطاٌة اٌّؼشفح اٌىاٍِح  -

 .اٌف١ٕح ِشٚسا تاٌمشْ اٌغاتغ ػشش ٚحرٝ اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ  

ٚ و١ف١ح فْٕٛ اٌحضاساخ اٌمذ٠ّح  ٚالعا١ٌة لذسج اٌطاٌة ػٍٝ إ٠جاد حٍٛي ِرؼذدج ٌٍرص١ُّ ِٓ خالي  -

 . اعرخذاِٙا ٚاخر١اس ِا ٘ٛ ِٕاعة 

٠رؼاًِ اٌطاٌة ِغ اٌرص١ُّ تطاللح ، ٚرٌه ِٓ خالي ِؼشفرٗ تاٌرم١ٕاخ اٌّغرخذِح فٟ ِجاي اٌرص١ُّ  -

 .فْٕٛ اٌحضاساخ اٌمذ٠ّح ٚالعا١ٌة 
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 :  هيكل المقرر

 

اجراءات  طرق التعليم
 التعلم

نتاجات  المواضيع
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 االسبوع

، أعٍٛب اٌّحاضشج اٌرفاػ١ٍّح إٌشظ

ًّ اٌّشىالخ  ،اٌرؼ١ٍُ ػٓ طش٠ك ح

ِادج ٔظش٠ح ٠حشص وً طاٌة ػٍٝ 

ششحٙا ٚ ذٛض١حٙا ػٓ طش٠ك 

 اٌحٛاس ٚإٌّالشح،اٌذاذا شٛ

فىشج ػاِح ػٓ ِرطٍثاخ ٘زٖ  ِحاضشج 

اٌّادج، ِٓ خالي ذض٠ٚذ 

اٌطاٌة تثشٔاِج ِطثٛع فٟ 

 .تذا٠ح وً فصً دساعٟ

 1 3 1.أ

، أعٍٛب اٌّحاضشج اٌرفاػ١ٍّح إٌشظ

ًّ اٌّشىالخ  ،اٌرؼ١ٍُ ػٓ طش٠ك ح

ِادج ٔظش٠ح ٠حشص وً طاٌة ػٍٝ 

ششحٙا ٚ ذٛض١حٙا ػٓ طش٠ك 

 اٌحٛاس ٚإٌّالشح،اٌذاذا شٛ

ٔظشج ػاِح ِٚٛجضج ػٓ  محاضرة

ذاس٠خ اٌفٓ ٚأ١ّ٘رٗ فٟ 

اٌفْٕٛ اٌرشى١ٍ١ح ٚاٌرطث١م١ح 

. ٚفٓ اٌؼّاسج

فْٕٛ ػصش إٌٙضح اٌز٘ثٟ 

  (اٌرص٠ٛش ٚإٌحد)

 1ب , 1.ا

3.2 
 3.أ

 2. ب

3 2,3 

، أعٍٛب اٌّحاضشج اٌرفاػ١ٍّح إٌشظ

ًّ اٌّشىالخ  ،اٌرؼ١ٍُ ػٓ طش٠ك ح

ِادج ٔظش٠ح ٠حشص وً طاٌة ػٍٝ 

ششحٙا ٚ ذٛض١حٙا ػٓ طش٠ك 

 اٌحٛاس ٚإٌّالشح،اٌذاذا شٛ

ػصش / اٌمشْ اٌغاتغ ػشش ِحاضشج

اٌثاسٚن فٟ إ٠طا١ٌا 

ف١ش١ِش ٚأُ٘ / سِثشأذخ

 . أػّاٌُٙ 

1.2 ,
 3.د

3 4 

، أعٍٛب اٌّحاضشج اٌرفاػ١ٍّح إٌشظ

ًّ اٌّشىالخ  ،اٌرؼ١ٍُ ػٓ طش٠ك ح

ِادج ٔظش٠ح ٠حشص وً طاٌة ػٍٝ 

ششحٙا ٚ ذٛض١حٙا ػٓ طش٠ك 

 اٌحٛاس ٚإٌّالشح،اٌذاذا شٛ

/ اٌمشْ اٌثآِ ػشش  ِحاضشج

طشاص اٌشٚوٛوٛ تذ٠ح 

اٌفٓ )اٌمشْ اٌراعغ ػشش 

اٌىالع١ى١ح  (اٌحذ٠ث

 اٌجذ٠ذج ٚاٌؼائذج 

 . اإلخرثاس األٚي 

 

2.2 
3.2 

 2.أ

3 5,6 

، أعٍٛب اٌّحاضشج اٌرفاػ١ٍّح إٌشظ

ًّ اٌّشىالخ  ،اٌرؼ١ٍُ ػٓ طش٠ك ح

ِادج ٔظش٠ح ٠حشص وً طاٌة ػٍٝ 

ششحٙا ٚ ذٛض١حٙا ػٓ طش٠ك 

 اٌحٛاس ٚإٌّالشح،اٌذاذا شٛ

اٌحشواخ ٚاٌّذاسط  ِحاضشج

اٌشِٚأغ١ح / اٌف١ٕح 

١ِّٚضاذٙا فٟ فشٔغا 

ٚأُ٘ فٕا١ٔٙا ٚأػّاٌُٙ 

اٌشِٚأغ١ح فٟ إعثا١ٔا 

 . ٚأُ٘ فٕا١ٔٙا 

1.2 
 3.د

3.2 

3 7 

، أعٍٛب اٌّحاضشج اٌرفاػ١ٍّح إٌشظ

ًّ اٌّشىالخ  ،اٌرؼ١ٍُ ػٓ طش٠ك ح

ِادج ٔظش٠ح ٠حشص وً طاٌة ػٍٝ 

ششحٙا ٚ ذٛض١حٙا ػٓ طش٠ك 

 اٌحٛاس ٚإٌّالشح،اٌذاذا شٛ

اٌٛالؼ١ح / اٌمشْ اٌراعغ ػشش  ِحاضشج

/ ٚأُ٘ فٕا١ٔٙا ٚأُ٘ أػّاٌُٙ 

اٌرأث١ش٠ح ٚأُ٘ اٌفٕا١ٔٓ 

 ٚأػّاٌُٙ 

 

3.2 
 2.ب

3 8,9 

، أعٍٛب اٌّحاضشج اٌرفاػ١ٍّح إٌشظ

ًّ اٌّشىالخ  ،اٌرؼ١ٍُ ػٓ طش٠ك ح

ِادج ٔظش٠ح ٠حشص وً طاٌة ػٍٝ 

ششحٙا ٚ ذٛض١حٙا ػٓ طش٠ك 

 اٌحٛاس ٚإٌّالشح،اٌذاذا شٛ

/ أواخر القرن التاسع عشر  ِحاضشج
التعبٌرٌة وممٌزاتها وأهم 

 . فنانٌها وأعمالهم 
 

1.2 
3.2 

3 10 

/ اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ  ِحاضشج 

اٌٛحش١ح ٚاٌثذائ١ح 

ٚاٌرىؼ١ث١ح ٚأُ٘ فٕا١ٔٙا 

 .ٚأػّاٌُٙ 

 . اإلخرثاس اٌثأٟ 

 11,12 3 2.ب

، أعٍٛب اٌّحاضشج اٌرفاػ١ٍّح إٌشظ

ًّ اٌّشىالخ  ،اٌرؼ١ٍُ ػٓ طش٠ك ح

ِادج ٔظش٠ح ٠حشص وً طاٌة ػٍٝ 

ششحٙا ٚ ذٛض١حٙا ػٓ طش٠ك 

 اٌحٛاس ٚإٌّالشح،اٌذاذا شٛ

/ اٌحشوح اٌذاد٠ح  ِحاضشج

اٌغش٠ا١ٌح / اٌرجش٠ذ٠ح 

/ ٚأُ٘ اٌفٕا١ٔٓ ٚأػّاٌُٙ 

 . اٌفٓ ٚاٌحذاثح 

 

1.2 
 3.د

3.2 

3 13,14 
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 المراجع

 
 الكتاب المقرر الرئٌس -
  

 (مصر , , السابعة , دار المعارف نعمت اسماعٌل عالم , فنون الشرق األوسط والعالم القدٌم  )
 

 المقررات المساندة  -
 

  (1957فخري , الطبعة , مكتبة االنجلو . ترجمة د, جٌمس هنري برستد , انتصار الحضارة و تارٌخ الشرق القدٌم  )

 
 

 

 :طرق التعليم 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االمتحان االول   

 االمتحان الثاني   

 المشاركه   

 االإمتحان النهائي   50 الجامعً وٌم حسب التق

 


