جامعة ايب بكر بلقايد
كلية اآلداب واللغات
قسم الفنون
الربنامج السنوي املفصل للجدع املشترك
السداس ي الاول
الوحدات الاساسية


الفن القديم :
املحاضرة1:سا 03د في الاسبوع ( 24سا في السداس ي) ،حجم ساعي حضوري.
التطبيق1 :سا 03د في الاسبوع ( 24سا في السداس ي) ،حجم ساعي حضوري.
املعامل 30:
الرصيد32:

لاستاذ املشرف على املقياس :د .خالدي محمد
نوع التقيم :مستمر زائد امتحان في نهاية كل سدس ي ( محاضرة و تطبيق . 03) 03
اهلدف التعليمي:
اكتساب معلومات أساسية حول فنون التصوير والنحت والعمارة يف احلضارات القدمية.
البرنامج:
تاريخ الفن البدائي -تاريخ فن بالد ما بني النهرين (امليزوبوتامي) -تاريخ الفن املصري القدمي :العمارة،التصوير ،النحت -...تاريخ الفن اليوناين :العمارة ،النحت التصوير ...تاريخ الفن الروماين :العمارة النحت
الفسيفساء التصوير -...تاريخ الفن يف عصر النهضة :العمارة النحت الفسيفساء التصوير


املسرح القديم

الحجم الساعي:
1

املحاضرة1:سا 03د في الاسبوع ( 24سا في السداس ي) ،حجم ساعي حضوري.
التطبيق1 :سا 03د في الاسبوع ( 24سا في السداس ي) ،حجم ساعي حضوري.
الرصيد32:

املعامل 30:

لاستاذ املشرف على املقياس :أ .سوالمي الحبيب
نوع التقيم :مستمر زائد امتحان في نهاية كل سدس ي ( محاضرة و تطبيق . 03) 03
اهلدف التعليمي:
عرف املسرح العاملي مراحل متباينة من اإلبداع املسرحي من اليونان إىل عصر النهضة .متيزت كل فترة بنتاجها
املتميز وأعالمها البارزين .يقف الطالب على خصوصية كل مرحلة الستيعاب املسرح العاملي يف مراحله
املختلفة ،واكتساب معارف ختول له خوض غمار ميدان البحث يف املسرح احلديث ،وكذا اكتساب خلفية
معرفية متكنه من تأسيس قاعدة نقدية ملا يعايشه من نتاج مسرحي.
املقياس ليس حوصلة تارخيية للعهود اليت سبقت عصر النهضة األوروبية فقط ،بل إنه حماولة لإلملام بكنه هذه
احملطات واكتشاف سياقات النتاج الفين هلذه الفترات اليت أنتجت "يوربيدس"" ،اجنلو"" ،شكسبري"" ،مارلو"
و"غولدوين"" ،فيتروف"" ،الكوميديا دي الريت"...اخل

الربنامج:
اإلنسان البدائي وفن التقليد-املسرح اليوناين واالحتفاالت الديثريامبية - ،ثسبيس واملمثل األول أسخيلوس-سوفوكليس -يوريبيدس – أريستوفانيس - .مسرح القرون الوسطى :موت املسرح -املسرح الروماين،
اإلرث اليوناين والتجديد :بلوتوس -تريانس ...
وانبعاثه يف الكنيسة-عصر النهضة واإلشعاع املسرحي -الكوميديا ديالريت :جولدوين -جوزي ... العصر االيليزابييت  -املسرح االسباين...

مبادئ املوسيقى

الحجم الساعي :املحاضرة1:سا 03د في الاسبوع ( 24سا في السداس ي) ،حجم ساعي حضوري
التطبيق1 :سا 03د في الاسبوع ( 24سا في السداس ي) ،حجم ساعي حضوري.
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الرصيد32:

املعامل 30:

لاستاذ املشرف على املقياس :د .بلبشير عبد الرزاق
نوع التقيم :مستمر زائد امتحان في نهاية كل سدس ي ( محاضرة و تطبيق . 03) 03
اهلدف التعليمي:
اكتساب معلومات تارخيية أساسية حول ظهور املوسيقى منذ اإلنسان البدائي ،مث نشأهتا وتطورها عرب العصور،
مما يكسب الطالب أفكارا ومهارات جديدة تتيح له موقعة علم املوسيقى وفن املوسيقى ضمن املنظومة الفنية
والعلمية الكربى ،وربطها بباقي الفنون والعلوم.
الربنامج:
اإلنسان األول واملوسيقى  ،تعريف املوسيقى ،أصول املوسيقى وقواعدها العامة ،املسافات املوسيقية ،املوازين املوسيقية ،السالمل
املوسيقية الغربية.
اآلالت املوسيقية
نشأة وتطور اآلالت املوسيقية،
أوالً :اآلالت الوترية ،ثانياً :اآلالت النفخية :آالت النفخ اخلشبية ،آالت النفخ النحاسي ثالثاً :اآلالت اإليقاعية



السينما الصامتة

الحجم الساعي :املحاضرة1:سا 03د في الاسبوع ( 24سا في السداس ي) ،حجم ساعي حضوري
التطبيق1 :سا 03د في الاسبوع ( 24سا في السداس ي) ،حجم ساعي حضوري.
املعامل 30:

الرصيد32:

لاستاذ املشرف على املقياس :أ .هني كريمة
نوع التقيم :مستمر زائد امتحان في نهاية كل سدس ي ( محاضرة و تطبيق . 03) 03
اهلدف التعليمي:

3

اكتساب معلومات تارخيية أساسية يف السينما الصامتة اليت تعترب انطالقة فن التصوير السينمائي وقاعدته اليت
تأسس عليها.
الربنامج - :الصورة وإنسان الكهوف  -الصورة وهوس التحريك (التتابع) -اختراع آالت (صناديق)
العرض -.ميالد السينما  -االخوة لوميار -اختراع السينماتوغراف (اإلخوة لوميري ،توماس

إديسون les frères

 --)Lumiére, Thomas Edisonالسينما الصامتة (السينما :الفرنسية ،األمريكية ،الروسية ،األملانية) -السينما واحلرب
العاملية األوىل -سينما الطليعة الفرنسية ( - --)Germaine Dulac, Louis Delluc, Jean Epsteinالفيلم اهلزيل األمريكي
( Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lyod

ملخص الوحدة األساسية
عدد املقاييس

جمموع املعامالت

جمموع االرصدة

40

21

21

احلجم الساعي االسبوعي
حماضرة

تطبيق

 41سا

41سا

مالحظة

الوحدة املنهجية


املنهجية العامة :
املحاضرة1:سا 03د في الاسبوع ( 24سا في السداس ي) ،حجم ساعي حضوري.
املعامل 34:
الرصيد30:

لاستاذ املشرف على املقياس :د...................... .
نوع التقيم :مستمر زائد امتحان في نهاية كل سدس ي ( محاضرة و تطبيق . 03) 03
اهلدف التعليمي :يكتسب الطالب معارف أولية عامة عن املناهج العلمية املختلفة وأمهيتها يف جمال اآلداب
والفنون وسبل تطبيقاهتا امليدانية
البرنامج :مناهج دراسة األدب والفن-املنهج التارخيي -املنهج السوسيولوجي -املنهج السيكولوجي
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تقنيات التعبير الكتابي :
التطبيق1:سا 03د في الاسبوع ( 24سا في السداس ي) ،حجم ساعي حضوري.
املعامل 34:
الرصيد30:

لاستاذ املشرف على املقياس :د .خواني الزهرة.
نوع التقيم :مستمر زائد امتحان في نهاية كل سدس ي ( محاضرة و تطبيق . 03) 03
اهلدف التعليمي :تدريب الطالب على التعبري الكتايب وأهم التقنيات اليت جتعله مفهوما ومفيدا وذلك بغرض
اكتساب مهارات جديدة تؤهله إىل صياغة أفكاره وإيصاهلا بطريقة واضحة ومفهومة ال يشوهبا اخللط أو
االلتباس.
البرنامج :أساليب التعبري- :مفهوم األسلوب -األسلوب اإلنشائي-األسلوب اخلرب -وسائط التعبري
اإلنساين -التعبري الكتايب - :تقنيات الكتابة السردية-تقنيات الكتابة الصحفية-القصة والرواية-الشعر-تقنيات
الكتابة الدرامية
ملخص الوحدة األساسية
عدد املقاييس

جمموع املعامالت

جمموع االرصدة

41

40

41

احلجم الساعي االسبوعي
حماضرة

تطبيق

 2سا04

 2سا04

الوحدة الاستكشافية


ثقافة ومجتمع :
املحاضرة1:سا 03د في الاسبوع ( 24سا في السداس ي) ،حجم ساعي حضوري.
املعامل 34:
الرصيد34 :
5

مالحظة

لاستاذ املشرف على املقياس :د...................... .
نوع التقيم :مستمر زائد امتحان في نهاية كل سدس ي ( محاضرة و تطبيق . 03) 03
اهلدف التعليمي :يلم الطالب باجلوانب اليت تربط النتاج الثقايف على اختالف أنواعه ومشاربه باجملمع الذي
أفرزة أو اجملتمع الذي أُنتِج من أجله ،ليتمكن من تتبع احلراك الثقايف الذي ميوج به حميطه القريب أو جمتمعه
الواسع بوجه عام ،وهو األمر الذي يسوِّغُ له التفتع على خمتلف الغوامل الثقافية والظواهر االجتماعية ذات
الصلة املباشرة وغري املباشر بالنتاج الفين احملض.
البرنامج :مفهوم الثقافة ،مفهوم اجملتمع-التراث الفين والثقافة-الفنون الشعبية وأثرها يف النتاج الفين
احلراك التفايف بوصفه ظاهرة اجتماعية.

مبادئ الترجمة :
التطبيق1:سا 03د في الاسبوع ( 24سا في السداس ي) ،حجم ساعي حضوري.
املعامل 34:
الرصيد34 :

لاستاذ املشرف على املقياس :د .خواني الزهرة.
نوع التقيم :مستمر زائد امتحان في نهاية كل سدس ي ( محاضرة و تطبيق . 03) 03
اهلدف التعليمي :تعليم الطلبة املبادئ األساسية املتعلقة بكيفية نقل املعىن من اللغة األصل إىل اللغة اهلدف،
بالتركيب القواعدي السليم للغة العربية ويتم التركيز على أمور تتعلق باختالفات ترتيب الكالم بني اللغتني
واملوافقة يف العدد واجلنس وذلك من خالل التدريب على ترمجة نصوص خمتلفة تتدرج يف مستواها تصاعدياً
إىل أن يتم تزويد الطلبة باملهارة اللغوية الكافية للتعامل مع شىت أنواع النصوص.
البرنامج :حصص نظرية عن تاريخ الترمجة ولحليل اخلطاب واللسانيات ...
حصص نظرية عن الترمجة؛ مفهومها ،جماالهتا- ،تقنيات الترمجة -تطبيقات حول النصوص


علم الجمال :
التطبيق1:سا 03د في الاسبوع ( 24سا في السداس ي) ،حجم ساعي حضوري.
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الرصيد34 :

املعامل 34:

لاستاذ املشرف على املقياس :د .بن مالك حبيب.
نوع التقيم :مستمر زائد امتحان في نهاية كل سدس ي ( محاضرة و تطبيق . 03) 03
اهلدف التعليمي .:التعرف على النظريات املعاصرة يف علم اجلمال
التعرف على فلسفة الفن  ،وعالقة التربية الفنية هبذه االجتاهات
التعريف مبفهوم النقد  ،والتذوق الفين ونظرياته  ،ومناهجه
اإلطالع على الدراسات  ،والبحوث يف جمال النقد الفين واجلمال.
تنمية مهارات الطالب يف جمال قراءة  ،ولحليل األعمال الفنية  ،والكتابة عنها.
مناقشة القيم اجلمالية يف مناذج منتقاة من عصور خمتلفة .
يكتسب معلومات عامة يف علم اجلمال ونظرياته ومبادئ الذوق الفين
البرنامج :تعريف الفن ،اجلميل ،اجلمال ،علم اجلمال ... ،عالقة علم اجلمال بالفلسفة مبادئ يف علم اجلمال:
نظرية احملاكاة واالنعكاس ،نظريةالفن للفن ،عالقة الفن بامليثولوجيا ،ظاهرة التماثل والال متاثل ،اجملازية والرمز.
نظريات التقليد وانعكاساهتا على الفنون البصرية فلسفة الفن عند هيجل ،شوبنهاور ،بينيديتو كروتشي
االستطيقا وطبيعة احلكم اجلمايل عند كانت
ملخص الوحدة األساسية
عدد املقاييس

جمموع املعامالت

جمموع االرصدة

40

41

41
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احلجم الساعي االسبوعي
حماضرة

تطبيق

 0سا

 2سا04

مالحظة

الوحدة الاستكشافية


ثقافة ومجتمع :
املحاضرة1:سا 03د في الاسبوع ( 24سا في السداس ي) ،حجم ساعي حضوري.
املعامل 34:
الرصيد34 :

لاستاذ املشرف على املقياس :د...................... .
نوع التقيم :مستمر زائد امتحان في نهاية كل سدس ي ( محاضرة و تطبيق . 03) 03
اهلدف التعليمي :يلم الطالب باجلوانب اليت تربط النتاج الثقايف على اختالف أنواعه ومشاربه باجملمع الذي
أفرزة أو اجملتمع الذي أُنتِج من أجله ،ليتمكن من تتبع احلراك الثقايف الذي ميوج به حميطه القريب أو جمتمعه
الواسع بوجه عام ،وهو األمر الذي يسوِّغُ له التفتع على خمتلف الغوامل الثقافية والظواهر االجتماعية ذات
الصلة املباشرة وغري املباشر بالنتاج الفين احملض.
البرنامج :مفهوم الثقافة ،مفهوم اجملتمع-التراث الفين والثقافة-الفنون الشعبية وأثرها يف النتاج الفين
احلراك التفايف بوصفه ظاهرة اجتماعية.

مبادئ الترجمة :
التطبيق1:سا 03د في الاسبوع ( 24سا في السداس ي) ،حجم ساعي حضوري.
املعامل 34:
الرصيد34 :

لاستاذ املشرف على املقياس :د .خواني الزهرة.
نوع التقيم :مستمر زائد امتحان في نهاية كل سدس ي ( محاضرة و تطبيق . 03) 03
اهلدف التعليمي :تعليم الطلبة املبادئ األساسية املتعلقة بكيفية نقل املعىن من اللغة األصل إىل اللغة اهلدف،
بالتركيب القواعدي السليم للغة العربية ويتم التركيز على أمور تتعلق باختالفات ترتيب الكالم بني اللغتني
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واملوافقة يف العدد واجلنس وذلك من خالل التدريب على ترمجة نصوص خمتلفة تتدرج يف مستواها تصاعدياً
إىل أن يتم تزويد الطلبة باملهارة اللغوية الكافية للتعامل مع شىت أنواع النصوص.
البرنامج :حصص نظرية عن تاريخ الترمجة ولحليل اخلطاب واللسانيات ...
حصص نظرية عن الترمجة؛ مفهومها ،جماالهتا- ،تقنيات الترمجة -تطبيقات حول النصوص


علم الجمال :
التطبيق1:سا 03د في الاسبوع ( 24سا في السداس ي) ،حجم ساعي حضوري.
الرصيد34 :

املعامل 34:

لاستاذ املشرف على املقياس :د .بن مالك حبيب.
نوع التقيم :مستمر زائد امتحان في نهاية كل سدس ي ( محاضرة و تطبيق . 03) 03
اهلدف التعليمي .:التعرف على النظريات املعاصرة يف علم اجلمال
التعرف على فلسفة الفن  ،وعالقة التربية الفنية هبذه االجتاهات
التعريف مبفهوم النقد  ،والتذوق الفين ونظرياته  ،ومناهجه
اإلطالع على الدراسات  ،والبحوث يف جمال النقد الفين واجلمال.
تنمية مهارات الطالب يف جمال قراءة  ،ولحليل األعمال الفنية  ،والكتابة عنها.
مناقشة القيم اجلمالية يف مناذج منتقاة من عصور خمتلفة .
يكتسب معلومات عامة يف علم اجلمال ونظرياته ومبادئ الذوق الفين
البرنامج :تعريف الفن ،اجلميل ،اجلمال ،علم اجلمال ... ،عالقة علم اجلمال بالفلسفة مبادئ يف علم اجلمال:
نظرية احملاكاة واالنعكاس ،نظريةالفن للفن ،عالقة الفن بامليثولوجيا ،ظاهرة التماثل والال متاثل ،اجملازية والرمز.
نظريات التقليد وانعكاساهتا على الفنون البصرية فلسفة الفن عند هيجل ،شوبنهاور ،بينيديتو كروتشي
االستطيقا وطبيعة احلكم اجلمايل عند كانت
9

ملخص الوحدة األستكشافية
عدد املقاييس

جمموع املعامالت

جمموع االرصدة

40

41

41

احلجم الساعي االسبوعي
حماضرة

تطبيق

 0سا

 2سا04

مالحظة

الوحدة الافقية


لغة اجنبية :
تطبيق1:سا 03د في الاسبوع ( 24سا في السداس ي) ،حجم ساعي حضوري.
املعامل 31:
الرصيد31 :

لاستاذ املشرف على املقياس :د .بن مالك حبيب.
نوع التقيم :مستمر زائد امتحان في نهاية كل سدس ي ( محاضرة و تطبيق . 03) 03
اهلدف التعليمي :مبا أن الطالب اجلامعي هو مشروع باحث ،فإنه مرغم على االطالع على ثقافات الغري من خالل التحكم
بلغة أجنبية أو أكثر ،تيسر له متابعة ما ينتج من خطابات ومفاهيم وأفكار على املستوى العاملي .من خالل االطالع على
قواعد اللغة وآداهبا ،وكذا من خالل قراءة النصوص والتطبيق عليها يف الوحدات التعليمية األخرى.
اكتساب رصيد لغوي يف االجنليزية  /الفرنسية ،يوظف يف اجملال الفين /تعبريا شفويا وكتابيا.

البرنامج :قواعد اللغة /دراسة نصوص
مصطلحات فنية  /تعبري كتايب /تعبري شفهي /اجناز حبوث
إعالم الي :
التطبيق1:سا 03د في الاسبوع ( 24سا في السداس ي) ،حجم ساعي حضوري.
املعامل 31:
الرصيد31 :
10

لاستاذ املشرف على املقياس :د......................... .
نوع التقيم :مستمر زائد امتحان في نهاية كل سدس ي ( محاضرة و تطبيق . 03) 03
اهلدف التعليمي :اكتساب مبادئ متهيدية لفهم اإلعالم اآليل وطريقة عمل اآللة من حالل معرفة مكوناهتا وبراجمها.
البرنامج :نبذة عن تاريخ املعلوماتية
ما هو احلاسوب؟
علم الرياضيات وتقنية اإللكترونيك
احلساب الثنائي
كيف يشتغل احلاسوب؟
املهمات التكرارية
احمللل املعلوميايت
املربمج املعلوميايت ...
وظائف صيانة احلواسيب وإصالحها...
معاجلة النصوص

traitement de texte

قواعد البيانات

bases de données

اجملدوالت

tableurs

ملخص الوحدة األفقية
عدد املقاييس

جمموع املعامالت

جمموع االرصدة

41

41

41

احلجم الساعي االسبوعي
حماضرة

تطبيق
 0سا

11

مالحظة

