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 وصف المواد لدرجة البكالوريوس /قسم الفنون البصرية

 
 

  
  ساعات معتمدة ٣                         )١تاريخ الفن ()  ٢٠٣١١٠١( 

تستعرض المادة تاريخ الفن عبر الحقب التي يتعرف الطالب من خاللها على فنون التصـوير،  
  والنحت، والعمارة في الفترات التالية:

) (لسـكو،  Paleolithicالحجري لفترة الباليوليثيـك (  رسوم وجداريات فنون العصر .١
  والتميرا، ووادي رم).

 الفن الرافدي والفنون الساسائية في إيران والعراق حتى الفتح اإلسالمي. .٢

  الفنون اإلغريقية واليونانية. .٣
) حتى انطالقـة  Roman Art) وفنون الرومان (Etruscan Artفنون األتروسك ( .٤

  الفن المسيحي.
  ).Nabatean Artطي (الفن النب .٥
  الفن المسيحي ويشمل: .٦

  أ. الفن المسيحي في ظل الرومان.
  ).Byzantineب.الفن البيزنطي (

  ).Romanewqueج. الفن الرومانسكي (
  ).Gothic Artد. الفن القوطي (

 التمهيد لعصر النهضة. .٧
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  معتمدة اتساع ٣                         مدخل إلى الفنون)  ٢٠٠١١١١(

علـى الفنـون األربعـة الرئيسـية (الفنـون البصـرية،        دف هذه المادة إلى تعريف الطالبته
والموسيقى، والمسرح، والعمارة)، ويكون التركيز على العالقات األساسية بين هذه الفنون، يتبع 
المدرس طريقتين لتدريس هذه المادة: األولى إعطاء عدد من المحاضـرات وحلقـات النقـاش    

فيها نماذج مختارة ألعمال فنية عالمية، تتناول مصادر موضوع العمل الفنـي،   والنشرات، يقدم
ووظيفته، ومواده، وأسلوبه، وتكوينه.  والطريقة الثانية هي تعيين موضوع فني لكل طالب في 

)، فيقدم الطالب ملخص بحثه في MLAبداية الفصل يقوم بالبحث فيه متبعاً األسلوب األكاديمي (
صفحات. قد يختار المدرس  ١٠ – ٧شكل محاضرة مرفقة بورقة بحثية في  نهاية الفصل على

  مجموعة من الطالب لتقديم بحث مشترك في موقع الموضوع خارج رحاب الجامعة.
  
  ساعة معتمدة ٢                         نظرية اللون         )  ٢٠٠١١١٢(

تتنـاول التطـورات التاريخيـة    تستعرض المادة أهم البحوث والنظريات المتعلقة باللون، كمـا  
  والتطبيقات العملية لتلك النظريات على العمل الفني، واستخدام اللون في أعمال فنانين مختلفين.

تهدف المادة إلى تعريف الطالب بالنظام اللوني، وخصائصه، وعالقاتـه، وتأثيراتـه البصـرية    
ت، والتمارين.  كما تعرفه على والسيكولوجية من خالل التحليل المباشر، والقراءات، والتطبيقا

  كيفيه استعمال اللون في مجاالت مختلفة.
   
  
  ساعة معتمدة ١                        ن الجرافيكأساسيات ف)٢٠٣١١١٣(

مادة عملية في المحترف تتناول األسس األولية لفن الجرافيك، بحيث تغطي هذه المادة الطـرق  
دوية للسطوح المتعددة مثل اللينو والخشب والطبعـة  والمواد واألدوات المختلفة في الطباعة الي

الواحدة (مونوبرنت)، واستخدام أشكال من المالمس المتوفرة للطباعة (من الطبيعة، ومن صنع 
  اإلنسان) مع التنويع وابتكار البدائل، معتمدة في ذلك على مبدأ االستنساخ (التعدد في الطبعات).
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  ساعة معتمدة ١                                  زفأساسيات النحت والخ) ٢٠٠١١١٤(

مادة عملية في المحترف تعرض أساسيات النحت والخزف ينقسم الصف إلى شعبتين، حيث تأخذ 
  أسابيع، ثم يتم التبديل. ٨أسابيع، وتأخذ الشعبة الثانية خزف لمدة  ٨الشعبة األولى نحت لمدة 

ع بعض األمثلة لمناقشة االخـتالف بـين الكتـل    : تعطى عدد من المحاضرات للطالب مالنحت
الطبيعية والميكانيكية للنحت، كما يتم مناقشة الملمس، والسطوح، والنور، والظل وتأثيرها على 
الكتل وتحديد الفراغ على المستوى العملي يطبق الطالـب النظريـات فـي المحتـرف بتنفيـذ      

مواد وأدوات يسهل التعامل معهـا.    مشروعين (طبيعي وميكانيكي) في نهاية الفصل، مستخدماً
  يمكن إضافة ساعات إضافية إلنهاء متطلبات المادة.

: يتناول الجانب النظري مقدمة في فن الخزف كنوع من أنواع التشكيل.  أما في الجانب الخزف
  التطبيقي فيتدرب الطالب على تحضير الصلصال، ويتعرف على كيفية قطع صغيرة باليد.

  مشاريع خالل الفصل. ٦يكمل ما ال يقل عن على كل طالب أن 
  
  ساعات معتمدة ٣            )١رسم حر () ٢٠٠١١٢١(

مادة عملية في المحترف، تركز على تعليم أساسيات الرسم من خالل التركيز على الخط وقيمته، 
والشكل، كوسائل لدقة التعبير.  تبدأ المادة بعناصر بسيطة كالملمس واإليحـاء بثقـل الشـكل    

د الثالثة، وتنتقل إلى االهتمام بالعالقة بين شكلين في الحيز (المساحة)، ثم فهـم الحيـز   واألبعا
ضمن عالقته بمساحات أخرى، وأخيراً االهتمام بكيفية السيطرة على مساحة الفراغ بالمجمـل.   
كما تركز على كيفية واقعية الرسم مقابل واقعية الطبيعة واالهتمـام بعامـل التعبيـر الـذاتي.      

درب الطالب على كيفية استعمال الخط والتدرج اللوني (التظليل) مستعمالً مواد متنوعة كقلم ويت
 الرصاص، والفحم، والحبر، و"الكونتيه".
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  معتمدة اتساع 3                     ) ٢رسم حر (  )٢٠٠١١٢٢(

حها المختلفة، مادة عملية في المحترف لتدريب الطالب على رسم الشخوص، وايماءاتها، وسطو
مع التركيز على علم التشريح.  تركز المادة على فهم جسم اإلنسان بجميع مظاهره وتكوينـه،  
وكيف يتحرك ويوجد في الفراغ.  يتم استخدام نموذج حي وتمثال، حيث تكون األوضـاع فـي   

بح البداية بسيطة ثم تصبح مركبة ومعقدة مع تطور المهارة واإلدراك لدى الطالب، وعندها يص
التركيز على مجمل الحيز (المساحة) المرسوم والشخص داخله ثم عالقة الشـخوص ببعضـها   

  البعض.
  
  ساعة معتمدة ٢                  )    ١أساسيات التصميم والمنظور واإلسقاط () ٢٠٣١١٥١(

مادة نظرية وعملية تهدف إلى تعريف الطالب بالمبادئ األساسية للتصـميم، باالعتمـاد علـى    
يات اإلدراك البصري، وتتعرض لنظريات وتطبيقات التصميم من خالل تمارين ثنائية األبعاد، نظر

وتشمل: التوازن، والنسبة والتناسب، واإليقاع والوحدة الزخرفيـة.  وتقـدم المـادة للطالـب     
أساسيات الرسم التقني كأداة مساعدة في مجال الفنون الجميلة والتطبيقية، حيث تعرفـه علـى   

والمعدات الالزمة للرسم، والقاعدة الشبكية، واألبعاد، ومقياس الرسم.  كمـا يتعـرف   األدوات 
الطالب، من خالل الرسم الحر، على رسم المنظور كأداة مهمة في التعبيـر البصـري للفنـان    

 والمعماري، كما تعرف المادة مفهوم مستوى النظر وخط األفق.
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  ساعة معتمدة ٢          )٢المنظور واإلسقاط (أساسيات التصميم و)٢٠٣١١٥٢(

مادة نظرية وعملية تعرف الطالب بمبادئ التصميم واإلسقاط والمنظور من خالل تمارين ثنائية 
وثالثية األبعاد، فيتم التعرف على عناصر اللون، والملمس، ودرجات الظالل البينية من خـالل  

الجات إلى التعامل مع البعـد الثالـث: الكتلـة    التعامل على مستوى البعدين، ثم تتطور هذه المع
والفراغ.  كما تعرف المادة الطالب برسومات اإلسقاط المعماري ثنائية البعد، والرسومات ثالثية 
البعد، وإسقاطات الظل، وتشرح المبادئ األساسية لرسم المنظور المعماري والمنظور الداخلي، 

لتالشي، ونقاط البعد، ومستوى اإلسقاط.  كما من خالل عرض مفهوم نقاط التالشي، ومحاور ا
تتطرق المادة إلى دور تشويه المنظور في الفن الحديث (مناظر بول سيزان الطبيعية)، وتـأثير  

  التشويه على أعمال الفنانين التكعيبيين.
 
 
 
 

  
  معتمدة ساعات ٣                          )٢الفن ( تاريخ) ٢٠٠١٢٠١(

)، حيث تستعرض أهم الحركات واالتجاهات فـي التصـوير،   ١لفن (المادة استمرارية لتاريخ ا
والنحت، والعمارة، بدءاً بعصر النهضة األوروبية واالمتدادات الالحقة لها، كالحركة االفتعاليـة  

)، وفنـاني  Rococo)، والروكوكـو ( Baroque)، والبـاروك ( Mannerismالتكليفية (
نهضة على شمال أوروبا وعلى األراضي الواطئـة  مدرسة البندقية، باإلضافة إلى تأثير عصر ال

وإسبانيا وفرنسا.  كما تتناول المادة التحوالت الجديدة التي استحدثت بـدءاً مـن الكالسـيكية    
)، وكذلك الحركات الفنيـة  Romanticism)، والرومانسية (Neoclassicismالمحدثة (
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).  Art Nouveauن الجديد ()، والفNeo – Raphaelitesالجديدة مثل الرفائليين الجدد (
كما تستعرض المادة بدايات الفن الحديث في القرن التاسع عشـر ورواده المؤسسـين أمثـال    

)، والحركـة االنطباعيـة   Realism)، والحركة الواقعيـة ( Barbizonجماعة الباربيزون (
)Impressionism) والتعبيريــة ،(Expressionism ) والتكعيبيــة ،(Cubism ،(

)، وحركـة الفـن   Conceptual)، وصوالً إلى الفن المفاهيمي (Futurismة (والمستقبلي
  ).  Pop Artالشعبي (

 

  
  معتمدة ساعات ٣                             الفن األردني المعاصر) ٢٠٠١٢٠٢(

تغطي هذه المادة بدايات الفن المعاصر في األردن في العشرينيات والثالثينيات واألربعينيات من 
رين، ومن ثم نشأته في الخمسينيات، وتطوره منذ السبعينيات وحتى بدايـة القـرن   القرن العش

الحادي والعشرين، مع التركيز على األجيال المختلفة من الفنانين، ودراسة مدى تأثيرهم علـى  
 الحركة التشكيلية، وكذلك المعاهد والمؤسسات الفنية ودروها في تطوير الفن األردني المعاصر. 

 

  
 معتمدة اتساع ٣                                           علم المصطلح الفني  )٢٠٠١٢١١(

مادة عملية في المختبر تعرف الطالب بعلم المصطلحات الفنية المستخدمة لقراءة العمل الفنـي  
والتواصل معه في مجال الفن البصري، والموسيقى، والمسرح، من أجل تمكين الطالب والباحث 

سواء من اللغة المستخدمة في مجاالت التشكيل وتاريخ الفـن ونظريـات علـم    والفنان على ال
الجمال، إضافة إلى تمكينهم من التواصل مع مختلف الحقول الفنية مثل فن الجرافيك، والخزف، 
والنحت، والتصوير التشكيلي والضوئي.  كما تتناول المادة إشكاليات تعريف المصطلح الفني من 

قله بين اللغات األجنبية المختلفة، وكذلك تعريف الطالب بإسهامات الثقافـة  خالل استعماالته وتن
  العربية اإلسالمية في تشكيل المصطلح الفني.

  
  معتمدة اتساع  ٣        علم الجمال الغربي    ) ٢٠٠١٢١٢(
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تتبع مادة علم الجمال الغربي مسيرة علم الجمال ونظرياته الفلسفية بدءاً من الفلسفة الجماليـة  
الكالسيكية اليونانية، وتساؤالت سقراط حول ماهية الجمال، حتى العصور الوسطى، لتستعرض 
أسس جماليات الفن المسيحي البيزنطي والرومانسي.  تركز المادة على القرن الثـامن عشـر   

علـى يـد    Aestheticsالستعراض االنطالقة األولى لمصطلح علم الجمـال (اإلسـتطيقيا)   
، لتتبلور بعد ذلك من خالل فالسفة رواد أمثال هيـوم،  Baumgartnerالفيلسوف بومجارتن 

وباركلي، ولوك، وكانت، وهيجل، وشوبنهاور وغيرهم.  وتختم المادة باسـتعراض النظريـات   
  الجمالية في القرنين التاسع عشر والعشرين وتطبيقاتها على الفنون الجميلة.

 
 
 
 

  
  معتمدة اتساع ٣          الجمالية اإلسالمية) ٢٠٠١٢١٣(

تبحت المادة في مفهوم "جمالية" وتتعرض لتاريخ استخدام اللفظة في الغرب، ومن ثـم مـدى   
إمكانية تطبيق استخدامها على الفنون اإلسالمية مع مقارنة بين مفهومي الجمـاليتين الغربيـة   

حريم واإلسالمية.  كما تبحث المادة في بعض اإلشكاليات السائدة حول الفن اإلسالمي وأهمها ت
 التصوير والمحاكاة التامة.

 

  
  
  معتمدة اتساع ٣        )٢٠٠١١٢٢تقنيات الرسم والتصوير    م.س: () ٢٠٠١٢٢١(

مادة عملية في المرسم، تعرف الطالب على األدوات المختلفة، والمواد المستخدمة في الرسـم  
اش، والباسـتيل،  والتصوير عبر العصور مثل: التمبرا، والفرسكو، واأللوان الطبيعيـة، والغـو  

واأللوان المائية، واألكريليك، واأللوان الزيتية، والكوالج، واأللوان الصناعية الحديثـة.  كمـا   
يتدرب الطالب على تحضير الورق والسطوح المختلفة (اللوح القاسـي، والخشـب، والقطـن،    

ـ   ه، والباسـتيل  والكتان، والبوليستر)، واختيار األلوان واألحبار، واألحبار المخففـة، والكونتي
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الطباشيري.  كما تعرض المادة تجارب لونية ايمائية مبسطة التفاصيل، مـن صـور بـاألبيض    
  واألسود، للوحات فنانين من عصور مختلفة.

  
  ساعات معتمدة 3           )٢٠٠١١٢٢)               م.س: (١تصوير () ٢٠٠١٢٢٢(

ية، والغواش، والباستيل، لمسـاعدة  مادة عملية في المرسم تعرض مبادئ تقنيات األلوان المائ
الطالب على تطوير مهاراته األساسية الستخدام هذه المواد.  كما تقدم للطالب المفاهيم األساسية 
للتصوير البصري، والمنهجي، واإليمائي، من خالل تجارب معينة للتعامل مع األلوان.  يكـون  

الطباشير الباستيلية، وتقنية الغواش غير التركيز التقني على شفافية األلوان المائية، وحساسية 
  الشفافة.

 
 
 
 
 

  
  معتمدة اتساع ٣ )              ٢٠٠١٢٢٢م.س: ()                ٢تصوير () ٢٠٠١٢٢٣(

مادة عملية في المرسم تهدف إلى تطوير األسلوب الذاتي في الرسم للطالب، وعرض عناصـر  
ة الستعمال األلوان كوسيلة للتعبير الشخصـي.   الشكل واللون.  كما يتعلم الطالب الطرق الممكن

كما تعرض المادة مقدمة للمفاهيم األساسية للتصوير البصري، والمنهجي، واإليمائي، من خالل 
 التركيز على الرسم الزيتي واأللوان.

 
 
 

  
  
        )٢٠٠١١٢٢ – ٢٠٣١١١٣الطباعة البارزة والطباعة الغائرة    م.س: () ٢٠٠١٢٣١(
  دةمعتم اتساع٣
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مادة عملية في المرسم تهدف إلى تطوير األسلوب الذاتي في الرسم للطالب، وعرض عناصـر  
الشكل واللون.  كما يتعلم الطالب الطرق الممكنة الستعمال األلوان كوسيلة للتعبير الشخصـي.   
كما تعرض المادة مقدمة للمفاهيم األساسية للتصوير البصري، والمنهجي، واإليمائي، من خالل 

  تركيز على الرسم الزيتي واأللوان.ال
  
)  ٢٠٠١١٢٢ – ٢٠٣١١١٣م.س: (    )١الطباعة بالشاشة الحريرية () ٢٠٣١٢٣٢(
  معتمدة اتساع ٣

مادة عملية في المحترف، تتناول تطبيق أهم التقنيات المسـتخدمة فـي الشاشـة الحريريـة،     
لتفريـغ (ستانسـل)، مـع    كاستخدام الورق في العزل، والمواد العازلة بشكل مباشر، وأساليب ا

مراعاة التغاير بين المواد العازلة واألحبار المستخدمة من حيث المذيبات، ثـم التـدرج نحـو    
  استخدام البعد الثالث (الفوتوغرافي).

 
 
 
 

  
  
 ساعات معتمدة ٣                 فنون الجرافيك الرقمية  )٢٠٠١٢٣٣(

خالل اإلطالع والتدريب على أساليب دمـج   تتناول هذه المادة تكنولوجيا الرقمية والتصميم من
)، والفوتـو سـلك سـكرين    Chromolithographyتقنيات الطبع الليثوغرافي الملـون ( 

)Photo – Screen Priniting ) وإنتاج األلوان النصفية والثنائيـة ،(Duotones & 

Halftone والخطوط الرقمية، والرسم والطباعة بتقنيات ال ،(Image Onمادة .  وتهدف ال
أيضاً إلى تطوير وتنمية مهارات الطالب باستخدام تقنيات الكمبيوتر في مجال الرسم والتصميم، 

)، وطباعة األعمال الفنيـة  Digital color – separationsونظام فرز األلوان الرقمية (
 والتجارية رقمياً.  في نهاية المادة يتم عرض إنتاج الطلبة لمناقشة جماليـات التقنيـة، وأهـم   

  المشاكل الفكرية والتقنية التي واجهتهم.
 




	� ا�رد����� ا
����� و��ة ا���ل وا

 و�� ا��اد

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  
  معتمدة اتساع 3)٢٠٠١١١٤ - ٢٠٠١١٢٢(:م.س     النحت الطيني  ) ٢٠٠١٢٤١( 

بما أن شكل اإلنسان هو محور تاريخ الفن، خصصت هذه المادة لدراسة رأس اإلنسان وعضالت 
المـرأة والرجـل    تعبير الوجه، بحيث يتمكن الطالب من دراسة الفروقات والخصائص بين وجه

الوجه للرجل والمرأة والطفل).  على الطالب أن يقدم ستة مشاريع،  –الشفاه  –األنف  -(العين
ليتم تقدير العالمة النهائية، ويؤخذ بعين االعتبار مدى جاهزية العمل، والجهـد المبـذول فـي    

  صنعه، ومدى اكتساب المهارة لدى الطالب.
  
  ساعات معتمدة ٣                )٢٠٠١٢٤١(:م.س    نحت على مواد مختلفة )٢٠٠١٢٤٢(

مادة عملية في المحترف، تهدف إلى دراسة التشكيل اإلنساني، من نواحي التنظـيم والتعبيـر   
والنسب، بحيث يتمكن الطالب من دراسة الفروقات الرئيسية والخصائص بـين جسـم المـرأة    

التمارين على هيكل معـدني باسـتخدام   وجسم الرجل، باستخدام نماذج حية وتماثيل.  تنفذ هذه 
مواد مختلفة مثل البولسترين، و الفايبر جالس، والجص، والصلصال اإليطالي.  ينفذ كل طالب 

 أربعة تمارين على األقل خالل الفصل.

 
 

  
           )٢٠٠١١١٤ – ٢٠٠١١٢٢النحت الفخاري والتزجيج والتلوين  م.س: () ٢٠٣١٥٤٣(
  معتمدة اتساع ٣

ة في المحترف، تعرض التقنيات اليدوية فـي التشـكيل، بطريقـة البنـاء اللـولبي      مادة عملي
والسطحي.  تركز التمارين على تطوير المهارات، وحل القضايا والمواضيع المتعلقـة بالفخـار   
المنحوت، والتعريف بتقنية التزجيج، والحرق بالفرن، والتشكيل بالصلصال.  يدرب الطالب على 

ي األبعاد، بواسطة الدوالب، كما يتم التعامل مع الخط العربي كعنصر زخرفي تشكيل الخزف الثالث
 للقطعة الزخرفية.  ينفذ الطالب ثمانية مشاريع على األقل خالل الفصل.
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  معتمدة اتساع ٣  )٢٠٣١١٥٢م.س: (    التصميم المسطح) ٢٠٠١٢٥١(

طور فهم الطالـب لالحتمـاالت   تعتبر هذه المادة مقدمة للعناصر األساسية ومبادئ التصميم إذ ت
التنظيمية في تصميم سطح مستوي.  وتهدف المادة إلى استيعاب المفاهيم التصميمية، وتطوير 

  األفكار، وتوضيح أهمية الحرفيين.
  تطبيقات باألبيض واألسود واأللوان.*
  عناصر التصميم: الخط، والشكل، والقيمة، والملمس، واللون.*
  الوحدة، والتنوع، والتوازن، واإليقاع، والحركة، واالقتصاد. مبادئ التصميم بما فيها:*
  أساليب ايجاد العمق الوهمي على مسطح ثنائي األبعاد.*
  التعرف على مصطلحات خاصة بالتصميم ثنائي األبعاد وتطبيقها.*
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  ساعات معتمدة 3           )٢٠٠١٢٥١:(التصميم المجسم والفراغي    م.س) ٢٠٠١٢٥٢( 
مادة هي مقدمة ألساسيات وعناصر التصميم الثالثي األبعاد، حيـث يكتسـب الطالـب فهـم     ال

للمصطلحات البصرية واللغوية للتصميم ثالثي األبعاد، من خـالل القـراءات، واألداء الفنـي،    
  والتحليل لقضايا التصميم في المرسم.

  وتركز المادة على التالي:
  والخطة، والسطح، والحجم، والكتلة.إنشاء وتعريف الفراغ من خالل النقطة، *
  فهم الهيكل األساسي ومعرفة التشكيل.*
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استعمال المواد والتقنيات المستخدمة في التصميم ثالثي األبعاد مثل: الرسـومات الداعمـة،   *
  واأللوان، والمجسمات.

م فهم واستخدام مبادئ التصميم والمصطلحات المستخدمة في البناء والتحليل الجمالي للتصمي*
  ثالثي األبعاد.

التعرف على كيفية ترجمة المصطلحات والمفاهيم في التصميم الداخلي وترجمتها عملياً مـن  *
  خالل تنفيذ مشروع عملي.

 
 

  
  معتمدة اتساع ٣)           ٢٠٣١١٥٢ة    م.س: (تصميم جرافيك مواد جديد) ٢٠٣١٢٥٣(

الجرافيكي، حيث يقوم بإيجاد حلول تعرف المادة الطالب على وسائل االتصال البصرية والتصميم 
لقضايا االتصال البصري من خالل الدراسات والفهم اإلدراكي، بما فيهـا التطبيـق الجمـالي،    

  والشكل، والهيكل الجرافيكي، وتطوير المفاهيم وأساليب التنظيم البصرية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  معتمدة اتساع  3            ل       سيكولوجية فن الطف) ٢٠٠١٢٦١(

اول المادة سيكولوجية رسوم األطفال كأحد الميادين التي يبحث علم النفس من خاللها تلـك  تتن
الحقائق السيكولوجية، المرتبطة برسومات األطفال منذ تمكنهم األول من التخطيط ولغاية مرحلة 

ير البلوغ، متناوالً مراحل تطور تلك الرسومات، مميزاتها، والطرق التي يتبعها األطفال في التعب
من خالل الخط والشكل واللون، في كل مرحلة من مراحل تطورهم ونموهم الفني من الجوانـب  
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العقلية والفنية والنفسية.  تكشف المادة عن الدوافع واألسـباب المـؤثرة فـي ظهـور تلـك      
الرسومات بالشكل الذي هي عليه، متطرقة إلى النظريات التي تفسرها والتوجيهات التي يجـب  

ي حل مشكالت نمو األطفال سيكولوجياً وفنياً.  كما تتطرق إلى التحليل النفسي من أن تستخدم ف
خالل تلك الرسومات للكشف عن سلوك األطفال، وصلة ذلك بشخصـياتهم وتعبيـرهم الفنـي،    

  واألخذ بالفن كعالج نفسي.
 

  
  معتمدة اتساع ٣                                           مبادئ الفن اإلسالمي) ٢٠٠١٣٠١(

تتناول المادة أساسيات الفن اإلسالمي والمبادئ التي بنى عليها مع التركيز على أهمية التصميم 
في الفنون اإلسالمية، من خالل دراسة الرقش العربي، كنمط فني موازٍ لفن التصـوير ولـيس   

قية خالل العصور بديالً له.  كما تقدم المادة تحليل ألهم األعمال الفنية في العمارة والفنون التطبي
  الذهبية للحضارة اإلسالمية.

  معتمدة اتساع ٣   الفن المعاصر في العالميين العربي واإلسالمي) ٢٠٠١٣٠٢(
تغطي هذه المادة بدء حركة الفن التشكيلي، حسب الجمالية الغربية، في معظم بلدان العـالميين  

إيران، وباكستان، وماليزيـا،  العربي واإلسالمي (المغرب العربي، والمشرق العربي، وتركيا، و
) منذ نشأتها في القرن التاسع عشر وحتى نهاية القرن العشرين، مع ذكـر أسـباب   اوإندونيسي

نشوئها، وانتشارها، وتطورها، والمدارس واالتجاهات المختلفة التـي ولـدت ضـمنها.  كمـا     
األثر الذي تركـوه  تستعرض المادة رواد الحركات التشكيلية في مختلف البلدان المذكورة ومدى 

  على الفن المعاصر لبلدانهم.
 
 
 
 

  
  معتمدة اتساع ٣                       )١تاريخ فن إسالمي () ٢٠٠١٣٠٣(

تتضمن المادة تعريف بالفن اإلسالمي، بشقيه العمارة والفنـون التطبيقيـة، ودراسـة نشـأته     
األمـويين فـي األنـدلس،    وتطوره في العالم العربي خالل عهود الخالفة األموية، والعباسية، و
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والفاطميين، والمرابطين، والموحدين، وبني نصر في األندلس.  كما يتم التركيـز علـى أهـم    
  مميزات كل عصر والتأثيرات التي طرأت على مختلف الفنون اإلسالمية في كل فترة على حدا.

  
  معتمدة اتساع ٣         )٢٠٠١٣٠٣(:م.س      )٢تاريخ فن إسالمي () ٢٠٠١٣٠٤(

تستعرض المادة تطور فن العمارة والفنون التطبيقية في المشرق العربـي، وأواسـط آسـيا،    
وأفغانستان، وإيران، وتركيا، وشبه القارة الهندية، خـالل عهـود الغزنـويين، والسـالجقة،     
وسلطنات دلهي، واإللخانيين، والمماليك، والعثمانيين، والتركمان (الخراف السـود والخـراف   

موريين، والصفويين، والمغول، والقاجار.  كما تشـرح المـادة تـأثير الفنـون     البيض)، والتي
اإلسالمية على الفنون في الغرب ومدى تأثرها بها مع دراسة أسـباب التراجـع فـي الفنـون     

  اإلسالمية منذ القرن التاسع عشر وما يتم من أجل إعادة إحيائها.
 
 

  
  معتمدة اتساع ٣                             مبادئ النقد الفني) ٢٠٠١٣١١(

تتناول المادة المداخل األساسية للنقد الفني على األصعدة النظرية الفلسفية والجمالية، والتربية 
  البصرية، والتذوق، واألدوات العلمية المرتبطة بالنقد الفني، وتتضمن المحاور التالية:

  تاريخ النقد الفني.
  بين العمل الفني والجمهور.دور النقد الفني ورسالته في تضييق الفجوة 

  مناهج النقد الفني وأدواته المستخدمة في الفن المعاصر.
  أدوات النقد الفني ونظرياته الفلسفية والعلمية وبعض من تطبيقاتها.

) لبعض التجارب الهامة في النقد الفنـي لنقـاد   Monographدراسة مركزة (مونوغراف) (
  رواد عرب وعالميين.

 
 
 

  
  معتمدة اتساع ٣                                     د الفنيالنق) ٢٠٣١٣١٢(
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يتدرب الطالب في هذه المادة على جوانب نظرية وأدواتية تطبيقة، بهدف تهيئته علـى تحليـل   
ودراسة وتقييم العمل الفني جمالياً وثقافياً، وتقليص الفجوة بين المرسل والمتلقـي، وتعزيـز   

، وتأكيد دور الفن ورسـالته كلغـة فنيـة مشـتركة بـين      التواصل بين العمل الفني والجمهور
الحضارات والشعوب.  تعرض هذه المادة الجانب الفلسفي للعمل الفني، كما تتطـرق للجانـب   

  التطبيقي من خالل زيارات ميدانية إلى المتاحف والمعارض.
  معتمدة اتساع ٣                                           منهاج بحث تاريخ فن) ٢٠٠١٢٠٣(

تدرس المادة كحلقة دراسية حيث يقدم الطالب خاللها ورقة أو ورقتين نقديتين.  وتعرف المادة 
الطالب على منهجية البحث في التفكير لتحسين كتابتهم، وتعطي القواعد األساسـية لمنهجيـة   

ال فنيـة  البحث.  المراجع والبناء البحثي والتفكير النقدي واستعمال االقتباسات والمراجع ألعم
والعرض العام لتاريخ الفن.  وتعاين المادة طرق متنوعة في منهجية البحث في تـاريخ الفـن   
والطريقة األفضل لتطبيقها في العالم العربي المعاصر ومقارنتها بالفن الغربي.  كما تقدم مفاتيح 

  تفيد الطالب في دراسة النشاط الثقافي في األردن والعالم العربي.
 

  
  معتمدة اتساع ٣                          شريح للفنان                        ت) ٢٠٠١٢١٦(

بما أن الجسم اإلنساني هو محور أساسي في التعبير الفني لقسم الرسم والتصوير والنحت، فقد 
صممت المادة لدراسة تشريح جسم اإلنسان وتشمل التالي: دراسة الهيكل العظمي للجمجمة وما 

من تغيرات فسيولوجية، من جمجمة الطفل إلى اإلنسان البالغ مع دراسة االختالفات يطرأ عليها 
بين جمجمة الرجل والمرأة.  كما تشمل دراسة عضالت التعبير في الوجـه.  وتتنـاول المـادة    
دراسة الهيكل العظمي لجسم اإلنسان وعضالت الجسم الخارجية في طبقاتها المختلفة ودراسـة  

لحركة في مظهر الجسم الخارجي، مع التركيز على الفروقات بـين جسـم   التغيرات الجسدية ل
  الرجل والمرأة.
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  معتمدة اتساع ٣                                Auto CADالرسم الهندسي ) ٢٠٠١٢٥٤(

  يكتسب الطالب في هذه المادة أدوات هامة لتسهيل تنفيذ تصاميمهم، وتقسم المادة إلى جزئين:
  ل: يتعامل مع تقنيات الرسم الهندسي اليدوي على النحو التالي:الجزء األو

  الرسم بأقالم التحبير.
  الرسم على مواد مختلفة (أوراق الرسم الشفافة وأوراق الزبدة وأوراق الكرتون األبيض)

تمارين متنوعة لرسم اإلسقاطات الهندسية لألجسام (مسقط علوي، واجهات، مقاطع، مخططات، 
  )isometric, axonometricعاد رسم ثالثي األب

  معرفة أهمية مقياس الرسم
  معرفة الطرق العالمية للداللة على المواد المختلفة

  معرفة الرموز والحواشي
الجزء الثاني: يدرب الطالب على استعمال برامج الرسم بالكمبيوتر فيتعلموا إمكانيـات الرسـم   

 Autoو  Auto Deskسـتعمال برنـامج   الهندسي ثنائي األبعاد والتشكيل ثالثي األبعـاد با 

CAD  
  ساعات معتمدة ٣                         علم المتاحف                          ) ٢٠٠١٣١٣(

تغطي المادة تاريخ المتاحف، وفلسفتها ودراسة إدارتها من نـواحي: اإلدارة، والـدخل، وإدارة   
دورها التربوي والعلمي.  ويتم تـدريب  المجموعات الفنية والحفاظ عليها، وعرضها، وأمنها، و

  الطالب في المتحف الوطني األردني للفنون الجميلة ومتاحف أخرى.
  
  ساعات معتمدة ٣         سيكولوجية وسوسيولوجية الفن) ٢٠٠١٣١٤(

تتناول هذه المادة علم النفس ودوره في فهم العمل واإلبداع الفني والطبيعة اإلنسانية للمبـدع،  
لعملية اإلبداعية ومراحلها، والدراسات النفسية المتعلقة بموضوع الفن والفنـان،  كما وتتناول ا

والتحليالت السيكولوجية في مجالي النقد والتذوق الفني.  وكـذلك دور الفـن فـي المجتمـع     
وانعكاسات ذلك على الفنان، من خالل السيرة االجتماعية والنفسية ألهم المبدعين مـن رمـوز   

وتتطرق المادة إلى سوسيولوجية األشكال واالتصال وفهـم اإلدراك وأهـم    الفن عبر التاريخ. 
  النظريات المتصلة بها.
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  معتمدة اتساع ٣               )٣تصوير () ٢٠٠١٣٢١(

مادة عملية في المرسم تقدم الطرق المختلفة للرسم الزيتي من خالل نسخ لوحة فنيـة، تحـت   
وتقنيات مختلفة.  تعرض المادة عناصر الشكل إشراف المعلم، حتى يتدرب الطالب على أساليب 

واللون، كما يتعلم الطالب الطرق الممكنة الستعمال األلوان كوسيلة للتعبير الفـردي.  تهـدف   
  المادة إلى تشجيع الطالب على بناء تكوينات فردية، وتطوير أسلوب شخصي له بالرسم.

  
 ساعات معتمدة ٣                                    )٤)تصوير (٢٠٠١٣٢٢(

مادة عملية في المرسم تدرب الطالب على طرق ومعالجات معينة للرسم باألكريليك كأحدث مواد 
التصوير.  كما يتعلم الطالب التحكم بوقت التجفيف لأللوان، والتقنيـات المسـتخدمة بالرسـم    

ة الفنيـة  الزيتي: تقنيات معتمة غير شفافة ورقيقة شفافة.  وتهدف المادة إلى تطوير الشخصي
 للطالب وإبراز أهمية التعبير الفردي لديه. 

 

 معتمدة اتساع٣                )٢٠٠١٣٢٢.س: () تكوين                  م٢٠٠١٣٢٣(
مادة عملية تعرض كيفية تحويل الفكرة إلى تكوين تصويري يتوخى فيه الحس األمثل في نسق 

ري ودراسة المدركات الحسية في الطبيعة، األشكال التي تعبر عن مضمون ما.  يقوم الطالب بتح
وسبر أغوار أدواته ومواده لتطوير مفردات شكلية خاصة به.  كما يقوم الطالب ببحـث حـول   

  عالقة الشكل مع الفراغ وأشكال التكوين في فن التصوير.
  
 معتمدة اتساع ٣ )                       ١٢٢٢٠٠١)      م.س: (٣)رسم حر (٢٠٠١٣٢٤(

مادة على دراسة جسم اإلنسان كعنصر تعبيري مع التأكيد على بناء تكوين فيه أكثر من تركز ال
جسم إنساني واحد، والتوفيق بين المواد الفنية المختلفة وبين الشكل ومضمونه مـع تطـوير   

 الرؤيا الشخصية في التعبير الفني.
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 اتســاع ٣    )٢٠٠١١٢٢ – ٢٠٣١١١٣م.س: ( )١)الطباعــة باألحمــاض (٢٠٠١٣٣١(

 معتمدة  

مادة عملية في المحترف تعرف الطالب على ماهية فن الجرافيك، وخاماته، وأدواته وتقنياتـه  
المتعددة.  ويمارس تدريجياً تقنيات الحفر المباشر على الصفائح المعدنية بواسطة األحماض أو 

دريجي، وتقنيـة  بدائلها المبتكرة، وتفتح أمامه مجاالت التجريب في تقنيات الحفر الحمضي الت
الفرنيش الطري، والحفر السطحي، والحفر العميق، كما يتم التركيز على االستفادة من التجارب 

  التقنية واإلبداعية لفناني الجرافيك من العالم العربي.
  
 اتسـاع  ٣)         ٢٠٠١٣٣١)             م.س: (٢) الطباعة باألحمـاض ( ٢٠٠١٣٣٢(

ير قدراته التقنية بحيث يكتسب مهارات أكثر عمقـاً وتطـوراً،   يستمر الطالب في تصو   معتمدة
ويقوم بتجربة الحفر على صفائح النحاس، وبالصودا الكاوية على صفائح األلمنيـوم، وكـذلك   
الحفر األكثر عمقاً على صفائح الزنك لتحقيق تقنية التمازج اللوني ذي المسـتويات المتعـددة   

زها دراسة المنجزات الطباعية لفناني الجرافيـك مـن   وممارسة تجارب جرافيكية مستحدثة تعز
 العالم الغربي.

  
 معتمدة اتساع ٣) ٢٠٠١١٢٢ – ٢٠٣١١١٣)  م.س: (١) الطباعة الحجرية (٢٠٣١٣٣٣(

مادة عملية في المحترف، تدرب الطالب على الطباعة الحجرية بتقنياتهـا المختلفـة وموادهـا    
األحبار ومواد الرمس والصمغ العربي والـورق   المتنوعة كالحجر والصفائح الخاصة، ومعالجة

المناسب، مع مراعاة مفهوم البعد الثالث والتعرف على أهمية األعمال الفنية في هذا المجال منذ 
 القرن التاسع عشر الميالدي.

 

ــاع ٣                                                ) فن الحاسوب٢٠٠١٣٣٤(  اتس
ض موجز لوسائل االتصال الجماهيري، حيث يعـرف الطالـب علـى    تشمل المادة عر  معتمدة

الجانبين النظري والعملي للممارسات الفنية على الحاسوب (وسائل العرض المتعددة، وتثبيـت  




	� ا�رد����� ا
����� و��ة ا���ل وا

 و�� ا��اد

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

البرمجيات على األجهزة، وأعمال فيديو/فيلم، وصوت/نص، والفن األدائي).  كما تتطرق لتجربة 
عاصرة من خالل استخدامهم الحاسوب كأداة فنية.  يقـوم  بعض الفنانين وممارساتهم للفنون الم

الطالب بتطبيق البرمجيات المتوفرة، مع التركيز على الجانب التطبيقي للفكر اإلبداعي والتطبيق 
 الفني لتقنيات الحاسوب الحديثة.

 

 معتمدة اتساع ٣         )٢٠٠١٢٤٢لفة       م. س: ()نحت مواد مخت٢٠٣١٣٤١(

حترف تهدف إلى تدريب الطالب على الحفر بشكل مباشر على مواد نحتيـة  مادة عملية في الم
طبيعية مثل الرخام، والحجر، والخشب، واستغالل عناصر التركيب في المادة نفسـها، إلعطـاء   
الخصوصية لكل عمل من حيث الشكل النهائي، والملمس، والتكوين.  يتـدرب الطالـب علـى    

والهوائية بطريقة صحيحة وسليمة، بما فيهـا المعـدات    استعمال األدوات اليدوية والكهربائية
كغم (حسب تعليمات السالمة العامة).  ينفذ كل طالب  ٥٠الالزمة للتعامل مع األوزان التي تفوق 

  أربعة مشاريع من مواد مختلفة، مع نماذج تبين مراحل التطور في كل مشروع.
  
  معتمدة اتساع٣   )   ٤١٢٠٠١١ – ٢٠٠١١٢٢) نحت فخاري        م. س: (٢٠٠١٣٤٢(

مادة عملية في المحترف، لتدريب الطالب على التشكيالت الفخارية إما باستعمال األشرطة 
الطينية أو البناء اللولبي، واستعمال الدوالب كأداة مساعدة في عمل النحت الفخاري.  تركز 

حت الفخاري.  كما يتم التمارين المطلوبة على الحرفية والوظيفة وحل اإلشكاليات المتعلقة بالن
  تدريب الطالب على تقنيات التزجيج والحرق وتشكيل الصلصال.

  
  معتمدة اتساع ٣       )       ٢٠٠١٢٤١م. س: (       صنع قوالب وسكب  )٢٠٠١٣٤٣(

مادة عملية في المحترف تشمل الخزف والنحت، تركز على عمل القوالب كجزء من عملية صب 
اخن)، من ثم معالجة القالب بالشمع والحرق، من أجل عمل تشكيالت المواد (الصب البارد والس

مختلفة.  تركز التمارين المطلوبة والنقاش على استخدام التشكيالت المتكررة في الفن، أما 
المواد المستعملة فتشمل: الشمع، والصلصال، والجبس، ومواد غير تقليدية.  ينفذ كل طالب 

  ثالثة مشاريع ثالثية األبعاد.
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   ساعات معتمدة ٣                                        ) جداريات فخارية        ٢٠٠١٣٤٤(
مادة عملية في المحترف تهدف إلى تعليم الطالب أصول عمل الجداريات الفخارية والجداريات 

ة المزججة، بما فيها استخدام متطور لبناء الجداريات بأساليب مختلفة، وتصميم القطع الكبير
الستخدامها في العمارة، وتركيب األجسام، والتزجيج المتقدم.  ينفذ كل طالب ثالثة مشاريع على 

  األقل.
  
   ساعات معتمدة ٣        )٢٠٠١٢٥٢) التصميم الصناعي والتجاري    م. س: (٢٠٠١٣٥١(

 تعرف المادة الطالب على المواصفات والقوانين الالزمة لتصميم منتجات صناعية حسب مفهوم
مبتكر من خالل رسومات هندسية ثالثية األبعاد.  كما يعرف الطالب بالتصاميم التجارية المختلفة 

  كالدعايات من أجل تسويق المنتج.
  
)       ٢٠٣١٢٥٣ – ٢٠٠١٢٥٢) أساسيات تصميم الموقع اإللكتروني  م. س: (٢٠٠١٣٥٢(
   ساعات معتمدة ٣

م وحتى ١٩٥٠مواقع اإللكترونية الدولية منذ عام تعرف المادة الطالب على بدء وتطوير شبكة ال
الوقت الحاضر.  كما تدربه على مبادئ التصميم لمواقع إلكترونية معروفة وتعرفه على أفضلها 
من أجل التدرب على نقد وتصميم المواقع من الناحيتين الوظيفية والجمالية.  يتم تدريب الطالب 

مم الموقع اإللكتروني ليتمكن من إنتاج موقع بطريقة على األدوات والتقنيات التي يحتاجها مص
  صحيحة. في نهاية الفصل يقدم كل طالب مشروع نهائي.

  
   ساعات معتمدة ٣                        ) تكنولوجيا االتصاالت                ٢٠٣١٣٥٣(

ة االستفادة تدرب المادة الطالب على تصميم وسائل اإلعالم المحوسبة باختالف أنواعها، وكيفي
من تقنيات مختلفة لتطوير معالجة الصورة، كما تعرض أمثلة عملية لألدوات األساسية في الفن 

  الرقمي، وتطبيقاته على الفنون الجميلة والتصاميم التجارية.
  
ساعات  ٣)  ٢٠٣١٢٥٣ – ٢٠٠١٢٥٢)  م. س: (١) تصميم بالحاسوب (٢٠٣١٣٥٤(

   معتمدة
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 :CADوالوسائل الستخدام برمجيات الحاسوب في التصميم ( مادة نظرية وعملية تقدم الطرق

Computer Aide Design والتصميم الجرافيكي، وبرمجيات معالجة الصورة كاألوتكاد ،(
)Auto CAD) واألدوبي فوتوشوب (Adobe Photoshop تهدف المادة إلى تعريف  .(

في استخدامها كوسيلة  الطالب بتقنيات وتطبيقات هذه البرمجيات، وتطوير قدرات الطالب
  للتصميم الجرافيكي واالتصال البصري.

 
 

  
   ساعات معتمدة ٣                                 ) الزخرفة اإلسالمية        ٢٠٠١٣٥٥(

للمادة جانب نظري يعرف الطالب بفلسفة الزخرفة اإلسالمية والمعنى الباطني لألشكال الزخرفية 
الفن من بدايات العصور اإلسالمية.  أما الجانب العملي فيدرب الطالب المتعددة متتبعاً تطور هذا 

رته من خالل ورشات عمل في على تصميم وتذهيب األشكال الزخرفية اإلسالمية، وتطوير مها
 .المرسم

 

  
   ساعات معتمدة ٣                                يب) الفن الرقمي وفن الترك٢٠٠١٣٥٦(

مختلفة من التركيب واألعمال الفنية المستوحاة من البيئة، باستطاعة  تركز المادة على أنواع
الطالب أن يعمل بالكتلة أو المساحة أو أن يبتكر جواً محدداً في غرفة أو مكان خارجي.  وعليه 
أن يوجد فراغاً معقوالً ومواداً على شكل: مواد عضوية مثل الخضار والفواكه.. الخ، مواد 

خشب.. الخ، مواد نحتية مثل البالستيك والفخار.. الخ.  ويمكن أن يجد طبيعية مثل الرمل وال
مواداً مثل المخلفات الصناعية، كما يمكنه استخدام الكمبيوتر أو وسائل اإلعالم اإللكترونية مثل 
الفيديو والضوء والصوت.  باستطاعة الطالب أن يختار مادة واحدة يعمل بها أو يخلطها مع 

أن يقدم للمدرس دراسة خطية لمشروعه قبل تنفيذه يتضمن التكلفة  مواد أخرى كما عليه
  والوقت والمواد المستخدمة والتقنيات والمكان.. الخ.

  
   ساعات معتمدة ٣                                                 ) التربية الفنية٢٠٠١٣٦١(
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مهمة في تشكيل شخصية الفرد.  تتناول المادة الفن والتربية عن طريق الفن، كأحد العوامل ال
كما تتطرق إلى التربية الفنية من حيث تطور مفاهيمها منذ مراحل تقليد الكبار، إلى مرحلة 
الحداثة المهتمة بفنون األطفال كفنون قائمة بذاتها والتي يعبر الطفل من خاللها عن عالمه 

عالقتها بفنون الحضارات القديمة المستقل.  كما تتناول المادة المظاهر العامة لرسوم األطفال و
والفن الحديث وما بعد الحداثة.  وتوضح مراحل نمو التعبير الفني لدى الطفل وحقائقها وتتطرق 
إلى طرق ومناهج تدريس التربية الفنية وتقويمها، وإعداد مدرس الفن الواعي المتمرس 

  والقادر على القيام بهذه المهمة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   ساعات معتمدة ٣                                         الفن الحديث ) نظريات٢٠٠١٤١١(

تتناول المادة نظريات الفن الحديث المتزامن مع الثورة الصناعية وبروز األفكار الفنية 
والنظريات المضادة لنظرية المحاكاة للطبيعة التي ازدهرت في عصر النهضة.  تحتوي المادة 

  ات التالية:دراسات للحركات واالتجاه
)، والفن Russian Formalismاالنطباعية، والتكعيبية، والدادائية، والبنائية الروسية (

 – neo)، والبالستيكية المحدثة (Destijl)، وحركة الدوستيل (Art Nouveauالجديد (

plasticism) والجشتالت ،(Gestalt) والسريالية ،(Surrelsism كما تستعرض  .(
ذات صبغة اجتماعية ونظريات فنية ارتبطت بعلم اإلشارات، والداللة، ونظريات المادة تفسيرات 

  الفن الحديث المرتبطة بثورة المعلومات، وتعدد الوسائط الفنية.
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   ساعات معتمدة ٣               )٢٠٠١٤١١م. س (    ) ما بعد الحداثة         ٢٠٠١٤١٢(
التي جسدها تيار ما بعد الحداثة  تتناول المادة اإلنعكاسات الجمالية والفكرية

)Postmodernism في مجال الفنون البصرية بشكل خاص، ومجال النظريات الفلسفية (
والفكرية المواكبة لها، منذ انطالقتها األولى في الواليات المتحدة األمريكية في الثلث األخير من 

، واالقتصادية، والفكرية التي القرن العشرين.  كما تتناول التغييرات االجتماعية، والسياسية
  أثرت على اتجاهات ما بعد الحداثة.

 
 
 
 
 
 

  
   ساعات معتمدة ٣                     )٢٠٣١٣١٢)      م.س: (٢) النقد الفني (٢٠٠١٤١٣(

) في استعراض االتجاهات واألدوات النقدية ١تتوسع المادة استكماالً لمادة النقد الفني (
مختبرية والميدانية.  ويتم التركيز بصورة خاصة على أبرز االتجاهات المعاصرة وتطبيقاتها ال

النقدية المتداولة في النقد المعاصر، مثل المدرسة النقدية الداللية (السيمولوجيا) والمدرسة 
(الظاهرية)، وكذلك المدارس النقدية المعاصرة ذات الصلة بتطور التكنولوجيا وثورة المعلومات.  

) يقوم بها الطلبة Work Sheetsشكل مركز تطبيقات نقدية عملية ميدانية (وتتضمن المادة ب
  بشكل مباشر من خالل المعارض الفنية واالتصال المباشر بالفنانين ومناقشة أعمالهم الفنية.

 
 

  
   ساعات معتمدة ٣        ) ٢٠٠١٣٢٢)               م. س: (٥) تصوير (٢٠٠١٤٢٣(

لتعبيري عند الطالب وتحرير رؤيته بالتحليل والتبسط وإعادة تهدف المادة إلى تطوير الحس ا
البناء الشكلي المستوحى من المواضيع الحية.  كما يتدرب الطالب على تطوير تكوين العمل 

  الفني والتوافق بين الشكل والمضمون.
  




	� ا�رد����� ا
����� و��ة ا���ل وا

 و�� ا��اد

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  
  
   ساعات معتمدة ٣   ) ٢٠٣١٢٣٢)      م. س: (٢يرية () الطباعة بالشاشة الحر٢٠٠١٤٣٣(
تتناول التقنيات المستخدمة في العزل والتفريغ بألوان متعددة  –ادة عملية في المحترف م

ومراعاة مؤثرات المزج اللوني والتعامل مع األحبار بأنواعها ومصادرها.  والتعامل مع البعد 
الثالث واستدام التصوير الضوئي (ضمن األصول الفنية للسيروغراف) وإنتاج الملصق (بوستر) 

ان.  ويقوم كل طالب بإنتاج عمل فني باستخدام األلوان الشفافة وعمل فني آخر باستخدام باأللو
  األلوان المعتمة.

 
 
 
 
 

  
   ساعات معتمدة ٣     )٢٠٣١٣٣٣م. س: (              ) ٢) الطباعة الحجرية (٢٠٠١٤٣٤(

الل التدريب يتابع الطالب صقل مهاراته في الطباعة الحجرية ويستمر في تطوير تقنياته من خ
على طرق الطباعة الملونة بأكثر من لون بالحذف واإلضافة على نفس الكالئش الطباعية، 
والمزواجعة بين الحجر وصفائح األلمنيوم للحصول على مالمس وتقينات خاصة.  كما تتطرق 
المادة لطرق التخطيط المباشر باألحبار على الحجر وصفائح األلمنيوم مع دراسة الفترات 

  ريخية وأهم الفنانين اللذين عملوا بها.التا
 
 
 
 
 
 

  
   ساعات معتمدة ٣                )٢٠٠١٣٤٣) نحت متطور             م. س: (٢٠٠١٤٤١(




	� ا�رد����� ا
����� و��ة ا���ل وا

 و�� ا��اد

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

صممت هذه المادة لطلبة النحت على مستوى متقدم، كي تساعدهم على الخوض في تجارب 
الداخل أو في الهواء الطلق جديدة لتقديم مشاريع ذات طبيعة متعددة الدراسات سواء كان في 

وبحجم معتدل، وكذلك لتعليهم أفضل الحلول في دراسة المكان والفراغ والمادة المناسبة للموقع.  
تغطي المادة جوانب دراسة تكاليف تنفيذ العمل وكيفية إبرام عقود االتفاق وتقديم المقترح 

  لتسويق المشروع وإيجاد الرعاية والتمويل.
  
   ساعات معتمدة ٣                )٢٠٠١٣٤٢م. س: (   طور        ) خزف مت٢٠٠١٤٤٢(

يقوم الطالب باستخدام تقنيات وأساليب متعددة في إنجاز أعمال فنية من خالل القوالب والدوالب 
في البناء، وتقنيات متعددة بما فيها الراكو وزجاج الملح في التزجيج.  ويطلب من الطالب تنفيذ 

  لكل تقنية يتعلمها. أعمال أي عمل واحد ٨
 
 
 
 
 
 

  
   ساعات معتمدة ٣        )٢٠٠١٢٤٢م. س: (            ) سكب معادن          ٢٠٠١٤٤٣(

تدرب المادة الطالب على سكب المعادن، تحديداً األلمنيوم والبرونز.  وتشمل كيفية عمل القوالب 
المباشرة في سكب المعادن للسكب والتشميع والتفريغ من الشمع وعملية السكب سواء بالطريقة 

  بواسطة الرمل أو بواسطة القوالب الحرارية.
  
   ساعات معتمدة ٣       )٢٠٣١٣٥٤م. س: (         )   ٢) تصميم بالحاسوب (٢٠٠١٤٥٥(

يقوم الطالب بالعمل ضمن مجموعات فيتمرنون على العصف الذهني واإلبداع وعرض الحمالت 
ئن واقعيين.  تعرف مشاريع المادة بوسائل األعالم المتنوعة الدعائية الموجهة لفئة معينة ولزبا

والمستخدمة في صناعة الدعايات.  وسيتم التركيز على عملية تطوير المفهوم لحملة دعائية 
  شاملة.

 




	� ا�رد����� ا
����� و��ة ا���ل وا

 و�� ا��اد

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  
   ساعات معتمدة ٣                                ) تكنولوجية الوسائط المتعددة ٢٠٠١٤٥٦(

العملي فتعرف الطالب على كيفية تنفيذ قطع فنية بوسائط متعددة من  تتجه المادة نحو التطبيق
الحركة وواجهة التطبيق والبرمجة،  -خالل تعريفه على ثالثة مظاهر للوسائط الحاسوبية وهي :

بحيث يكتشف الصلة ما بين الكلمة والصوت والصورة في محيط االنترنت وسطح المكتب.  
مادة والشبكة العالمية، للقيام بأبحاثه حول واجبات مختارة يستخدم الطالب الكتب المقررة لل

وقضايا برمجية من أجل تقديم أعمال أصلية يستخدم فيها صوره وكتاباته.  وتركز المادة على 
اإلبداعات الغنية والدراسة التفصيلية لتجارب في حقل جرافيك الحاسوب والبرمجة وأي قضايا 

  تروني في مجتمعنا.مرتبطة بدور الصور واالتصال اإللك
  
  
  
) النقد الفني وتاريخ الفن       م. س: (موافقة القسم)        ١) مشروع التخرج (٢٠٠١٤٧١(
   ساعات معتمدة ٤

يقدم الطالب إطار عام مقترح لرسالته والذي يختار موضوعها مع األستاذ المشرف.  ويجب أن 
  تتم الموافقة على قبل األستاذ المشرف والعميد.

  
ساعات  ٦الفني وتاريخ الفن م. س: (موافقة القسم)  ) النقد ٢) مشروع التخرج (٤٧٠٢٠٠١(

   معتمدة
يسلم الطالب بحثه كامالً مكتوباً حسب متطلبات الجامعة األردنية في نهاية السنة الرابعة وتقوم 

  لجنة مختصة يتكون أعضاؤها من داخل الكلية وخارجها بمناقشة البحث وتقييمه.
) الرسم والتصوير                        م. س: (موافقة ١شروع التخرج () م٢٠٠١٤٧٢(

   ساعات معتمدة ٤         القسم)
كلمة  ١٠٠يقدم الطالب لألستاذ المشرف وصفاً مكتوباً لمقترح مشروع التخرج ال يزيد عن 

  ويشتمل على ما يلي:




	� ا�رد����� ا
����� و��ة ا���ل وا

 و�� ا��اد

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  المادة أو المواد المستخدمة في تنفيذ القطع. .١
  تفصيل.حجم المشروع بال .٢
  إبداعية تناول الموضوع من حيث المضمون والتقنيات المستخدمة. .٣

  يجب أن تتم الموافقة على المقترح من قبل األستاذ المشرف والعميد. 
  
   ساعات معتمدة ٦التصوير  م. س: (موافقة القسم)) الرسم و٢) مشروع التخرج (٢٠٠١٤٧٩(

المشرف ويقدمه نهاية السنة الرابعة أمام لجنة يقوم الطالب بتنفيذ المشروع باالتفاق مع األستاذ 
  مختصة يتكون أعضاؤها من داخل الكلية وخارجه تقوم بتقييمه.

  
   ساعات معتمدة ٤ م. س :(موافقة القسم)   ) فن الجرافيك   ١) مشروع التخرج (٢٠٠١٤٧٣(

كلمة  ١٠٠يقدم الطالب لألستاذ المشرف وصفاً مكتوباً لمقترح مشروع التخرج ال يزيد عن 
  متضمناً طباعيتين من مجموع التقنيات التي تدرب عليها يشتمل على ما يلي:

  المواد المستخدمة في تنفيذ المشروع. .١
 إبداعية تناول الموضوع من حيث المضمون والتقنيات المستخدمة. .٢

  عدد القطع المقدمة وحجمها. .٣
  .يجب أن تتم الموافقة على المقترح من قبل األستاذ المشرف والعميد

 
 

  
   ساعات معتمدة ٦   فن الجرافيك  م. س: (موافقة القسم) )٢) مشروع التخرج (٢٠٠١٤٧٧(

يقوم الطالب بتنفيذ المشروع باالتفاق مع األستاذ المشرف ويقدمه نهاية السنة الرابعة أمام لجنة 
  مختصة يتكون أعضاؤها من داخل الكلية وخارجه تقوم بتقييمه.

  
   ساعات معتمدة ٤ أو الخزف م. س: (موافقة القسم) ) النحت١) مشروع التخرج (٢٠٠١٤٧٤(

كلمة مع  ١٠٠يقدم الطالب لألستاذ المشرف وصفاً مكتوباً لمقترح مشروع التخرج ال يزيد عن 
  نماذج لمجسم/مجسمات صغيرة ويكون إما في النحت أو الخزف أو كليهما ويشتمل على ما يلي:




	� ا�رد����� ا
����� و��ة ا���ل وا

 و�� ا��اد

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  
  ذ القطع.المادة أو المواد المستخدمة في تنفي .١
  حجم المشروع بالتفصيل. .٢
  إبداعية تناول الموضوع من حيث المضمون والتقنيات المستخدمة. .٣

  يجب أن تتم الموافقة على المقترح من قبل األستاذ المشرف والعميد. 
  
   ساعات معتمدة ٦لنحت أو الخزف م. س: (موافقة القسم) ) ا٢) مشروع التخرج (٢٠٠١٤٧٨(

روع باالتفاق مع األستاذ المشرف ويقدمه نهاية السنة الرابعة أمام لجنة يقوم الطالب بتنفيذ المش
  مختصة يتكون أعضاؤها من داخل الكلية وخارجه تقوم بتقييمه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   ساعات معتمدة ٤ التصميم  م. س: (موافقة القسم)        )١) مشروع التخرج (٢٠٠١٤٧٥(

كلمة  ١٠٠وباً لمقترح مشروع التخرج ال يزيد عن يقدم الطالب لألستاذ المشرف وصفاً مكت
  ويشتمل على ما يلي:

  نوع التصميم. .١
  التصميم الصناعي. ----




	� ا�رد����� ا
����� و��ة ا���ل وا

 و�� ا��اد

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  التصميم التجاري. ----
  تصميم الموقع اإللكتروني. ----
  التصميم الجرافيكي. ----
  آخرى.. ----
  األداة المستخدمة في تنفيذ المشروع: الحاسوب أو الطابعة الحريرية أو رسم حر.. الخ. .٢
  حجم المشروع. .٣
  بداعية تناول الموضوع من حيث المضمون والتقنيات.إ .٤

  يجب أن تتم الموافقة على المقترح من قبل األستاذ المشرف والعميد.
  
   ساعات معتمدة ٦ ) التصميم     م. س: (موافقة القسم)٢ج () مشروع التخر٢٠٠١٤٧٦(

سنة الرابعة أمام لجنة يقوم الطالب بتنفيذ المشروع باالتفاق مع األستاذ المشرف ويقدمه نهاية ال
  مختصة يتكون أعضاؤها من داخل الكلية وخارجه تقوم بتقييمه.

 

  
   ساعات معتمدة  ٣            Sinography) السينوغرافيا ٢٠٠٢٢٢٣(

تهدف المادة إلى تعريف الطالب بأساسيات السنوغرافيا (ديكور المسرح) وعالقة التصميم مع 
ومفرداتها  stock/standardورات وأساسياتها الحدث الدرامي وتشمل: تصميم الديك

)، األقواس.. الخ).  وكذلك تغطي المادة flats(أبواب، شبابيك، مستويات وحدات البناء (
)، والستائر وبعض الخدع في accessories and propsاإلكسسوارات واللوازم (

 المنظور المسرحي، كما تعرف بأساسيات اإلضاءة والمكياج واألزياء.

 
 

 


