
 دليل جامعة النجاح الوطنية713

كلية الفنون الجميلة
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رؤية الكلية   :

ــداع  ــا املختلفــة مرســخًة فكــرة أن الفــن روح الشــعوب ومــن الفــن تنبثــق الحضارة، فاإلب ــة بتخصصاته ــون الجميل ــة الفن ــق كلي تنطل

الفنــي يعكــس فلســفة ورقــة فكــر الفنــان ومــن هنــا فــإن الكليــة تهــدف بشــكل أســايس إىل تعزيــز الفكــر األكاد�ــي والفنــي جنبــاً إىل 

ــد  ــز عــىل الصعي ــد ومتمي ــاظ عــىل  مســتوى رائ ــا الحف ــة عــىل رأس أولوياته ــق العمــيل واضع ــع تركيزهــا عــىل الحرفية والتطبي جنب م

الوطنــي ومنافســة مؤسســات التعليــم األكاد�ــي عــىل الصعيــد العاملــي، كــ® وتدعــم هــذه الــرؤى التطويــر املســتمر للقســم وفقــاً ملــا 

تتطلبــه التوجهــات الفنيــة املختلفــة وتقنيــات العمــل الفنــي املتجــددة عــىل كل املســتويات. 

لهــذا نجــد أنفســنا يف ســعي دؤوب لتطويــر أدواتنــا وأســاليبنا وتشــجيع طلبتنــا عــىل مزيــد مــن البحــث والدراســة لتحفيزهــم عــىل 

مزيــد مــن اإلبــداع والتميــز وتأكيــد روح العمــل الج®عــي.

            

ــن  ــد م ــاء املزي ــاً إلنش ــدة وأفقي ــىل ح ــص ع ــاً يف كل تخص ــد عمودي ــب أن �ت ــذي يج ــر ال ــة التطوي ــة يف منهجي ــا الخاص ــا رؤيتن ولن

ــة،  ــة بنشــاطات الجامع ــن املشــاريع ذات الصل ــد م ــن خــالل إنجــاز العدي ــة م ــز دور الكلي ــة إىل تعزي ــة، باإلضاف التخصصــات ذات الصل

ــاورة. ــات املج ــيل واملجتمع ــع املح ــات املجتم ــاركة مؤسس ــا Áش ــل وتنظيمه ــات العم ــارض وورش ــداد املع وإع

إننــا عــىل ثقــة أننــا قــادرون يف كليــة الفنــون عــىل تطويــر رؤيــة شــاملة يتناغــم فيهــا أعضــاء الهيئــة التدريســية مــع الطلبــة لتطويــر 

الجيــل املحــرتف الــذي نصبــو إليــه جميعــاً.

تقدم كلية الفنون الجميلة خططاً دراسية تؤدي إىل منح درجة البكالوريوس يف التخصصات األكاد�ية التالية:

الرسم والتصوير• 

تصميم داخلـــي                                    • 

علوم موسيقيـــة                        • 

تصميم جرافيك• 

فن الخـــــــزف• 

رسالة الكلية
تنطلــق كليــة الفنــون الجميلــة مــن رســالة الجامعــة التــي تهــدف إىل أن تكــون مميــزة يف األداء األكاد�ــي وعــىل املســتوى الــدويل وذلــك 

مــن خــالل توفــÏ تعليــم عــايل نوعــي يف تخصصــات مختلفــة تخــدم املجتمــع املحــيل واملجتمعــات املحيطــة مــن تخريــج طلبــة مميزيــن 

ــدم واالزدهــار لشــعوب  ــق التق ــة يف الســوق املحــيل واألســواق املحيطــة، لتحقي ــاً ضمــن االحتياجــات املطلوب ــاً وعلمي ــÒ أكاد�ي ومؤهل

املنطقــة، وذلــك مــن خــالل رؤيــة الجامعــة للتطــورات التــي تحــدث عــىل مســتوى العــاÔ باألخــص يف هــذه املنطقــة التــي تحتــاج إىل كــوادر 

برشيــة مؤهلــة مــن أجــل البنــاء والتقــدم يف كل املجــاالت التــي ترفــع مســتوى الوطــن واملواطــن عــىل حــد ســواء.

ــدة يف  ــا الوحي ــز كونه ــاً تســعى إىل التمي Øــي دا ــة الت ــات الجامع ــي كلي ــة كباق ــة النجــاح الوطني ــة يف جامع ــون الجميل ــة الفن      إن كلي

 Òــة املبدعــة بفلســط ــق أمــام الطاقــات الفني ــة الطري ــون واملوســيقى، وقــد مهــدت الكلي ــة يف الفن ــح شــهادة أكاد�ي ــي Ùن فلســطÒ الت

االلتحــاق بالدراســة األكاد�يــة التــي عملــت هــذه الكليــة عــىل صقــل هــذه املواهــب وإعدادهــا إعــداداً جيــداً لتصبــح قــادرة عــىل نــرش 

الوعــي الفنــي واملوســيقي بــÒ أبنــاء الشــعب الفلســطيني واملنطقــة وذلــك مــن خــالل برامجهــا املطروحــة يف مجــاالت مختلفــة ســاهمت 

يف تعزيــز مســتوى الثقافــة الفنيــة واملوســيقية يف املجتمــع الفلســطيني.

ــي يشــهدها  ــاً يف تأهيلهــم لخــوض املنافســة الشــديدة الت ــ®ً منهجي ــا تعلي ــح طالبه ــي Ùن ــة الت ــون الجميل ــة الفن ولقــد ســاهمت كلي

ســوق العمــل باســتخدام أســاليب علميــة وفنيــة متطــورة تعمــل عــىل التوســع يف الفكــر النقــدي واإلبداعــي يف مجــاالت الفنــون التطبيقيــة 

والتشــكيلية واملوســيقى التــي تزيــد مــن مهــارات الطلبــة لتجعلهــم قادريــن عــىل الدخــول إىل عــاÔ االحــرتاف مــا أمكــن ذلــك، وبكفــاءة 

عاليــة تقــوم عــىل تطبيــق أحــدث التقنيــات التــي تقبــل التطــور املســتمر ملواكبــة املتطلبــات العلميــة والفنيــة التــي يحتاجهــا الســوق 

املحــيل ويعتمــد التطــور هــذا عــىل املعايــÏ التــي يخضــع لهــا الطلبــة املقبولــون يف تلــك الربامــج الحديثــة التــي طبقــت يف كليــات عامليــة 

متخصصــة ترتكــز عــىل النوعيــة الناتجــة عــن الثــورة املعلوماتيــة والتكنولوجيــة بهــدف ربـــط برامجهــا العلميــة مــع التغــÏات الرسيعــة 

الحاصلــة يف املجتمعــات العامليــة، فــإن الربامــج األكاد�يــة املطروحــة يف األقســام املختلفــة تتميــز بكونهــا شــمولية وتخصصيــة يف آن واحــد 
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ومعــاً،  فضــالً عــن وجــود املرونــة الالزمــة ضمــن املــواد االختياريــة بهــدف تنميــة اهت®مــات الطالــب يف كافــة التخصصــات املتوفــرة يف 

الكليــة.

االهداف
ــة  ــة مواكب ــ®ل فني ــاج أع ــن إنت ــم م ــاً، وÙكنه ــاً وأدائي ــة فكري ــارات الطلب ــة مه ــة إىل تنمي ــة يف الجامع ــون الجميل ــة الفن ــدف كلي ته

ــة ومســتمرة  ــة، ورفــد املجتمــع الفلســطيني والعــرà بفنانــÒ ذوي كفــاءة متميــزة ومشــاركة فاعل للحــركات التشــكيلية املحليــة والعاملي

بتأكيــد دورهــا الريــادي يف الوطــن بدعــم الفــن والفنــان الفلســطيني فــإن الكليــة تســعى إىل تحقيــق مســتوى أوســع مــن التعــاون والتبــادل 

الثقــايف بينــه وبــÒ مؤسســات عامليــة ومحليــة، كــ® يهــدف إىل ترســيخ دور الطلبــة يف عمليــة التطويــر واملســاهمة الفاعلــة مــن خــالل 

ــون يف مختلــف الجامعــات، فمــن  ــادل األكاد�ــي مــع أقســام الفن ــدة وتشــجيع برامــج التب العمــل الج®عــي واملشــاركة بنشــاطات عدي

ــزة بنشــاطات مشــرتكة مــع مؤسســات املجتمــع املحــيل مــ® يســاهم يف تعميــق فهــم املجتمــع للفــن  ــة متمي ــÏِِه عــىل منهجي خــالل َس

وتذوقــه بوجــه عــام وللفــن الفلســطيني بشــكل خــاص، حيــث �كــن للطلبــة مــن خــالل هــذه النشــاطات تطبيــق التوجيهــات الفكريــة 

التــي هــي حصيلــة تجــارب فنيــة متعــددة.

وســتبقى كليــة الفنــون منهــالً ال ينضــب للحركــة الفنيــة الفلســطينية وليــس تطــوره Áحصــور عــىل مســتوى محــيل وعــرà فحســب 

بــل سيســتمر قدمــاً لينافــس املؤسســات الفنيــة واألكاد�يــة العامليــة فالكليــة تلعــب دوراً رائــداً وحساســاً يتــ®ىش مــع حساســية الواقــع 

الفلســطيني حضــارة وشــعباً.
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برنامج العلوم الموسيقية
الخطة الدراسية

يقــدم قســم العلــوم املوســيقية تخصصــا منفــردا يف العلــوم املوســيقية يــؤدي إىل منــح درجــة البكالوريــوس يف العلــوم املوســيقية، وعــىل 

جميــع الطلبــة الراغبــÒ يف الحصــول عــىل درجــة البكالوريــوس يف هــذا التخصــص إÙــام (123) ســاعة معتمــدة، تشــمل متطلبــات الجامعــة 

اإلجباريــة ومتطلبــات القســم اإلجباريــة واالختياريــة.

رؤية الربنامج ورسالته:

قســم العلــوم املوســيقية بكليــة الفنــون الجميلــة يهــدف إىل أن يكــون رائــدا بــÒ أقســام املوســيقى يف الجامعــات والكليات الفلســطينية، 

ــة  ــة واألهلي ــد املؤسســات الحكومي ــل عــىل رف ــيقية ويعم ــوم املوس ــي يف تخصــص العل ــايل ونوع ــم موســيقي ع ــÏ تعلي ــوم بتوف ــو يق فه

بالكــوادر املؤهلــة يف مجــاالت املوســيقى املختلفــة والتــي Ùكــن الخرجــÒ مــن النهــوض والقيــام بدورهــا الحضــاري والريــادي املنشــود.

  

ويحافــظ القســم عــىل تراثنــا املوســيقي الفلســطيني، وكذلــك عــىل الــرتاث العــرà االســالمي وكــ® يعمــل عــىل نــرش الوعــي والثقافــة 

املوســيقية العامليــة، ويحــث أعضــاءه عــىل القيــام باألبحــاث العلميــة يف مجــال املوســيقى وكذلــك يشــجع الطلبــة الدارســÒ عــىل تحقيــق 

التقــدم العلمــي واملوســيقي األمــر الــذي يــؤدي اىل تطويــر املجتمــع واملســاهمة يف نــرش املعرفــة املوســيقية يف شــتى املجــاالت مــع األخــذ 

بعــÒ االعتبــار تعزيــز روح االنتــ®ء الوطنــي.

ويــرى قســم العلــوم املوســيقية الســعي الــدؤوب وبخطــوات متســارعة للنهــوض بنوعيــة التعليــم املوســيقي وتحفيــز العاملــÒ والطلبــة 

عــىل اإلبــداع والتميــز، كــ® ويــرى أن احتياجــات الوطــن مــن الكــوادر والقــوى البرشيــة املؤهلــة لتعليــم املوســيقى ال يتــم عــرب عمليــة 

ــة يف شــتى مجــاالت املوســيقى، ونــرش فــن  ــة شــاملة ســعياً نحــو التطــور النوعــي للمــوارد البرشي تعليــم فحســب، بــل مــن خــالل رؤي

املوســيقى الرفيــع.

أهداف البرنامج العامة: 

يســعى قســم العلــوم املوســيقية وبشــكل مســتمر إىل توســيع مجــال تخصصاتــه وإعــداد كــوادر لخدمــة املجتمــع املحــيل باســتخدام 

 :èأســاليب تدريــس حديثــة وتقــع أهــداف الربنامــج يف اال

تحفيز الطلبة عىل التميز واإلبداع.• 

نرش الوعي والثقافة املوسيقية.• 

اكتساب مهارات العزف عىل آلة موسيقية.• 

اكساب الطلبة مهارات يف الرتبية املوسيقية تقديم املعارف والنظريات املوسيقية االساسية.• 

مخرجات التعليم المنشودة من البرنامج: 
يسعى برنامج البكالوريوس يف العلوم املوسيقية اىل تحقيق املخرجات التالية: 

قادرا عىل توظيف املفردات املوسيقية الالزمة للنقد املوسيقي. • 

قادرا عىل توظيف التقنيات الحديثة يف مجال املوسيقى.• 

مثقفا ثقافة موسيقية واسعة ومل® Áجاالت الفنون كافة.• 

قادرا عىل نرش الوعي والثقافة املوسيقية يف مجتمعه وبيئته.• 

مؤهــال لدخــول ســوق العمــل املوســيقي يف تكويــن فــرق وجوقــات موســيقية، كذلــك امتالكــه مهــارات أساســية يف مجــال التوزيــع • 

املوسيقي.

قادرا عىل التواصل مع املؤسسات العربية والعاملية ذات العالقة يف مجال العلوم املوسيقية.• 

مؤهال لتدريس مساقات الرتبية املوسيقية يف جميع مراحل التعليم املختلفة.• 

قادرا عىل مواكبة املستجدات يف مجال الرتبية املوسيقية واألداء املوسيقي.• 

ممتلكا للمهارات املوسيقية األساسية يف املوسيقى العربية والغربية من الناحيتÒ األدائية والج®لية.  • 
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مل® بتاريخ فن املوسيقى وتطوره من موسيقى الحضارات القد�ة وحتى املوسيقى املعارصة.• 

مرجعيات محلية أو إقليمية أو عالمية في تحديد األهداف ومخرجات التعليم (أكاديمية أو مهنية).

لقــد تــم تحديــد ذلــك مــن خــالل وضــع الخطــة الدراســية للقســم والتــي اعتمــدت عــىل خطــط أكاد�يــة ســابقة للقســم مــع تطويرهــا 

Áــا يخــدم فلســفة القســم ورســالته للســنوات القادمــة باإلضافــة إىل االطــالع عــىل برامــج اكاد�يــة عربيــة ودوليــة.

دور الرشكات من خارج الجامعة يف إعداد الخطط الدراسية (القطاع الخاص، والخدماè، والحكومي).

متطلبات الجامعة االجبارية:
عىل الطلبة اجتياز جميع املساقات يف هذه املجموعة (18) ساعة معتمدة

س.ماسم المساقرقم المساق
10032100ë0انجليزي استدرا
3ثقافة اسالمية11000101
3لغة عربية11000102
3لغة إنجليزية 110001031
3لغة إنجليزية 110003232
3دراسات فلسطينية11000105
1مهارات القيادة واالتصال11000117
1خدمة مجتمعية11000108
1مقدمة يف علم الحاسوب11000127
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الخطة الدراسية لبرنامج العلوم الموسيقية (١٢٢) ساعة معتمدة
متطلبات القسم اإلجبارية (٩٢ ساعة) معتمدة

المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق
11201228  م.س. 1                 3تقنيات يف الهندسة الصوتية والتوزيع املوسيقي الحديث 11201329
11201325 (1) ì3أساليب تدريس املوسيقى وتدرب ميدا                 
                 3أناشيد وأغاì مدرسية 11201419
                 3آلة حرة 11201231
11201320  م.س. 1                 3صولفيج رشقي 11201311
11201216  م.س. 1                 3آلة اختصاص (3) 11201317
11201317  م.س. 1                 3آلة اختصاص (4) 11201318
11201222 (2) ì11201221  م.س. 1                 3هارمو
11201324 à11201221  م.س. 1                 3تحليل موسيقي غر
                 3تقنيات موسيقية بوساطة الحاسوب (1) 11201228
                 3موشحات (1) 11201326
                 2مناهج البحث العلمي 11211331
                 3علم الج®ل 11211328
                 2مدخل اىل الفنون 11211101
                 3مرشوع تخرج 11201427
                 3قواعد التلحÒ للموسيقى العربية 11201430
                 3قواعد املوسيقى العربية 11201320
                 1بيانو (1) 11201112
                 3مدخل إىل الرتبية املوسيقية 11201102
                 2الفلكلور املوسيقي الفلسطيني 11201103
                 3تاريخ وتذوق املوسيقى (1) 11201104
11201104  م.س. 1                 3تاريخ وتذوق املوسيقى (2) 11201105
                 3قواعد املوسيقى العاملية 11201106
                 2مدخل اىل علم املوسيقى 11201101
11201107  م.س. 1                 3صولفيج وإيقاع (2) 11201108
11201221 (1) ì3هارمو                 
11201112  م.س. 1                 1بيانو (2) 11201113
                 3اآلالت املوسيقية العاملية والعربية 11201123
11201108  م.س. 1                 3صولفيج وإيقاع (3) 11201209
11201209  م.س. 1                 3صولفيج وإيقاع (4) 11201210
11201113  م.س. 1                 1بيانو (3) 11201214
                 3آلة اختصاص (1) 11201215
11201215  م.س. 1                 3آلة اختصاص (2) 11201216
                 3صولفيج وإيقاع (1) 11201107
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متطلبات القسم االختيارية (١٢ ساعة ) معتمدة  
المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

                 3فرقة عزف (1) 11201352
                 3تحليل موسيقي رشقي 11201458
11201462 (3) ì11201222  م.س. 1                 3هارمو
11201326  م.س. 1                 3موشحات (2) 11201461
11201318  م.س. 1                 3آلة اختصاص 5 11201459
                 3بوليفونيا 11201256
11201228  م.س. 1                 3تقنيات موسيقية بواسطة الحاسوب (2) 11201363
                 3أساليب ارتجال 11201455
11201254 ï3أساليب تطوير الصوت الغنا                 
11201352  م.س. 1                 3فرقة عزف (2) 11201353
                 3تاريخ املوسيقى العربية واإلسالمية 11201357
11201353  م.س. 1                 3فرقة عزف (3) 11201360
11201451 (2) ì11201325  م.س. 1                 3أساليب تدريس املوسيقى وتدريب ميدا
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وصف المساقات:

11201101 مدخل الى علم الموسيقا (فن اإللقاء): (نظري) 
ــي®ت  ــة، والتقس ــاً ولغ ــ®ً وفن ــا عل ــيقا بوصفه ــاì املوس ــÏ مع ــة، وتفس ــة واملعنوي ــÒ اللغوي ــن الناحيت ــيقا م ــة موس ــف كلم تعري

واألشــكال املوســيقية املختلفــة، وكتابــه هــذه األشــكال عــىل املــدرج املوســيقي، وطريقــة رســم املفتــاح، والســالÔ املوســيقية املتعددة، 

واألبعــاد التــي تحرصهــا بينهــا، واملســافات التــي توجــد بــÒ النغــ®ت، والفقــرات املختلفــة، كذلــك يتعــرف الطالــب إىل القوالــب 

املوســيقية العامليــة، مثــل الســيمفونية، واألوبــرا، والتعــرف إىل القوالــب العربيــة، مثــل القصيــدة، واملوشــح، واألدوار، والســ®عي.

11201102 مدخل الى التربية الموسيقية: (نظري) 
يهــدف املســاق إىل تعريــف الطالــب بــدور املوســيقا يف الرتبيــة يف مختلــف العصــور فيــ® يخــص معنــى الرتبيــة املوســيقية، وأهدافها، 

ــات  ــاول نظري ــيقا ويتن ــة للموس ــم الرتبوي ــة إىل القي ــة، باإلضاف ــة، واالجت®عي ــية، والعقلي ــمية، والنفس ــي الجس ــا يف النواح وتأثÏه

الرتبيــة املوســيقية الحديثــة واتجاهاتهــا لــكل مــن كــوداي كارل أورف، ودالكــروز.

11201103 الفلكلور الموسيقي الفلسطيني: (نظري) 
دراســة النتــاج املوســيقي للشــعب الفلســطيني، والتعــرف إىل ñــط املوســيقا الشــعبية. الفلســطينية، وتحليــل املوســيقا الشــعبية عــىل 

الصعيديــن اآليل والغنــاï البحــث يف خصائــص املوســيقا اآلليــة ومميزاتهــا الغنائيــة الشــعبية الفلســطينية دراســة وتحليل األشــكال 

ــن  ــعبية، م ــيقية الش ــواع اآلالت املوس ــعبية، وإىل أن ــن األغاì الش ــاذج م ñ ــرف إىل ــعبية. التع ــيقا الش ــة للموس ــب املختلف والقوال

ــا. ــزف عليه ــرق الع ــوè، وط ــا، وبناؤها الص حيث: صناعته

11211101 مدخل الى الفنون : (نظري)
تهــدف هــذه املــادة إىل تعريــف الطالــب إىل الفنــون األربعــة الرئيســة الفنــون البرصيــة واملوســيقا واملــرسح والعــ®رة  ، ويكــون 

ــدرس  ــع امل ــة االوىل يتب ــ®رة ، والطريق ــرسح، والع ــيقا وامل ــة، واملوس ــون البرصي ــذه الفن ــÒ ه ــية ب ــات األساس ــىل العالق ــز ع الرتكي

طريقتــÒ لتدريــس هــذه املــادة إعطــاء عــدد مــن املحــارضات وحلقــات النقــاش والنــرشات، يقــدم فيهــا ñــاذج مختــارة ألعــ®ل فنيــة 

عامليــة، تتنــاول مصــادر موضــوع العمــل الفنــي، ووظيفتــه، ومــواده، وأســلوبه، وتكوينــه، والطريقــة الثانيــة هــي تعيــÒ موضــوع 

فنــي لــكل طالــب يف بدايــة الفصــل حيــث يقــوم بالبحــث فيــه متبًعــا األســلوب األكاد�ــي فيقــدم الطالــب ملخــص بحثــه يف نهايــة 

الفصــل عــىل شــكل محــارضة مرفقــة بورقــة بحثيــة . 
 

11201104 تاريخ وتذوق الموسيقى (1): (نظري) 
يتنــاول املســاق دراســة تاريــخ املوســيقا منــذ أقــدم العصــور وحتــى نهايــة الفــرتة الكالســيكية، ويعطــي الــدارس الفرصــة للتعــرف 

بشــكل واســع ومتخصــص اىل كل مــا يتعلــق باملوســيقا واملوســيقيÒ الذيــن أثــروا يف هــذا التطــور، ويتنــاول كذلــك أهــم املؤلفــات 

املوســيقية يف هــذه الفــرتة، حيــث تتــم دراســة جميــع القوالــب املوســيقية واملــدارس املوســيقية املختلفــة وأثرهــا يف تطــور املوســيقا 

بوصفهــا علــ®ً وفنــاً.

11201105 تاريخ وتذوق الموسيقى (2) : ( نظري) 
ــرن  ــة الق ــرت يف بداي ــي ظه ــة الت ــيقية املختلف ــدراس املوس ــية، وامل ــرتة الرومانس ــة الف ــذ بداي ــيقا من ــخ املوس ــاق يف تاري ــث املس يبح

العرشيــن، واملوســيقا الكالســيكية املعــارصة، ويعطــي الــدارس الفرصــة للتعــرف إىل تطويــر املوســيقا واملوســيقيÒ الذيــن أثــروا يف هــذا 

التطــور، كــ® يتنــاول أهــم املؤلفــات املوســيقية يف هــذه الفــرتة، ودراســة جميــع القوالــب املوســيقية واملــدارس املوســيقية املختلفــة.

11201106 قواعد الموسيقا العالمية: (نظري)                     
دراســة أصــول املوســيقا ونظرياتهــا، والنغــ®ت وأســ®ئها، واملفاتيــح املوســيقية وأنواعهــا، والعالمــات املوســيقية، عالمــات التحويــل، 

والســالم املوســيقية وانواعهــا، وااليقــاع واملوازيــن، ورسعــة األلحــان واصطالحاتــه اللفظيــة، وإشــارات االختصــار والتكــرار واالتصــال، 

وإشــارة التقطــع، ثــم اشــارات الزخرفــة، وإشــارات أســلوب األداء.
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11201320 قواعد الموسيقا العربية:  (نظري)                                                         
دراســة الســالÔ املوســيقية العربيــة – املقامــات – أجناســها وتركيباتهــا – دراســة األوزان العربيــة الــرضوب أو األصــول والتعــرف إىل 

األشــكال والقوالــب املوســيقية العربيــة الغنائيــة منهــا واآلليــة.           

11201107 صولفيج وايقاع (1):  (نظري)                                           
 ، Ïوال الصغــ Ïرينــات صولفائيــة ، يف ســلم دو الكبــÙ التعــرف إىل األشــكال اإليقاعيــة املختلفــة يف املوازيــن البســيطة واملركبــة، غنــاء

قــراءة النوتــة املوســيقية يف مــدرج مفتــاح صــول وفــا البــاص ، أداء أشــكال إيقاعيــة والتعــرف إليهــا مــن موازيــن بســيطة ومركبــة. 

11201108 صولفيج وإيقاع (2):  (نظري)                                            
التعــرف إىل املزيــد مــن األشــكال اإليقاعيــة املختلفــة يف أزمنــة بســيطة ومركبــة ، غنــاء Ùرينــات صولفائيــة يف بعــض الســالÔ الكبــÏة 

والصغــÏة ، أداء أشــكال إيقاعيــة يف موازيــن بســيطة ومركبــة مــع اســتخدام الســنكوب، إدراك وÙييــز مســافات وتآلفــات موســيقية 

والتعــرف إليهــا عنــد عزفهــا هارمونيــا.  

11201209 صولفيج وإيقاع (3):  (نظري)
يشــتمل املســاق عــىل Ùاريــن وتدريبــات مــن القــراءة والكتابــة واإلمــالء املوســيقي مــن الناحيــة اإليقاعيــة والغنائيــة مــن املفاتيــح 

ــه ويركــز عــىل النهــوض Áقــدرة  ــن البســيطة واملركب ــع تقســي®ت الزمــن الشــاذة يف املوازي املوســيقية املختلفــة، ويســتعرض جمي

الطلبــة عــىل القــراءة الفوريــة. 

11201210 صولفيج وايقاع (4):  (نظري)                                            
ــة  ــة والغنائي ــة اإليقاعي ــن الناحي ــالء املوســيقي م ــة واإلم ــراءة والكتاب ــن الق ــة م ــات متقدم ــن وتدريب يشــتمل املســاق عــىل Ùاري

.ìــو ــاء الدياكوف ــا والغن ــا بأنواعه ــة وإدراكه ــات الثالثي ــز وإدراك التآلف ــدة. وÙيي ــة للوح ــي®ت الداخلي والتقس

11201311 صولفيج شرقي:  (نظري)
غنــاء Ùرينــات لحنيــة يف العديــد مــن املقامــات العربيــة، مثــل: Ùرينــات لحنيــة يف مقــام الراســت، والنهاونــد، والبيــاè، والســيكا، 

والهــزام، والســوزناك، والصبــا، والكــرد، والحجــاز.

11201112 بيانو (1) :  (عملي)   
 Ôرينــات بكلتــا اليديــن– وعــزف بعــض الســالÙ – إكســاب الطالــب مهــارة العــزف عــىل آلــة البيانــو الجلســة الصحيحــة – عــزف

ــرتاث املوســيقي العاملــي. املوســيقية وعــزف بعــض القطــع البســيطة مــن ال

11201113 بيانو (2) :  (عملي)
 Ôــزف ســال ــيقي P.F ، وع ــÏ املوس ــات التعب ــتخدام تقني ــان اس ــن خــالل إتق ــو م ــة البيان ــىل آل ــزف ع ــارة الع ــب مه إكســاب الطال

ــي.. ــرتاث العامل ــن ال ــيقية م ــات املوس ــض املقطوع ــزف بع ــالل ع ــن خ ــن م ــع اليدي ــرسة وتقاط ــات املتك ــك أداء التآلف ــدة، وكذل جدي

11201214 بيانو (3) :  (عملي)
إكســاب الطالــب مهــارة العــزف عــىل آلــة البيانــو وبعــض املهــارات األساســية والعــزف مــع التظليــل املوســيقي وإتقــان العــزف مــن 

.Staccato واألداء املتقطــع  Legato وكيفيــة إظهــار الجمــل املوســيقية،  واألداء املتصــل  Syncopationالنــرب Ïخــالل أداء تأخــ
 

11201215 آلة اختصاص (1) :  (عملي) 
يتطرق املساق إىل مبادئ العزف عىل اآللة التي يختارها الطالب.    

11201216 آلة اختصاص (2) :  (عملي) 
يدرس الطالب يف هذا املساق املناهج التي تهدف إىل التدريب التقني للعزف عىل اآللة مع مقطوعات موسيقية بسيطة.
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11201317 آلة اختصاص (3) :  (عملي)
يدرس الطالب يف هذا املساق تكملة للتدريبات التقنية، وعزف مقطوعات موسيقية يف مختلفة القوالب املوسيقية.

11201318 آلة اختصاص (4) :  (عملي)                                                
يدرس الطالب يف هذا املساق تكملة للتدريبات التقنية، وعزف مقطوعات كاملة لآللة التي يختارها.

11201221 هارموني (1) : ( نظري) 
علــم تآلــف األصــوات، وهــو يبحــث يف األســس النظريــة والعمليــة لعلــم الكــوردات، وفيــه يتعــرف الطالــب إىل التآلفــات الثالثيــة 

األساســية يف وضعهــا األســايس وقلبهــا األول والثــاì، ويــدرس التآلــف الرباعــي عــىل الدرجــة الخامســة يف وضــع األســاس وقلبــة األول 

والثــاì والثالــث.

11201222 هارموني (2) : ( نظري) 
ــا، دراســة التآلفــات  ــة وانقالباته ــة، والســابعة، والثاني ــف الدرجــة السادســة، والثالث ــة، تآل ــة الفرعي ــع التآلفــات الثالثي دراســة جمي

الرباعيــــة عــىل جميــــع درجـــات الســلم، ودراســــة الزخــــارف اللحنيــــة (النغــ®ت الغريبــة عــن التآلفــات).

11201123 اآلالت الموسيقى العالمية والعربية: ( نظري)                
دراســة آالت األوركســرتا واآلالت العربيــة الكالســيكية مــن حيــث أنواعهــا وتريــة، نفخيــه، وطارقــة، بناؤهــا، مداهــا الصــوè، صفاتهــا، 

شــخصيتها، وطــرق اســتع®لها ودورهــا يف األوركســرتا والفــرق العربيــة. 

11201325 أساليب تدريس الموسيقا وتدريب ميداني (1):  
يشــمل املســاق الوســائل النظريــة والعمليــة Áــا فيهــا أســاليب تدريــس مــادة املوســيقا يف املــدارس االبتدائيــة والثانويــة، مــع الرتكيــز 

عــىل تعليــم املوســيقا لألطفــال يف الصفــوف األوىل وتعليمهــم أهــم طــرق التدريــس لتطويــر قــدرات الطالــب التعليميــة والرتبويــة. 

ــي نظــري  ــع 60 ســاعة عمــيل والباق ــل مــدرس املســاق بواق ــداì يف الصفــوف املدرســية مــع متابعــة مــن قب ــب مي ــة لتدري إضاف

تعطــى يف الكليــة.    

11201419 أناشيد وأغاني مدرسية: ( نظري)
يهــدف املســاق إىل تعريــف الطالــب باألناشــيد واألغــاì املدرســية، وذلــك مــن خــالل تدريبــة عــىل عــزف، وغنــاء، وأســاليب تعليــم 

األغــاì واألناشــيد يف املــدارس.

11201324 تحليل موسيقي غربي : ( نظري)
ــاع، األوزان،  ــكاله، اإليق ــن وأش ــا للح ــال متعرض ــا مفص ــيقية ترشيح ــع املوس ــح القط ــة، ترشي ــيقية املختلف ــب املوس ــل القوال تحلي

الصفــات التعبÏيــة، تحليــل الشــكل الثنــاï البســيط، والثــالý البســيط، والثنــاï املركــب، والثــالý املركــب، والتنويعــات املوســيقية 

ــب الســوناتا. وقال

               

11201430 قواعد التلحين للموسيقى العربية:( نظري)                  
يــدرس الطالــب يف هــذا املســاق نظريــات التأليــف املوســيقية العامليــة بــدءا مــن بنــاء الخليــة اللحنيــة مــرورا بالهارمــوì، والتحويــل، 

والتيمــة الصغــÏة والكبــÏة، والتشــابه امليلــودي واإليقاعــي والكونرتابونــط واملرافقــة واألورغنــوم، إذ يتــم ربــط هــذه النظريــات ببنــاء 

صيــغ وقوالــب آليــة وغنائيــة بســيطة، كلحــن النشــيد والطقطوقــة املوســيقية البســيطة والســ®عي والــدوالب.

11201326 موشحات (1): ( نظري)
ــيطة يف  ــحة بس ــن موش ــن عرشي ــل ع ــا ال يق ــظ م ــه وحف ــة غنائ ــكاله، وتطــوره ودراس ــح، وأش ــن املوش ــب إىل تكوي ــرف الطال يتع

ــة.   ــات مختلف ــات وإيقاع مقام



 دليل جامعة النجاح الوطنية723

11201228    تقنيات موسيقية بوساطة الحاسوب (1) :( نظري)    
يتعلــم الطالــب اســتخدام بعــض برامــج الكمبيوتــر املتعلقــة باملوســيقا ويقــوم مــن خاللهــا بتعلــم عــدة مهــارات منهــا : التدويــن 

املوســيقي بواســطة الحاســوب ، وكيفيــة بنــاء خطــوط لحنيــة مختلفــة مصاحبــة للحــن األصــيل، وتوزيــع اللحــن عــىل عــدة آالت 

موســيقية تبعــا لطبيعــة اآللــة، وإعطــاء الطالــب معلومــات عامــة حــول شــبكة املعلومــات الرقميــة (MID) مــع ملحــة عــن طريــق 

توصيلهــا.   

11201329 تقنيات في الهندسة الصوتية والتوزيع الموسيقي الحديث:( نظري )   
  Sound Recording èيهــدف املســاق اىل إكســاب الطالــب بعــض مهــارات وأدوات الهندســة الصوتيــة مــن حيــث التســجيل الصــو

وأدوات تحريــر املــواد املســجلة Sound and wav editing وبعــض مهــارات املكســاج الصــوSound Mixing è  كــ® يعطــي املســاق 

(Daw so~ware ( digital Audio workstation الطالــب نبــذة عامــة عــن أدوات وبرامــج التوزيــع املوســيقي الحديــث

11201427 مشروع تخرج: ( نظري) 
ــة  ــة واآللي ــيقا العربي ــب املوس ــم القوال ــأداء أه ــذا ب ــوم منف ــادة ويق ــتاذ امل ــع أس ــيق م ــرج بالتنس ــرشوع التخ Á ــب ــدم الطال يتق

والغنائيــة املوشــح – الــدور – األغنيــة –الســ®عي – اللونجــة – التقاســيم –املقطوعــة املوســيقية الحديثــة، عــىل أن ال يقــل زمــن 

ــÒ دقيقــة.   املــرشوع عــن ثالث

11201231 الة حرة: (عملي)                                                         
يدرس الطالب العزف عىل آلة موسيقية أخرى غÏ آلة التخصص يتعلم الطالب العزف عىل تقنيات االلة الجديدة.

 

11211328 علم الجمال: (نظري)  
ــك يبحــث املســاق يف  ــع األخــرى، كذل ــه باملواضي ــى الجــ®ل، ومقاييســه وعالقت ــه وحقائقــه، ومعن ــم الجــ®ل واتجاهات دراســة عل

ــا يف الفــن. ــم املأســاة والكوميدي ــح يف الفــن، ث ــل والقبي ــة، والشــكل واملضمــون الجمي ــة املختلف ــم الج®لي املفاهي

11211331 مناهج البحث العلمي:  (نظري)                                  
يف هــذا املســاق يتعــرف الطالــب إىل أســس ومناهــج البحــث العلمــي بأســلوب أكاد�ــي وعلمــي دقيــق حيــث يتمكــن مــن إيجــاد 

مشــكلة البحــث ثــم يتطلــع عــىل أســاليب جمــع املعلومــات الالزمــة ملوضــوع البحــث. ويتــدرب أيضــا عــىل طــرق الكتابــه األكاد�يــة 

ــن ويكــون شــخصيه  ــدى اآلخري ــع والفكــر ل ــاس، وأســاليب إعــادة الصياغــة بحيــث يحــرتم حقــوق الطب ــة وطــرق االقتب واإلبداعي

ذاتيــه مبدعــه ومتميــزة. كــ® يهــدف هــذا املســاق إىل إكســاب الطالــب األدوات واملهــارات الالزمــة للبحــث العلمــي املبنــي عــىل 

نهــج ســليم يقــود إىل معلومــات تراكميــة موثوقــة، تســاعد الطالــب يف إثــراء تجربتــه املعرفيــة واملهاريــة ويخصــص جــزء منــه يف 

تكليــف كل طالــب بإجــراء بحــث يف أحــد جوانــب الفنــون موضــوع اهت®مــه، مســتفيدا مــن األســس املتبعــة يف البحــث العلمــي 

والتوثيق.      

  11201455 أساليب ارتجال: ( نظري) 

يهــدف املســاق إىل تدريــب الطالــب عــىل صياغــة جمــل موســيقية فوريــة، وذلــك عــن طريــق تكملــة جملــة موســيقية محــدده، 

ومــن ثــم تصويــر موضــوع محــدد عــن طريــق العــزف، وابتــكار تآلفــات هارمونيــة للحــن معــروف، ويســعى إىل تقويــة القــدرات 

ــدف  ــك يه ــة إىل ذل ــة، إضاف ــة مختلف ــات ايقاعي ــوري االرتجــايل، حســب مجموع ــن خــالل العــزف الف ــك م ــب، وذل ــة للطال التقني

لتدعيم املقدرة لدى الطالب عىل التنقل بÒ السالÔ املختلفة، وذلك من خالل عزف جمل موسيقية.  

   

 11201256 بوليفونيا: ( نظري) 
ــون  ــوì الصــارم الكان ــف البوليف ــم أصــول التألي ــوì، وتعلي ــرف باألســلوب البوليف ــدد األصــوات، والتع ــم تع ــا يســمى بعل وهــو م

.Òــ ــا بصوت ــÒ، وفوج ــات بصوت واملتتبع
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11201357 تاريخ الموسيقا العربية واإلسالمية  : ( نظري)  
ــة  ــيقية العربي ــوز املوس ــم الرم ــد أه ــف عن ــث يتوق ــذه، حي ــا ه ــى أيامن ــة حت ــذ الجاهلي ــة من ــيقا العربي ــخ املوس ــتعراض تاري اس

والقوالــب اللحنيــة املختلفــة، املوشــح، الطقطوقــة، القصيــدة وغÏهــا .... أهــم املؤلفــات املوســيقية العربيــة التــي ظهــرت يف العــرص 

ــر املوســيقا  يف الغــرب. األمــوي والعبــايس، وأثرهــا يف تطوي

11201458 تحليل موسيقي شرقي: (نظري)                                            
ــة  ــاء والصياغ ــة البن ــن ناحي ــا) م ــرشف –اللونج ــ®عي – الب ــدوالب – الس ــرà (ال ــيقي الع ــف املوس ــب التألي ــاق قوال ــاول املس يتن

واالنتقــاالت املقاميــة، ويســعى للوصــول Áقــدرة الطلبــة إىل تتبــع األشــكال البنائيــة بفهــم واع وحــس ج®عــي مــن خــالل النــص 

ــب املوســيقية.   ــروء واملســموع مــن القوال املق

11201352 فرقة عزف (1) : ( نظري) 
التعريــف بأنــواع الفــرق الصغــÏة ثنائيــات، ثالثيــات، رباعيــات، خ®ســيات وهكــذا وفــرق الصالــة حيــث �ــارس الــدارس العــزف 

عمليــا يف هــذه الفرقــة.  

 

11201353 فرقة عزف (2) : ( نظري) 
التعريــف بأنــواع الفــرق الصغــÏة ثنائيــات، ثالثيــات، رباعيــات، خ®ســيات وهكــذا وفــرق الصالــة حيــث �ــارس الــدارس العــزف 

عمليــا يف هــذه الفرقــة. 

11201360 فرقة عزف (3) : ( نظري) 
يتعلــم الطالــب أداء مقطوعــات متنوعــة مــن املوســيقى العربيــة الكالســيكية يتــم مــن خاللهــا عــزف بعــض القوالــب االليــة والغنائية 

العربية.

11201461 موشحات (2): ( نظري) 
ــيطة  ــددة، ورضوب بس ــات متع ــات يف مقام ــق واملنولوج ــحات واألدوار والطقاطي ــن املوش ــة م ــظ مجموع ــاق إىل حف ــدف املس يه

وعرجــاء، مــا ال يقــل عــن 15 عمــال.

11201462 هارموني (3) : ( نظري) 
ــة أو  ــوي عــىل الزخــارف اللحني ــات تحتــ ــة وÙرين ــة الدياتوني ــل املقامــي يف الهارموني ــات يف التحوي ــات وتدريب يشــتمل عــىل Ùرين

ــة عــن التآلفــات.  النغــ®ت الغريب

11201363 تقنيات موسيقية بوساطة الحاسوب (2) :( نظري)  
يعطــى الطالــب مبــادئ عمليــة التســجيل التتابعــي (Sequencer) مــن خــالل برامــج متخصصــة، كــ® يعطــي ملحــة مختــرصة عــن 

  . (stings. Percussion) كيفيــة بنــاء األشــكال اإليقاعيــة لــآلالت املوســيقية املختلفــة

 11201459 آلة اختصاص (5) : (عملي)                                               
ــاول قطعــا تكشــف عــن الجوانــب املهاريــة يف األداء وتســتخدمها لخدمــة اإلحســاس التعبــÏي ، ويحتــوي املســاق عــىل قطــع  تتن

موســيقية تعمــل عــىل تنميــة واكتســاب مهــارات أدائيــة عامــة، باإلضافــة إىل خمــس مقطوعــات مــن صيــغ متنوعــة الرسعــة والطابــع.

                

11201451 أساليب تدريس الموسيقا وتدريب ميداني(2): 
يتضمــن هــذا املســاق الوســائل النظريــة والعمليــة، Áــا فيهــا، طــرق أســاليب تدريــس مــادة املوســيقا يف املــدارس االبتدائيــة والثانوية، 

مــع الرتكيــز عــىل تعليــم املوســيقا لألطفــال يف الصفــوف األوىل وتعليمهــم أهــم طــرق التدريــس وتطويــر قــدرات الطالــب التعليميــة 

والرتبويــة، ويتخلــل املســاق برنامــج يقــوم عــىل تدريــب ميــداì فعــيل يف مــدارس الرتبيــة والتعليــم بــإرشاف معلــم املســاق ومــدرس 

املدرســة بواقــع 60 ســاعة عمليــة والباقــي نظــري يف الكليــة وذلــك بعــد إنهــاء الطالــب 90 ســاعة معتمــدة بنجــاح. 
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11201254 أساليب تطوير الصوت الغنائي: (نظري)                                     
األســاليب املتبعــة لتطويــر الصــوت الغنــاï، التعــرف إىل الصــوت البــرشي مــن حيــث: خصائصــه وميزاتــه الغنائيــة، وتطويــر الجهــاز 

الصــوè، والقــدرة عــىل ضبــط عمليــة التنفــس أثنــاء الغنــاء. وذلــك مــن خــالل الت®ريــن الغنائيــة املختلفــة والتــي تــؤدي إىل توســيع 

.ïوالتعــرف إىل أســاليب األداء الغنــا ،ïوإبــراز قــوة الصــوت الغنــا ،èاملــدى الصــو

الهيئة التدريسية

الجامعة التي تخرج منهاالرتبة العلميهاالسم

جامعة النجاح الوطنيةمحارضأحمد موىس

جامعة الÏموك – االردنمحارضخليفه جاد الله

جامعة الÏموك - االردنمحارضمحمود رشدان

جامعة حلوان – مرصمحارضرامي عرفات

اكاد�ية الفنون-  مرصمحارضنارص نافذ اسمر

ì®كلية الرتبية، جامعة النجاح الوطنيةمساعد بحث و تدريسع®ر قض

àكلية الرتبية املوسيقية، جامعة حلوان- مرص مساعد بحث و تدريسإبراهيم الخرو

كلية الفنون الجميلة - جامعة النجاح الوطنيةمساعد بحث و تدريسخالد صدوق

كلية الفنون الجميلة - جامعة النجاح الوطنيةمساعد بحث و تدريسأحمد أبو دية

كلية تكنولوجيا املعلومات، جامعة النجاح الوطنيةمرشف مختربروان بشتاوي
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برنامج التصميم الداخلي

رؤية البرنامج ورسالته: 
ــن  ــة- م ــم للجــزء الداخــيل – الفضــاءات الداخلي ــم الداخــيل Interior Design بوضــع املخططــات والتصامي ــى تخصــص التصمي يُعن

األبنيــة الســكنية والعامــة وفقــاً للمعايــÏ الفنيــة واملع®ريــة ومحدداتهــا مــع إيجــاد حلــول عرصيــة وعمليــة لهــا لتجعلهــا صالحــة ملختلــف 

النشــاطات.

أهداف البرنامج : 
يهــدف الربنامــج إىل تخريــج فــوج مــن الطلبــة ذوي كفــاءة عاليــة قادريــن عــىل تهيئــة وتلبيــة حاجــة املجتمــع املحــيل والعاملــي، وذلــك 

مــن خــالل تزويدهــم باملهــارات األساســية والوظيفيــة الالزمــة يف مجــال التصميــم الداخــيل ملواصلــة الدراســات العليــا ومواكبــة التطــور 

العاملــي الحاصــل يف ذلــك املجــال.

 :èوتقع أهداف الربنامج يف اآل

 التوفيق بÒ املتطلبات الوظيفية والج®لية واإلقتصادية ويعكس الذوق والثقافة التاريخية واإلجت®عية وميول األفراد. • 

التعامل مع الفراغات الداخلية إليجاد الجو املناسب للفراغ. • 

تحقيــق الراحــة النفســية عــن طريــق توزيــع عنــارص التصميــم الداخــيل و توظيفهــا بحيــث تشــمل اللــون، األثــاث، الضــوء، الشــكل، • 

الفــراغ، الخامــات، األعــ®ل التشــكيلية، املــواد االنشــائية .. وغÏها.

ويرتبــط التصميــم الداخــيل بالعــ®رة ويكملهــا ليكونــا وحــدة وظيفيــة متكاملــة تفــي بأغراضهــا. يتكــون برنامــج التصميــم الداخــيل مــن 

مجموعــة مــن املســاقات النظريــة والعمليــة والتــي تشــمل دراســة الفراغــات الداخليــة ومحتوياتهــا، دراســة األلــوان، و دراســة اإلضــاءة 

الطبيعيــة والصناعيــة، تصميــم األثــاث، تقنيــة الخامــات، التهويــة الطبيعيــة و دراســات التأثــÏ النفــيس لعنــارص التصميــم الداخــيل عــىل 

مســتخدمي الفراغــات الداخليــة.

شروط التخصص:
أن يكون حاصل عىل الشهادة الثانوية العامة (التوجيهي) Áعدل ال  يقل عن %65 فأعىل . 1

أن يجتاز الطالب امتحان القدرات الخاص بتخصص التصميم الداخيل.. 2

المتطلبات الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في قسم الفنون التطبيقية:
يقــدم قســم التصميــم الداخــيل تخصصــاً منفــرداً يف التصميــم الداخــيل يــؤدي إىل منــح درجــة البكالوريــوس يف التصميــم الداخــيل. وعــىل 

جميــع الطلبــة الراغبــÒ يف الحصــول عــىل درجــة البكالوريــوس يف هــذا التخصــص إÙــام (121) ســاعة معتمــدة، تشــمل متطلبــات الجامعــة 

اإلجباريــة ومتطلبــات الكليــة ومتطلبــات القســم اإلجباريــة واالختيارية.

مخرجات التعليم/ قسم التصميم الداخلي 
منتمياً لقسمه وجامعته األم.• 

مثقفاً ثقافًة فنيًة واسعة يف مجال الفنون التطبيقية.• 

 ممتلكاً للمهارات الفنيّة األساسيّة يف املجاالت الفنية املرتبطة بالناحيتÒ الج®لية والوظيفية.• 

 قادراً عىل توظيف املفردات الفنية الالزمة يف النقد الفني التطبيقي.• 

 ملّ®ً بتاريخ الفنون التطبيقية والطرز الفنيّة القد�ة واملعارصة يف مجال التصميم الداخيل.• 

 مدركاً ألهميّة العالقة بÒ الناحيتÒ الج®لية والوظيفية يف املجال الفني  التطبيقي.• 

 مؤهالً لدخول سوق العمل واملنافسة فيه من خالل امتالك وسائل اإلتصال الحديثة.• 

قادراً عىل حّل املشكالت املستّجدة من مجاالت التخصص الدقيق بأسلوب إبداعي.• 

قادراً عىل التواصل مع املؤسسات العربية والعاملية ذات العالقة يف مجال الفنون التطبيقية.• 
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متطلبات الجامعة اإلجبارية لبرنامج التصميم الداخلي (١٨) ساعة معتمدة.
متطلبات التخصص اإلجبارية لبرنامج التصميم الداخلي (٩١) ساعة معتمدة.

س.ماسم المساقرقم المساق
10032100ë0انجليزي استدرا
3ثقافة إسالمية11000101
3لغة عربية11000102
3اللغة اإلنجليزية 110001031
3دراسات فلسطينية11000105
1خدمة مجتمع11000108
1مهارات القيادة واإلتصال11000117
1مقدمة يف الحاسوب11000127
3اللغة اإلنجليزية 110003232

متطلبات التخصص اإلختيارية لربنامج التصميم الداخيل (12) ساعة معتمدة.

اوًال: متطلبات الجامعة اإلجبارية:
عىل الطلبة اجتياز جميع املساقات يف هذه املجموعة (18) ساعة معتمدة
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ثانيًا: متطلبات التخصص اإلجبارية (٩١) ساعة معتمدة

المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق
                 3رسم اكاد�ي 1 11211102
11206322 ì2تدريب ميدا                 
                 3مبادىء التصميم 11206101
                 3علم الج®ل 11211328
                 2الفن الشعبي الفلسطيني 11211329
11206318  م.س. 1                 1بحث مرشوع تخرج 11206421
                 2مناهج البحث العلمي 11211331
                 3الفن االسالمي والعرà املعارص 11211324
                 3تاريخ وتذوق الفن 1 11211116
11206103  م.س. 1                 3تصميم داخيل 2 11206207
11206211  م.س. 1                 3تصميم داخيل 4 11206314
11206314  م.س. 1                 1بحث مرشوع تخرج 11206321
11206321  م.س. 1                 3مرشوع تخرج 11206423
                 3االثاث تاريخ وتصميم 11206424
                 3كميات ومواصفات 11206320
                 2مدخل اىل الفنون 11211101
                 2مدخل يف تصميم ثالý االبعاد 11206319
                 3تقنيات االضاءة والصوت 11206417
                 2مدخل اىل علم املوسيقى 11201101
                 3تصميم داخيل 1 11206103
                 3نظريات التصميم و مناهجه 11206208
11206106  م.س. 1                 3التصميم بواسطة الحاسوب 2 11206209
                 3سوسيولوجيا التصميم وسيكولوجيته 11206210
                 3التصميم بواسطة الحاسوب 1 11206106
                 3منظور هنديس 11206104
                 3رسم مع®ري 11206102
11206207  م.س. 1                 3تصميم داخيل 3 11206211
                 3تكنولوجيا الخامات 11206212
                 2الفلكلور املوسيقي الفلسطيني 11201103
11206314  م.س. 1                 3تصميم داخيل 5 11206318
                 3نظرية االلوان وتطبيقاتها 1 11211109
                 3مخططات تفصيلية 11206315
                 3مشاغل نجارة وديكور 11206316
                 3الظل والظالل واالظهار 11206105
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ثالثًا:متطلبات التخصص اإلختيارية (١٢ ساعة ) معتمدة 
المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

                 3معادن واخشاب 1 11206259
                 3موزاييك 11206253
                 3اسس التصميم ثناï االبعاد 11206151
11211109  م.س. 1                 3نظرية االلوان وتطبيقاتها 2 11211219
11211102  م.س. 1                 3رسم اكاد�ي 2 11211103
                 3النقد الفني 11211454
                 3زجاج معشق 11206251
                 3حركة الفن التشكييل الفلسطيني 11211414
                 3مناظر خلوية 1 11211321
11211217  م.س. 1                 3الفن الحديث واملعارص 11211315
                 ñ3اذج ومجس®ت 11206352
                 3مبادىء الخط والزخرفة 11216212
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وصف المساقات

11211101 مدخل إلى الفنون :  
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بالفنــون األربعــة الرئيســية (الفنــون البرصيــة، واملوســيقا، واملــرسح، والعــ®رة)، ويكــون 

ــن  ــدد م ــاء ع ــادة: االوىل إعط ــذه امل ــس ه ــÒ لتدري ــدرس طريقت ــع امل ــون. يتب ــذه الفن ــÒ ه ــية ب ــات األساس ــىل العالق ــز ع الرتكي

املحــارضات وحلقــات النقــاش والنــرشات، يقــدم فيهــا ñــاذج مختــارة ألعــ®ل فنيــة عامليــة تتنــاول مصــادر موضــوع العمــل الفنــي 

ــة الفصــل حيــث يقــوم  ــكل طالــب  يف بداي ــة هــي تعيــÒ موضــوع فنــي ل ــه. الطريقــة الثاني ــه ومــواده وأســلوبه وتكوين ووظيفت

بالبحــث فيــه متبعــاً األســلوب األكاد�ــي فيقــدم الطالــب ملخــص بحثــه يف نهايــة الفصــل عــىل شــكل محــارضة مرفقــة بورقــة بحثيــة. 

11211328 علم الجمال :
دراســة علــم الجــ®ل، واتجاهاتــه، وحقائقــه، ومعنــى الجــ®ل، ومقاييســه، وعالقتــه باملواضيــع األخــرى بــدءاً بعالقــة الفنــون القد�ــة 

بالظاهــرة الج®ليــة، وبــدءاً  بالفالســفة اإلغريــق يف دراســة هــذه الظاهــرة الج®ليــة وعالقتهــا باملنتــج الفنــي وعالقتــه بالطبيعــة، 

مــروراً بالحضــارات الرومانيــة واملســيحية واإلســالمية، وصــوالً إىل النظــرة املعــارصة للفــن والجــ®ل يف الفكــر الحديــث.

11201101 مدخل إلى علم الموسيقا : 
تعريــف كلمــة موســيقا مــن الناحيتــÒ اللغويــة واملعنويــة، وتفســÏ معــاì املوســيقا بوصفهــا عل®ً وفنــاً ولغة، والتقســي®ت واألشــكال 

املوســيقية املختلفــة، وكتابــه هــذه األشــكال عــىل املــدرج املوســيقي، وطريقــة رســم املفتــاح، والســالÔ املوســيقية املتعــددة، واألبعــاد 

التــي تحرصهــا بينهــا، واملســافات التــي توجــد بــÒ النغــ®ت، والفقــرات املختلفــة، كذلــك يتعــرف الطالــب إىل القوالــب املوســيقية 

العاملية، مثل السيمفونية، واألوبرا، والتعرف إىل القوالب العربية، مثل القصيدة، واملوشح، واألدوار، والس®عي.  

11211329 الفن الشعبي  الفلسطيني:                   
ــار،  ــاج، والفخ ــة الزج ــة، و صناع ــعبية الفني ــرف الش ــة) والح ــة واملادي ــة (القولي ــه املختلف ــعبي Áجاالت ــن الش ــة الف ــة ألهمي دراس

ــة  ــخ وتطــور الوحــدة الزخرفي ــز الشــعبي ......إل ــزران، والتطري ــش والخي ــادن، والســجاد، والخــزف، والق ــش، واملع والنســيج، والنق

الفلســطينية الشــعبية، ومحاولــة لتطويــر الــرتاث الشــعبي. كــ® ويركــز املســاق عــىل إمكانيــة توظيــف مفــردات الــرتاث الشــعبي يف 

ــة واملعــارصة. ــون الحديث الفن

11201103 الفلكلور  الموسيقي  الفلسطيني :                   
ــل املوســيقا الشــعبية  ــاج املوســيقي للشــعب الفلســطيني، والتعــرف إىل ñــط املوســيقا الشــعبية. الفلســطينية، وتحلي دراســة النت

ــكال  ــطينية دراسة األش ــعبية الفلس ــة الش ــا الغنائي ــة ومميزاته ــيقا اآللي ــص املوس ــث يف خصائ ــاï البح ــن اآليل والغن ــىل الصعيدي ع

والقوالــب املختلفــة للموســيقا الشــعبية وتحليلهــا. التعــرف إىل ñــاذج مــن األغاì الشــعبية، وإىل أنــواع اآلالت املوســيقية الشــعبية، 

ــا.                        ــزف عليه ــرق الع ــوè، وط ــا، وبناؤها الص ــن حيث: صناعته م

11206316 مشاغل نجارة وديكور:  
تهــدف هــذه املــادة للتعــرف إىل اآلالت واألدوات واملــواد الخــام املختلفــة (خشــب، معــدن وغÏهــا يف املشــاغل والقيــام بتطبيقــات 

عمليــة إلنجــاز بعــض النــ®ذج النفعيــة التــي تطلــب مــن الطالــب يف مجــال التصميــم الداخــيل وذلــك Áســاعدة فنــي املشــغل. 

11206104 منظور هندسي:                                
يتــم تزويــد الطالــب بكــم مــن املعلومــات Ùكنــه مــن رســم املنظــور للفكــرة التصميميــة معتمــداً عــىل املخططــات قبــل أن تكــون 

قاØــة عــىل حيــز التنفيذ. كــ® يتــم إعطــاء الطالــب إمكانــات أفضــل للتعبــÏ عــن التصميــ®ت، مــ® يجعلــه يتجــاوز مرحلــة الرســم 

الهنــديس إىل اإلبــداع والثقــة يف العمــل، كــ® يعمــل عــىل تنميــة ملكــة الخيــال اإلبداعــي لــدى الطالــب، مــ® Ùكنــه مــن تنميــة الــذوق 

الفنــي واإلحســاس الفعــيل بقيــم التصاميــم املختلفــة. ويبحــث يف تعليــم الطالــب عــىل جميــع أنــواع املنظــور بنقطــة واحــدة،  واملائــل 

بنقطتــÒ وأكــ_ مــن ذلــك، كــ® يتعلــم الطالــب عــىل رســم املنظــور بثــالث نقــاط تــاليش، بعــدة طــرق تفيــده،  وتوســع مداركــه .   
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 11206102 رسم معماري:      
يتعلــم الطالــب يف هــذا املســاق أصــول الرســم املعــ®ري، اذ يعــد وســيلة لرتجمــة األفــكار التصميميــة وكيفيــة رســم املخططــات 

ــة  ــة واملقاطــع الرأســية مــن خــالل رســم املخططــات الكامل ــزم مــن رســومات كرســم املنظــور والواجهــات واملســاقط األفقي ومايل

ــواع الخطــوط والرمــوز املختلفــة ملــواد  ــب أن ــم الطال ــدا كمطعــم حيــث يتعل ــم مشــاريع أخــرى أكــ_ تعقي لبيــت صغــÏ ومــن ث

البنــاء وكيفيــة إظهارهــا يف املســاقط والوجهــات باإلضافــة إىل مقيــاس الرســم وخطــوط القيــاس وكيفيــة إعــداد اللوحــات الهندســية 

وترتيبها.  

11206101 مبادئ التصميم:                  
ــام  ــكل ع ــه بش ــه و أدوات ــه و خامات ــه و تقنيات ــم بأنواع ــف بالتصمي ــن التعري ــث يتضم ــص حي ــواة التخص ــاق ن ــذا املس ــد ه  يع

 Ïــ ــم تطبيــق العمــل الفنــي و تقييمــه ضمــن معاي ــادئ التــي مــن خاللهــا يت ــم و أسســه و املب وتعريــف الطالــب بفكــرة التصمي

علميــة منطلقــا مــن قــوة النقطــة و الخــط و املســاحة و الكتلــه و الفــراغ ومــن ثــم التــوازن و التكويــن و االيقــاع      و الحركــة و 

والتنــوع و القيمــة  والتجانــس والنســبة  الــخ ...   و كيفيــة تخيــل األشــكال الهندســية ببعديــن و بثالثــة أبعــاد و مجــال تطبيقاتهــا 

ــة التشــكيل . ــة و كيفي ــغ املتنوعــه للنواحــي الج®لي إضافــة للتعــرف إىل الصي

11206105 الظل والظالل واإلظهار:                     
يتعلــم الطالــب مــن خــالل هــذا املســاق كيفيــة إســقاط الظــل والظــالل يف البعديــن الثــاì والثالــث كــ® يتعلــم عمليــة اإلظهــار 

ــخ  ــوان باســتيل، ماركــر، غواش...إل ــوان خشــب، أل ــة، أل ــوان مائي ــات املختلفــة (أبيــض وأســود) أل باســتخدام التقني

11206319 مدخل في تصميم ثالثي األبعاد:     
ــة  ــة مــن خــالل تنفيــذ مجســ®ت ثالثي ــات الفني يف هــذا املســاق يتعــرف الطالــب إىل كيفيــة اإلحســاس بالبعــد الثالــث، والتكوين

األبعــاد، والتعامــل مــع مختلــف الخامــات الالزمــة لذلــك.

11206103 تصميم داخلي (1):        
ــة حيــث يتــم تطبيــق املفاهيــم التــي تعلمهــا الطالــب  ــة التعبÏي ــة والناحي ــز عــىل الفكــرة التصميمي  يتــم يف هــذا املســاق الرتكي

يف مبــادئ التصميــم  وذلــك مــن خــالل عــدة مشــاريع متنوعــة  يتــم مــن خاللهــا العمــل عــىل تطبيــق مفاهيــم  التصميــم بشــكل 

عــام مثــل الناحيــة التعبÏيــة، والناحيــة الج®ليــة، والناحيــة الوظيفيــة والتــي تحتــاج إىل مجهــود وتفاصيــل أكــ_.  كــ® يتــم مــن 

خــالل املســاق  تطويــر قــدرة الطالــب عــىل اســتيعاب الفراغــات الداخليــة الخاصــة بالســكن واملبــاì العامــة  والتــي بدورهــا تغــذي 

الطالــب بالعنــارص والخامــات الجديــدة والتــي �كــن أن يســتخدمها يف  التشــكيل الفــراغ الداخــيل مــع األخــذ بعــÒ اإلعتبــار النواحــي 

التعبÏيــة و الوظيفيــة والج®ليــة عــىل حــد ســواء. 

11206106  التصميم بواسطة الحاسوب (1):           
يتــم اعطــاء الطالــب املبــادئ األوليــة للتعامــل مــع التصميــم باســتخدام الحاســوب حيــث يتــم التعــرف مــن خاللــه  عــىل برنامــج 

االتــوكاد والفوتوشــوب ليصبــح لــدى الطالــب القــدرة عــىل التعامــل مــع املخططــات الهندســية ورســم اللوحــات وإظهارها باســتخدام 

برنامــج االتــو كاد والفوتوشــوب.

 11206320 كميات ومواصفات:                  
ــات،  ــاب والرياضي ــول الحس ــط بأص ــا، وترتب ــا وصفاته ــواد وخصائصه ــل بامل ــي تتص ــة الت ــوم الطبيعي ــن العل ــاق م ــذا املس ــد ه يع

وهــو علــم شــديد االرتبــاط بالتصميــم املعــ®ري، ووثيــق الصلــة بالتصميــ®ت والرســومات التنفيذيــة، ويعتــرب مكمــالً ال غنــى عنــه 

للتصميــم الداخــيل. وحتــى يف الشــؤون التنفيذيــة والنظريــة لعلــم التخطيــط نجــد علــم املواصفــات ملــواد البنــاء، وحســاب تقديــر 

كميــات األعــ®ل يف مــكان، بحيــث يجعلــه مــن أهــم العنــارص التــي يدخلهــا املصمــم يف اعتبــاره مــن النواحــي التصميميــة البحتــة، 

أو املع®ريــة اإلنتفاعيــة (الوظيفيــة والج®ليــة، أو مــن النواحــي االقتصاديــة واإلنســانية). 
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11206208 نظريات التصميم ومناهجه:    
تهــدف هــذه املــادة إىل تعريــف الطالــب Áفهــوم التصميــم الداخــيل ومراحلــه التاريخيــة التــي مــر بهــا، وأهــم النظريــات القد�ــة 

والحديثــة، وصــوالً إىل نظريــات التصميــم الداخــيل يف الوقــت الحــارض مــن خــالل الطــرز املع®ريــة املختلفــة عــرب التاريــخ، وكذلــك 

دراســة منهجيــات التصميــم التقليديــة والحديثــة املعــارصة وأبعادهــا وتأثــÏات النظــم الفرعيــة كدخــول اآللــة والحاســوب وتأثÏهــ® 

عــىل تطويــر منهجيــات التصميــم الداخــيل وأفــكاره وإتســاع إمكانياتهــا. 

 11206207 تصميم داخلي (2):                 
 يف هــذا املســاق يبــدأ الطالــب بالتــدرج بأنــواع املشــاريع مــن حيــث حجــم ومــدى خصوصيــة الفراغــات الداخليــة فينتقــل الطالــب 

مــن الفــراغ الصغــÏ إىل الفــراغ الكبــÏ وبــÒ الفراغــات املتنوعــة داخــل املبــاì الســكنية عــىل اختــالف وظائفهــا والتــي يركــز فيهــا 

املصمــم عــىل التفاصيــل والخامــات املســتخدمة و الناحيــة الوظيفيــة  أكــ_ مــن غÏهــا حيــث تحتــاج هــذه املشــاريع إىل مجهــود 

وتفاصيــل أكــ_ و مــن خاللهــا يتــم تطويــر قــدرة الطالــب عــىل إســتيعاب العالقــات مابــÒ الفراغــات الداخليــة الخاصــة بالســكن 

واالرتقــاء Áهاراتــه املختلفــة خاصــة الرســم املعــ®ري، األكاد�ــي، واملنظــور الهنــديس. ويتعــرف مــن خاللهــا الطالــب إىل العنــارص 

والخامــات الجديــدة والتــي �كــن أن يســتخدمها يف  التشــكيل الفراغــي مــع األخــذ بعــÒ االعتبــار النواحــي الوظيفيــة والج®ليــة 

عــىل حــد ســواء.

11206212 تكنولوجيا الخامات:              
يتــم مــن خــالل هــذه املــادة التعــرف إىل الخــواص الفيزيائيــة للمــواد املكونــة ملفــردات التصميــم الداخــيل وطــرق توظيفهــا يف مجــال 

التصميــم الداخــيل باإلضافــة إىل املــواد التــي تســتخدم يف العــ®رة الداخليــة مــن أخشــاب ومعــادن وأيــة مــواد أخــرى، ســواءاً كانــت 

طبيعيــة أو مصنعــة والتــي �كــن أن تســتخدم يف عمليــة التصميــم والتعــرف إىل أنواعهــا ومميزاتهــا كذلــك الطــرق املثــىل لعمليــة 

التوظيــف وكيفيــة توفÏهــا وبيعهــا يف األســواق .  

11206315 مخططات تفصيلية:             
ــاء Áســتوى  ــي تســاعده عــىل اإلرتق ــارص األساســية الت ــب باألســاليب والعن ــف الطال ــوم عــىل تعري  الفكــرة مــن هــذا املســاق تق

التصميــم و دقتــه و ذلــك مــن خــالل البحــث يف أدق التفاصيــل بحيــث يتمكــن املصمــم مــن ترجمــة أفــكاره بشــكل دقيــق للفريــق 

املنفــذ مــع مــا يرافــق ذلــك مــن تواصــل مــع املــواد الخــام و الــورش املهنيــة و اإلمكانيــات و البيئــة الصناعيــة و املنتوجــات و املــواد 

املتوفــرة Áــا يحقــق طمــوح املصمــم لتنفيــذ تصميمــه عــىل أرض الواقــع. ومــن هنــا �كــن اعتبــار املخططــات التفصيليــة بأنهــا همزة 

الوصــل بــÒ التصميــم و التنفيــذ وبــÒ املصمــم واملــرشف واملنفــذ ( املهنــي. الحــريف ..... ) وتهــدف إىل توجيــه املنفــذ إىل املعطيــات 

و املواصفــات املطروحــة ضمــن العمــل الفنــي والهنــديس بدقــة متناهيــة .  مــن هنــا فــإن املســاق يشــكل للطالــب قاعــدة مهمــة 

تســاعده عــىل التعمــق باملواضيــع التصميميــة وتزيــد فهمــه ملبــادئ التصميــم املختلفــة. اذ يطــرح املســاق عــىل شــكل مــادة عمليــة 

مــن خــالل رســم تطبيقــات تقليديــة ملجموعــة متنوعــة مــن الت®ريــن يتــم فهمهــا و دراســتها و  إعــادة رســمها خــالل مرحلتــÒ األوىل 

رســم هنــديس (يــدوي) و الثانيــة بواســطة الكمبيوتــر  ومــن ثــم ينتقــل الطالــب إىل مرحلــة التصميــم التفصيــيل مــن خــالل مــرشوع 

مفصــل ضمــن معطيــات معينــة متوجــا هــذا التصميــم بتنفيــذه مــن خــالل ورشــات العمــل Áجســم واقعــي .

11206211  تصميم داخلي (3):              
ــه  ــة العامــة (خدمــة الجمهــور).  حيــث يتــم تنمي يتــم يف هــذا املســاق اإلنتقــال إىل معالجــة حلــول تصميمــة للفراغــات الداخلي

قــدرة الطالــب عــىل التعامــل مــع احتياجــات الفــراغ الداخــيل لــكل مــن الهيئــات واملؤسســات العامــة مــن حيــث طبيعــة الخامــات 

املســتخدم مــع البــدء باســتخدام برامــج التصميــم عــىل جهــاز الحاســوب.

 11206209 التصميم بوساطة الحاسوب (2):   
تطويــر الطالــب وإعــداده وتعليمــه عــىل املهــارات األساســية يف برنامــج  3D maxاملعــد لتصميــم األشــكال ثالثيــة األبعــاد ابتــداًء مــن 

األشــكال الهندســية البســيطة إىل األشــكال املعقــدة كاملبــاì وقطــع األثــاث وكذلــك التعامــل مــع برنامــجauto cad   ثنــاï األبعــاد 

حيــث يقــوم برنامــج 3D max بتحويــل امللفــات الثنائيــة األبعــاد إىل ثالثيــة األبعــاد.
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11206210 سوسيولوجيا التصميم وسيكولوجيته:   
التعــرف عــىل الجوانــب الســلوكية لــدى املســتهلك وعالقــة ذلــك بالعالمــات التجاريــة وقــرارات الــرشاء والرتويــج باملجتمــع. وتتنــاول 

املــادة العالقــة املتبادلــة بــÒ التصميــم واملجتمــع، وكيــف يوجــه التصميــم لتلبيــة حاجــات ورضوريــات اإلنســان والتأثــÏات النفســية 

التــي يرتكهــا التصميــم فيــه، وانعــكاس ذلــك عــىل عمليــة اإلبــداع لــدى املصمــم.

ة والصوت:         11206417 تقنيات اإلضاء
تتنــاول هــذه املــادة طريقــة اســتخدام اإلضــاءة والصــوت يف مجــال التصميــم الداخــيل مــن حيــث توضيــح عالقتــه باإلضــاءة والصــوت 

مــع الفــراغ والكتلــة وأســلوب وتقنيــات اســتخدامها كعامــل مؤثــر يف العمــل املصمــم الداخــيل مــع احتســاب القــدرات واألعــ®ل 

الخاصــة باإلضــاءة والصــوت التــي تلــزم للفــراغ الداخــيل.

11206424 األثاث تاريخ وتصميم:            
تتنــاول هــذه املــادة العنــارص الرئيســية للتصميــم الناتــج ومــن ثــم نشــأة األثــاث وتطــوره عــرب العصــور التاريخيــة املختلفــة وتدريــب 

الطالــب عــىل التمييــز بــÒ األســاليب املختلفــة ومميــزات  كل عنــرص، كــ® تتنــاول املــادة أســاليب التصميم الداخــيل وأسســه وتقنياته 

بشــكل عــام،  واألثــاث بشــكل خــاص والرتكيــز عــىل تطــور األثــاث يف الحــركات التصميميــة عــرب القــرن العرشيــن واســتخدامها للمــواد 

املختلفــة وربطهــا مــع عنــارص ومقومــات األثــاث الحديــث ودراســة إمكانيــة اإلفــادة مــن هــذه التقنيات املســتخدمة. 

11206314 تصميم داخلي (4):               
يف هــذا املســاق يبــدأ الطالــب بالرتكيــز عــىل اتبــاع أحــد مــدارس التصميــم الداخــيل عــن طريــق تطبيقهــا عــىل أحــد  أنــواع املشــاريع 

التجاريــة والتعــرف عــىل تصميــم الــرشكات واملؤسســات  التــي تعتمــد بشــكل رئيــس عــىل الناحيــة الوظيفيــة مــن حيــث حجــم 

ــة أكــ_ مــن  ــات املســتخدمة و الوظيف ــل والخام ــا املصمــم عــىل التفاصي ــز فيه ــي يرك ــة والت ــة الفراغــات الداخلي ومــدى خصوصي

غÏهــا حيــث تحتــاج هــذه املشــاريع إىل مجهــود وتفاصيــل أكــ_ ومــن خاللهــا يتــم تطويــر قــدرة الطالــب عــىل اســتيعاب الفراغــات 

الداخليــة الخاصــة باملشــاريع التجاريــة و الــرشكات ويتعــرف إىل العنــارص التــي �كــن أن يســتخدمها يف التشــكيل الفراغــي للــرشكات 

مــع األخــذ بعــÒ اإلعتبــار النواحــي الوظيفيــة والج®ليــة حســب نوعيــة املشــاريع . 

 11206322 تدريب ميداني :                     
يتــم مــن خــالل هــذا املســاق تدريــب الطالــب ميدانيــاً (بعــد الســنة الثالثــة عــىل أن يكــون قــد أنهــى 90 ســاعة بنجــاح) مــن أجــل 

خــوض غــ®ر التجربــة العمليــة للمســاقات التــي درســها يف الكليــة مــن خــالل تدريبــه يف الــرشكات واملؤسســات الرســمية والخاصــة 

التــي تعمــل يف مجــال التصميــم الداخــيل، وذلــك بواقــع 200 ســاعة تدريبيــة عــىل األقــل بالفصــل الصيفــي منفــردة أو يف فصــل 

عــادي عــىل أن ال يزيــد عــدد الســاعات التــي يســجلها الطالــب عــن (11) ســاعة Áــا فيهــا التدريــب امليــداì وذلــك تحــت إرشاف 

مــدرس مــن القســم. بحيــث املخرجــات املتوقعــة: إســتيعابه التطبيقــات املقــررة عــىل أرض الواقــع, والتعــرف إىل الخامــات املتوفــرة 

بالســوق املحــيل وكيفيــة تطويعهــا لخدمــة التصميــم الداخــيل، باإلضافــة إىل التعــرف عــىل أســس العمــل يف هــذه الــرشكات مــن 

حيــث التعامــل مــع العمــالء, وتعزيــز روح الفريــق العمــل الج®عــي.

11206318 تصميم داخلي (5):       
ــة  ــق واقعي ــب لتحقي ــدى الطال ــم أساســية ل ــز مفاهي ــة والســياحية بهــدف تعزي ــاول املشــاريع الثقافي يهــدف هــذا املســاق إىل تن

 Ïالتصميــم مــن خــالل عنــارص التصميــم الرئيســية الوظيفيــة املبــارشة ( مــواد الخــام و األلــوان و اإلضــاءة ...) و التــي �كــن التعبــ

عنهــا و تصميمهــا بواســطة برامــج الحاســوب املختلفــة وتعزيــز الفكــرة والتصميــم بأســلوب تشــكييل تعبــÏي يحتمــل التخيل الواســع 

و املحقــق للوظيفــة يف آن واحــد.  وهــذا املســاق هــو مكمــل ملتطلبــات التخصــص األساســيه التــي يعتمــد عليهــا الطالــب يف تحقيــق 

املعلومــات الرضوريــه لــه يف مجــال التصميــم الداخــيل، كــ® يشــكل القاعــده األساســيه التــي يبنــى عليهــا فيــ® بعــد مــرشوع التخــرج 

حيــث ســيتم طــرح مشــاريع كبــÏة يف هــذا الفصــل لتدريــب الطالــب و تعليمــه عــىل التعامــل مــع الفراغــات الكبــÏه املكتســبه مــن 

الســنوات الســابقه.  ويتوقــع مــن الطالــب بعــد إنهــاء هــذا املســاق أن يكــون قــادراً عــىل التعامــل مــع الفراغــات العامــه الخاصــه 

بحساســيه أكــرب مــن الناحيــة الوظيفيــة و الناحيــة الج®ليــة عــىل حــد ســواء . حيــث يتعــرف الطالــب إىل كيفيــه التصميــم و اإلظهــار 

بعــده عنــارص مختلفــه مــن األلــوان اىل املجســم و غــÏه .
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 11206321  بحث مشروع التخرج:        
يقــدم الطالــب بحثــاً نظريــاً يف موضــوع مــرشوع التخــرج الــذي يختــاره مــع املــدرس املــرشف، ويكــون املــرشوع يف موضــوع يتعلــق 

Áــا درســه الطالــب يف الكليــة، وتقــوم لجنــة مــن الكليــة Áناقشــة خطــة البحــث وتقييمهــا قبــل أن يبــدأ الطالــب بكتابــة موضوعــه 

الــذي يؤهلــه اىل طــرح مســاق مــرشوع التخــرج فيــ® بعــد.

11206423 مشروع التخرج (تصميم داخلي):    
يتضمــن هــذا املســاق اختيــار مــرشوع الــذي تــم البحــث بــه يف الفصــول املاضيــة والــذي كان مــن أحــد  املشــاريع التــي تطــرح يف 

كل فصــل بالتنســيق مــع مــدرس املســاق، حيــث يتــم تقديــم دراســة متقدمــة ملــرشوع واقعــي متكامــل تتضمــن جوانبــه الوظيفيــة 

والج®ليــة والتقنيــة باالعتــ®د عــىل املوقــع العــام، وتوزيــع األثــاث، والفراغــات املتوفــرة يف املبنــى، ويتــم ذلــك مــن خــالل قيــام 

الطالــب بتقديــم مقرتحــات عمليــة مدروســة مفصلــة ملــرشوع التخــرج واملنهــج املتبــع فيــه ومصــادر املعلومــات املعتمــدة فيــه، ثــم 

مناقشــة هــذا اإلقــرتاح للموافقــة عليــه.

11211102 سم أكاديمي1 :               
ــد  ــع والتأكي ــل الواق ــة يف نق ــÒ املدّرب ــىل الع ــ®د ع ــن االعت ــن م ــث يتمك ــا بحي ــب برصي ــب الطال ــاق إىل تدري ــذا املس ــدف ه يه

عــىل النســب والتناســب، وتوزيــع العنــارص ضمــن إطــار العمــل الفنــي مــن خــالل دراســات خطيــة مكثفــة، ويركــز الطالــب فيهــا 

عــىل املعتــم واملضيــئ وتقنيــات اســتخدام قلــم الرصــاص، مــع مالحظــة مســتويات البــرص املختلفــة، والتأكيــد عــىل البعــد الثالــث 

ــة املختلفــة.            (املنظــور) ضمــن الرتاكيــب البنائي

11211116 تاريخ وتذوق الفن1 :          
 Òالقديــم الرشقيــة والغربيــة لفنــون اإلنســان القديــم مــروراً بالحضــارة الفرعونيــة وحضــارة الكنعانيــ Ôدراســة تاريخيــة لفنــون العــا

وحضــارة فنــون مابــÒ النهريــن وفنــون الــرشق االقــىص وصــوالً إىل فنــون الحضــارة اإلغريقيــة والرومانيــة وفنــون الحضــارات القد�ــة 

االخرى.

11211324 الفن اإلسالمي والعربي المعاصر:        
دراســة تاريخيــة وتحليليــة للفــن اإلســالمي بوصفــه فنــاً إبتكاريــاً مــع الرتكيــز عــىل الربــط بــÒ املنتــج الفنــي والفلســفة املســتمدة 

مــن الديــن والعقيــدة، وأهــم مــدارس التصويــر اإلســالمي وأعــالم املصوريــن املســلمÒ والرتكيــز أيضــاً عــىل (الواســطى وبهــزاد....) 

ــة  ــون التطبيقي ــز أيضــا عــىل الفن ــة  والرتكي ــا وطرزهــا املختلف ــن العــ®رة اإلســالمية بعنارصهــا وأنواعه ــم التعــرض أيضــاً اىل ف ويت

اإلســالمية، ومــدى تأثــÏ الفــن اإلســالمي عــىل الفنــون الحديثــة الغربيــة .

11211109 نظرية األلوان وتطبيقاتها 1:         
يهــدف هــذا املســاق للتعريــف عــىل مفهــوم األلــوان وطبيعتهــا وتصنيفهــا وخواصهــا والنظريــات التــي بحثــت فيهــا مثــل نظريــات 

شــيفرول ومنســل وازولــت ونيوتــن ....إلــخ ومــزج األلــوان الصبغيــة ومــزج األشــعة الضوئيــة هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 

يقــوم  الطالــب بتطبيــق مــا تــم تعلمــه نظريــاً يف مشــاريع صفيــة وبيتيــة لتدعيــم مهــارة اســتخدام األلــوان وكيفيــة الســيطرة عــىل 

األدوات املســتخدمة يف التنفيــذ.    

 11211331 مناهج البحث العلمي :               
يهــدف هــذا املســاق إىل تهيئــة الطالــب للدراســات العليــا والبحــث العلمــي وكذلــك كيفيــة كتابــة بحــث مــرشوع التخــرج مــن خــالل 

تنــاول النظريــات املختلفــة وأســاليب البحــث العلمــي، ووضعهــا بــÒ مناهــج العلــوم اإلجت®عيــة، وم®رســة األنشــطة الالمنهجيــة 

والتــي تشــمل البحــث املكتبــي وتحضــÏ قوائــم باملراجــع التــي تتعلــق Áوضــوع محــدد، مــع وصــف موجــز لــكل مــن هــذه املراجــع 

وكتابــة دراســات ومراجــع نقديــة فنيــة لكتــب محــددة، واســتخدام الرســومات الفنيــة مــع توضيحهــا باســتبيان، ثــم يكتفــي الطالــب 

بإعــداد بحــث يف أحــد املواضيــع الفنيــة مــن مختلــف العصــور .  
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 11211321 مناظر خلوية 1 :       
يهــدف هــذا املســاق إىل تدريــب الطالــب عــىل الرؤيــة املفتوحــة خــارج املرســم ورؤيــة املنظــور Áختلــف أنواعــه والرؤيــة الشــمولية 

 Ïات الحاصلــة عــىل الســطوح ومالمســها والتعبــÏالبانوراميــة للمشــهد وتتبــع حركــة الظــالل واألضــواء بأزمنــة مختلفــة ورصــد التغــ

عنهــا مــن قبــل الطالــب وÁختلــف الخامــات. والرتكيــز عــىل املشــهد املحــيل واألســلوب الواقعــي والطبيعــي.                      

11211414 حركة الفن التشكيلي الفلسطيني:   
ــن  ــطÒ والف ــة يف فلس ــون القد� ــطينية كالفن ــكيلية الفلس ــون التش ــىل الفن ــة ع ــرات األربع ــة املؤث ــاق إىل دراس ــذا املس ــدف ه يه

ــر الحــوادث  ــان أث ــك بي ــÒ الفلســطينيÒ. كذل ــون عــىل أداءات الفنان ــر هــذه الفن املســيحي والفــن اإلســالمي والفــن الشــعبي وأث

السياســية التــي أثــرت عــىل فلســطÒ وإنعكاســها عــىل الطــرق التعبÏيــة، ودراســة فنــون مــا قبــل مرحلــة 1948 ومــا بعــد 1967، 

 Òوحتــى مرحلــة دخــول الســلطة الفلســطينية واثرهــا عــىل اســاليب الفــن. متضمنــاً تقســي®ت ســاهمت يف تنــوع أســاليب الفنانــ

الفلســطينيÒ مــن حيــث تواجدهــم الجغــرايف كأســاليب الفنــان الفلســطيني يف فلســطÒ املحتلــة والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ويف 

الوطــن  العــرà ويف املهجــر. وظهــور فــن البوســرت كفــن مقــاوم �تــاز بــه الفنــان الفلســطيني عــن غــÏه وذلــك حســب املؤثــرات 

السياســية.

 11211219 نظرية األلوان وتطبيقاتها 2:    
يقــوم هــذا املســاق عــىل تأكيــد مــا ســبق مــن معلومــات ومهــارات ملســاق متطلــب ســابق نظريــة األلــوان وتطبيقاتهــا (1) بحيــث 

يعتمــد هــذا املســاق عــىل تركيــب األلــوان وتحليلهــا ضمــن تكنيــك محــدد للخــروج برؤيــة لونيــة مبتكــرة مــن خــالل اســتخدام 

مختلــف الوســائل إلخــراج عمــل فنــي معــÒ يظهــر مــن خاللــه قيــم فنيــة لونيــة.                                                                

11211315 الفن الحديث والمعاصر:        
ــا  ــة وأهــم روادهــا وفنانيه يتضمــن هــذا املســاق دراســة أســباب ظهــور الفــن الحديــث وعــرض ألهــم املــدارس والحــركات الفني

ودراســة أســاليبهم مــن خــالل عــرض ألع®لهــم ودراســتها مــن بدايــات ظهــور اإلنطباعيــة ومــا تالهــا مــن مــدارس أخــرى وصــوالً 

لبدايــات ظهــور مــدارس مــا بعــد الحداثــة.     

11211454 النقد الفني:     
ــم العمــل أو البحــث يف التفاعــالت  ــي تتلخــص بتقيي ــي الت ــم املتعلقــة بنقــد العمــل الفن يعتمــد هــذا املســاق عــىل رشح املفاهي

النفســية عنــد الفنانــÒ وفيهــا يتعلــق بطبيعــة العالقــة مــا بــÒ العمــل الفنــي واملتلقــي ودور الناقــد. ووضــع ذلــك كلــه ضمــن قالــب 

كتــاà فنــي. كذلــك يقــوم املســاق بالبحــث عــن مختلــف القضايــا واملشــكالت املتعلقــة Áجــاالت الفنــون ومــن خــالل عــرض مختلــف 

ــخ وعــرض ومناقشــة مجموعــة مــن املقــاالت املتعلقــة بالنقــد  ــي مــن أكاد�ــي وســياقي وموضوعــي وذاè ...إل ــواع النقــد الفن أن

التشــكييل لكتــاب ونقــاد عــرب والتعــرف مــن خاللهــا إىل مشــاكل وأحــوال النقــد التشــكييل العــرà وموقعــه مــن النقــد العاملــي. 

كذلــك يتيــح هــذا املســاق للطالــب إمكانيــة قــراءة نقديــة ألحــد األعــ®ل الفنيــة أو التعــرض لبعــض القضايــا الفنيــة وإخراجهــا عــىل 

شــكل مقالــه فنيــة ناضجــة .                                              

11206251 زجاج معشق  :            
يتنــاول املســاق دراســة أنــواع الزجــاج وطــرق قصــه وعــىل األلــوان الزجاجيــة، وطــرق إســتع®التها، وإســتخدامها يف تلويــن الزجــاج، 

وطــرق تعشــيق الزجــاج بوســاطة الرصــاص، والنحــاس، والجبــس.  

11206253  موزاييك:                          
ــك،  ــات املوزاي ــىل إســتع®ل أدوات وخام ــدرب،  ع ــه والت ــق صناعت ــة، وطرائ ــك يف العصــور املختلف ــاول املســاق دراســة املوزاي يتن

ــك.  ــة إســتع®ل األحجــار والرخــام، وعمــل املوزاي ــون، وتقني ــورق املل ــذ بعــض املشــاريع بوســاطة ال وتنفي
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11206352 نماذج ومجسمات:        
تتنــاول هــذه املــادة تعريــف الطالــب بكيفيــة عمــل النــ®ذج واملجســ®ت باســتخدام املــواد املختلفــة (خشــب، كرتــون، إلــخ...) 

والقيــام بتطبيقــات عمليــة عليهــا، وبحــث يشــمل ذلــك ñــاذج تصميــم داخــيل وخارجــي. 

11216212 مبادئ الخط والزخرفة:  
تتنــاول هــذه املــادة موجــزاً لتاريــخ الخــط والزخرفــة وتطــور علــم الخــط والزخرفــة واملبدعــÒ فيهــ®،  وكذلــك التعــرف إىل قواعــد 

ــة  ــوط العربي ــال الخط ــة يف مج ــات عملي ــام بتطبيق ــق القي ــن طري ــذ ع ــتخدمة يف التنفي ــة واألدوات املس ــه والزخرف ــط وأسس الخ

والزخرفــة اإلســالمية وطــرق توظيفهــا يف مجــال التصميــم.

 11206151 أسس تصميم ثنائي األبعاد:    
تزويــد الطلبــة باملبــادئ األساســية يف البعــد الثــاì وتطويــر الفهــم لطبيعــة التصميــم، ومكوناتــه، وآليتــه وتأثــÏه عــن طريــق عــرض 

ــانية  ــل اإلنس ــك يف ردة الفع ــÏ ذل ــدى تأث ــخ... وم ــس إل ــط وامللم ــاع، والخ ــاس، واإليق ــون، والقي ــية كالل ــم األساس ــادئ التصمي ملب

للتصميم والشكل.   

11211103 رسم أكاديمي 2:      
يهــدف هــذا املســاق إىل البنــاء عــىل مــا اكتســبه الطالــب يف مســاق رســم أكاد�ــي (1)، مــع الرتكيــز عــىل توزيــع العنــارص ضمــن 

الفــراغ واإلطــار العــام مــع مراعــاة أســس بنــاء العمــل الفنــي مــن خــالل عمــل دراســة خطيــة متنوعــة األهــداف والغايــات كــ® يتــم 

التأكيــد أيضــاً عــىل فهــم خاصيــة الدرجــات (املعتــم واملــيضء)، والقريــب والبعيــد واملنظــور الفراغــي، ويركــز املســاق أيضــاً عــىل 

املالمــس املختلفــة عنــد نقــل الطالــب لهــا برصيــاً مــن خــالل خامــات الفحــم والحــرب الصينــي واأللــوان املائيــة. 

11206259 معادن وأخشاب :        
التعــرف باملعــادن املختلفــة وعمــل تصميــ®ت مبتكــرة ومحاولــة تشــكيلها وتنفيذهــا عــىل هــذه املعــادن: الزنــك األملنيــوم النحــاس 

األصفــر األحمــر والصــاج والتعــرف عــىل هــذه املعــادن وطــرق لحمهــا وعمليــات الزخرفــة والتشــطيب املتضمنــة التلميــع والطــالء 

ــدرب عــىل  ــار الحــرق الت ــن بالن ــة والتلوي ــن واألكســدة باســتخدام أحــ®ض معين ــات التلوي ــكل أو النحــاس وعملي بالفضــة أو الني

اســتع®ل األدوات والتعــرف إىل الطــرق الصحيحــة لالســتخدام داخــل ورشــة العمــل الخاصــة، وإعطــاء الطالــب فكــرة عــن الرســم 

عــىل األخشــاب بالحــرارة والتشــطيبات النهائيــة املختلفــة عــىل اللوحــة باســتع®ل الدهانــات الخشــبية 

الهيئة التدريسية

الجامعة التي تخرج منهاالرتبة العلميةاالسم

جامعة خاركوفأستاذ مساعدحسن نعÏات

جامعة القاهرةأستاذ مساعدمÏفت عياش

VUB  جامعة بروكسلأستاذ مساعدمحمد عث®ن جرب

جامعة دمشقأستاذ مساعدهاì الفران

جامعة حلوان – القاهرةمحارضايهاب ابو هنود

جامعة النجاح الوطنيةمساعد بحث و تدريسرواء صوالحة (مبتعث)

جامعة النجاح الوطنيةمساعد بحث و تدريسعمر عينبويس

كلية تكنولوجيا املعلومات، جامعة النجاح الوطنيةمرشف مختربروان بشتاوي
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برنامج الرسم والتصوير

رؤية البرنامج
تتلخــص رؤيــة برنامــج الرســم والتصويــر يف الوصــول اىل خّريجــÒ قادريــن عــىل تطويــر الرســم والتصويــر مــن خــالل تقنيــات حديثــة، 

تســهم يف إثــراء الحركــة الفنيــة التشــكيلية الفلســطينية، ورفدهــا بفنانــÒ يأخــذون عــىل عاتقهــم وضــع التجربــة التشــكيلية الفلســطينية يف 

ســياق التجربــة الفنيــة العامليــة، مــن خــالل الرتكيــز عــىل رفــد التخصــص بالخــربات العامليــة والتجهيــزات املســتحدثة باســتمرار.

رسالة برنامج الرسم والتصوير
تتلخــص رســالة الربنامــج يف تخريــج طالــب ذي كفــاءة عاليــة يف مجــال الفنــون البرصيــة، قــادر عــىل ســلوك الطريــق الفنــي مــن خــالل 

شــبكة مرتابطــة مــن املســاقات النظريــة التــي تعالــج الجانــب التاريخــي والفكــري والجــ®يل واإلبداعــي، وأســاليب النقــد الفنــي، فضــالً 

عــن املســاقات العمليــة املهاريــة يف مجــاالت الرســم والتصويــر والنحــت، والتقنيــات املعــارصة يف التشــكيل، مســتفيدين مــن التجهيــزات 

والتقنيــات العاليــة املوجــودة يف قســم الفنــون التشــكيلية، حيــث يحــرص الربنامــج عــىل تعريــض الطالــب لتجــارب فنيــة محليــة وعامليــة 

تــ_ي تجربتــه وتزيــد مــن خربتــه، مــن خــالل اســتضافة فنانــÒ إلقامــة معــارض وورش عمــل. 

أهداف البرنامج
يســعى قســم الفنــون التشــكيلية بشــكل مســتمر إىل توســيع مجــال تخصصاتــه وفتــح تخصصــات جديــدة ومنــح الدرجــات العلميــة 

العليــا. وإعــداد كــوادر فنيــة متخصصــة لخدمــة الحركــة التشــكيلية الفلســطينية، ووضعهــا ضمــن ســياق الحركــة الفنيــة العامليــة، وتلخــص 

اهــداف الربنامــج Áــا يــيل:

 إعــداد طالــب مثقــف فنيــا وج®ليــا وابداعيــا �تلــك مهــارات تشــكيلية عاليــة يف مجــاالت الرســم والتصويــر والنحــت والتقنيــات • 

املعــارصة.

 رفد الحركة الفنية التشكيلية الفلسطينية بفنانÒ يشاركون يف إغناء الحركة التشكيلية الفنية الفلسطينية واثرائها.• 

 رفع مستوى الذائقة الفنية يف املجتمع املحيل من خالل إقامة املعارض الفنية والورش.• 

 مواكبة التقنيات الفنية العاملية والرؤية املعارصة للفن من خالل استضافة فنانÒ عامليÒ لعرض تجاربهم والتفاعل معها.• 

 •. ( Public Art ) رفع املستوى الج®يل للبيئة البرصية للمجتمع املحيل 

مخرجات التعليم للبرنامج
يسعى قسم الفنون التشكيلية اىل تخريج طالب يتصف باملواصفات اآلتية:

منتمياً لقسمه وكليته ولجامعته األم.• 

مثقفاً ثقافة فنية تشكيلية مستمدة من أسس تكوين العمل الفني ونظريات علم الج®ل.• 

ــة •  ــر والتشــكيل يف األعــ®ل ثنائي ــدا يف مجــاالت الرســم والتصوي ــة، وتحدي ــة الذاتي ــة التشــكيلية االبداعي ــكاً  للمهــارات الفني ممتل

وثالثيــة االبعــاد.

ممتلكاً ألسلوب شخيص ذاè يف طريقة التعبÏ البرصية التشكيلية.• 

قادراً عىل توظيف اللغة التشكيلية البرصية يف النقد الفني.• 

مل®ً بتاريخ الفن والحركات الفنية التشكيلية عرب العصور.• 

مدركاً ألهمية النشاط الفني التشكييل يف رقي مجتمعه والدفاع عن قضاياه.• 

قادراً عىل التفكÏ اإلبداعي.• 

فاعالً يف نرش الوعي يف مجتمعه وبيئته من خالل املشاهد البرصية اإلبداعية• 

فاعالً يف إضفاء الج®ليات عىل املشاهد البرصية يف مجتمعه وبيئته.• 

قادراً عىل توظيف التكنولوجيا الحديثة يف مجاالت الفنون التشكيلية.• 

قادراً عىل التواصل مع املؤسسات الفنية البرصية العربية والعاملية ذات العالقة يف مجال الفنون التشكيلية• 
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خطة لتخصص الرسم والتصوير 

س.ماسم المساقرقم المساق
10032100ë0انجليزي استدرا
3ثقافة اسالمية11000101
3لغة عربية11000102
3لغة إنجليزية 110001031
3لغة إنجليزية 110003232
3دراسات فلسطينية11000105
1مهارات القيادة واالتصال11000117
1خدمة مجتمعية11000108
1مقدمة يف علم الحاسوب11000127

متطلبات الجامعة االجبارية:

عىل الطلبة اجتياز جميع املساقات يف هذه املجموعة (18) ساعة معتمدة 
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الخطة الدراسية لتخصص الرسم والتصوير (١٢٤) ساعة معتمدة
متطلبات تخصص االجبارية (٩٤ ساعة) معتمدة

المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق
                 3نحت 1 11211320
11211217  م.س. 1                 3الفن الحديث واملعارص 11211315
11211311 ï11211102  م.س. 1                 3التكوين االنشا
11211426  م.س. 1                 3مرشوع تخرج (الرسم والتصوير) 11211427
11211230 ï11211106  م.س. 1                 3الرسم والتصوير املا
                 2مناهج البحث العلمي 11211331
11211109  م.س. 1                 3نظرية االلوان وتطبيقاتها 2 11211219
11211116  م.س. 1                 3تاريخ وتذوق الفن 2 11211217
11211309  م.س. 1                 3تصوير 5 11211310
                 3مناظر خلوية 1 11211321
11211323  م.س. 1                 2تدريب ميداì (الرسم والتصوير) 11211325
                 2الفن الشعبي الفلسطيني 11211329
11211309  م.س. 1                 1بحث مرشوع تخرج (الرسم والتصوير) 11211426
                 3حركة الفن التشكييل الفلسطيني 11211414
                 3اساليب تدريس الفن 11211323
11211102  م.س. 1                 3تقنيات التصوير 11211212
11211208  م.س. 1                 3تصوير 4 11211309
                 3علم الج®ل 11211328
11211102  م.س. 1                 3رسم اكاد�ي 2 11211103
                 2مدخل اىل علم املوسيقى 11201101
                 2الفلكلور املوسيقي الفلسطيني 11201103
                 3فن جرافيك 1 11216211
                 3رسم اكاد�ي 1 11211102
11211207  م.س. 1                 3تصوير 3 11211208
                 3الفن االسالمي والعرà املعارص 11211324
                 2مدخل اىل الفنون 11211101
                 3نظرية االلوان وتطبيقاتها 1 11211109
11211102  م.س. 1                 3تصوير 1 11211106
                 3تاريخ وتذوق الفن 1 11211116
11211102  م.س. 1                 3التصميم يف الفنون التشكيلية 11211122
11211103  م.س. 1                 3رسم اكاد�ي 3 11211204
11211204  م.س. 1                 3رسم اكاد�ي 4 11211205
11211106  م.س. 1                 3تصوير 2 11211207
11211102  م.س. 1                 3ترشيح فني 11211213
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متطلبات التخصص االختيارية (١٢ ساعة ) معتمدة
المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

                 3مبادىء الخط والزخرفة 11216212
                 3سÏاميك 1 11221102
11211328  م.س. 1                 3دراسات متقدمة يف علم الج®ل 11211460
11211315  م.س. 1                 3فنون ما بعد الحداثة 11211461
11216211  م.س. 1                 3فن جرافيك 2 11216355
11211321  م.س. 1                 3مناظر خلوية 2 11211352
                 3قضايا معارصة يف الفن الحديث 11211459
11221102  م.س. 1                 3رساميك 2 11221103
11216355  م.س. 1                 3فن جرافيك 3 11216457
11216318 ï3التصوير الضو                 
                 3منظور هنديس 11206104
                 3مدخل اىل الرتبية الفنية 11211357
                 3معادن واخشاب 1 11206259
                 3 الخامات والتقنيات 11211458
                 3سوسيولوجيا التصميم وسيكولوجيته 11206210
                 3زجاج معشق 11206251
                 3مدخل يف تصميم ثالý االبعاد 11206319
11211356 à3خط عر                 
11211320  م.س. 1                 3نحت 2 11211435
11211204  م.س. 1                 3الرسم والتصوير بواسطة الحاسوب 11211453
                 3النقد الفني 11211454
                 3التفكÏ االبداعي 11211455
11211205  م.س. 1                 3رسم اكاد�ي 5 11211351
                 3موزاييك 11206253
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وصف المساقات
11211101 مدخل الى الفنون :

يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بالفنــون األربعــة الرئيســية (الفنــون البرصيــة، واملوســيقا، واملــرسح، والعــ®رة)، ويكــون 

ــن  ــدد م ــاء ع ــادة: األوىل إعط ــذه امل ــس ه ــÒ لتدري ــدرس طريقت ــع امل ــون.  يتب ــذه الفن ــÒ ه ــية ب ــات األساس ــىل العالق ــز ع الرتكي

املحــارضات وحلقــات النقــاش والنــرشات، يقــدم فيهــا ñــاذج مختــارة ألعــ®ل فنيــة عامليــة تتنــاول مصــادر موضــوع العمــل الفنــي 

ــة الفصــل حيــث يقــوم  ــكل طالــب  يف بداي ــة هــي تعيــÒ موضــوع فنــي ل ــه. الطريقــة الثاني ــه ومــواده وأســلوبه وتكوين ووظيفت

بالبحــث فيــه متبعــاً األســلوب األكاد�ــي فيقــدم الطالــب ملخــص بحثــه يف نهايــة الفصــل عــىل شــكل محــارضة مرفقــة بورقــة بحثيــة. 

11211328 علم الجمال :     
دراســة علــم الجــ®ل، واتجاهاتــه، وحقائقــه، ومعنــى الجــ®ل، ومقاييســه، وعالقتــه باملواضيــع األخــرى بــدءاً بعالقــة الفنــون القد�ــة 

بالظاهــرة الج®ليــة، وبــدءاً بالفالســفة اإلغريــق يف دراســة هــذه الظاهــرة الج®ليــة وعالقتهــا باملنتــج الفنــي وعالقتــه بالطبيعــة، 

مروراً بالحضارات الرومانية واملسيحية واإلسالمية، وصوالً اىل النظرة املعارصة للفن والج®ل يف الفكر الحديث.  

 

11201101 مدخل إلى علم الموسيقا (فن االلقاء) :
ــي®ت  ــة، والتقس ــاً ولغ ــ®ً وفن ــا عل ــيقا بوصفه ــاì املوس ــÏ مع ــة، وتفس ــة واملعنوي ــÒ اللغوي ــن الناحيت ــيقا م ــة موس ــف كلم تعري

واألشــكال املوســيقية املختلفــة، وكتابــه هــذه األشــكال عــىل املــدرج املوســيقي، وطريقــة رســم املفتــاح، والســالÔ املوســيقية املتعددة، 

واألبعــاد التــي تحرصهــا بينهــا، واملســافات التــي توجــد بــÒ النغــ®ت، والفقــرات املختلفــة، كذلــك يتعــرف الطالــب إىل القوالــب 

املوســيقية العامليــة، مثــل الســيمفونية، واألوبــرا، والتعــرف إىل القوالــب العربيــة، مثــل القصيــدة، واملوشــح، واألدوار، والســ®عي. 

 11201103  الفلكلور الموسيقي الفلسطيني:    
ــل املوســيقا الشــعبية  ــاج املوســيقي للشــعب الفلســطيني، والتعــرف إىل ñــط املوســيقا الشــعبية، الفلســطينية، وتحلي دراســة النت

عــىل الصعيديــن اآليل والغنــاï والبحــث يف خصائــص املوســيقا اآلليــة ومميزاتهــا الغنائيــة الشــعبية الفلســطينية. دراســة األشــكال 

وتحليلهــا والقوالــب املختلفــة للموســيقا الشــعبية. التعــرف إىل ñــاذج مــن األغاì الشــعبية، وإىل أنــواع اآلالت املوســيقية الشــعبية، 

ــا.                                                     ــزف عليه ــرق الع ــوè، وط ــا، وبناؤها الص ــن حيث: صناعته م

11211329 الفن الشعبي الفلسطيني:                 
ــار،  ــاج، والفخ ــة الزج ــة، وصناع ــعبية الفني ــرف الش ــة) والح ــة واملادي ــة (القولي ــه املختلف ــعبي Áجاالت ــن الش ــة الف ــة ألهمي دراس

ــة  ــخ، وتطــور الوحــدة الزخرفي ــز الشــعبي ......ال ــزران، والتطري ــادن، والســجاد، والخــزف، والقــش والخي والنســيج، والنقــش، واملع

الفلســطينية الشــعبية، ومحاولــة لتطويــر الــرتاث الشــعبي. كــ® يركــز املســاق أيضــا عــىل إمكانيــة توظيــف مفــردات الــرتاث الشــعبي 

ــة واملعــارصة.   يف الفنــون الحديث

11211230  الرسم والتصوير المائي:     
يهــدف هــذا املســاق إىل التدريــب عــىل تقنيــات الرســم املــاï والتعــرف عــىل وســائل التعبــÏ املختلفــة مــن خــالل اســتخدام أدوات 

رســم متنوعــة كالفرشــاة وتقنياتهــا واســتخدام أوراق التنشــيف عــىل أســطح مالØــة لطبيعــة الخامــة مــع الحــرص عــىل خصوصيــة 

وشــفافية األلــوان املائيــة. مــن خــالل مختلــف مواضيــع الرســم مــن طبيعــة صامتــة ومناظــر خلويــة.                                                                                                

11211102  رسم أكاديمي (1):               
يهــدف هــذا املســاق إىل تدريــب الطالــب برصيــاً يف نقــل الواقــع والتأكيــد عــىل النســب والتناســب، وتوزيــع العنــارص ضمــن إطــار 

العمــل الفنــي مــن خــالل دراســات خطيــة مكثفــة، يركــز الطالــب فيهــا عــىل املعتــم واملــيضء وتقنيــات اســتخدام قلــم الرصــاص، مــع 

مالحظــة مســتويات البــرص املختلفــة، والتأكيــد عــىل البعــد الثالــث (املنظــور) ضمــن الرتاكيــب البنائيــة املختلفــة. 
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11211103 رسم أكاديمي (2):      
يهــدف هــذا املســاق إىل البنــاء عــىل مــا اكتســبه الطالــب يف مســاق رســم أكاد�ــي (1)، مــع الرتكيــز عــىل توزيــع العنــارص ضمــن 

الفــراغ واالطــار العــام مــع مراعــاة أســس بنــاء العمــل الفنــي مــن خــالل عمــل دراســة خطيــة متنوعــة االهــداف والغايــات. ويتــم 

ــز املســاق عــىل  ــ® يرك ــد واملنظــور الفراغــي. ك ــب والبعي ــم واملــيضء)، والقري ــة الدرجــات (املعت ــم خاصي ــد أيضــا عــىل فه التأكي

املالمس املختلفة عند نقل الطالب لها برصياً من خالل خامات الفحم والحرب الصيني واأللوان املائية.   

 

 11211204 رسم أكاديمي(3 ):               
يهــدف هــذا املســاق إىل اســتك®ل مــا اكتســبه الطالــب يف املســاقÒ املاضيــÒ رســم أكاد�ــي (1 ،2)، مــع الرتكيــز عــىل العالقــات 

الشــكلية بــÒ الــكل والجــزء يف التكويــن وعالقتــه بالفكــرة بنظــرة تحليليــة ملوضــوع محــّدد، مــن خــالل اسكتشــات رسيعــة مكتملــة 

فنيــاً. تتــم هــذه الت®ريــن عــىل الجســم البــرشي والطبيعــة الصامتــه، والطبيعــة الخلويــة والحيــة ليخــرج الطالــب Áقــدرة عاليــة 

عــىل صياغــة الواقــع البــرصي بقوالــب فنيــة جديــدة.         

 11211205 رسم أكاديمي(4):                                   
ــز يف هــذا املســاق عــىل تدريــب الطالــب عــىل صياغــة  ــم الرتكي ــة الســابقة؛ رســم أكاد�ــي (3،2،1) يت اســتك®ال للمســاقات الثالث

الجســم البــرشي بأوضاعــه املختلفــة، مــع التأكيــد عــىل ضبــط النســب وعالقتــه باملحيــط واألنشــطة الحياتيــة مســتخدماً خامــات 

مختلفــة وتقنيــات مبتكــرة مــع التأكيــد عــىل رؤيــة الطالــب الذاتيــة (البعــد الفلســفي) تجــاه عملــه الفنــي. ويكلــف الطالــب بعمــل 

اسكتشات مكثفة للحياة واالنشطة اليدوية التي يظهر فيها الجسم البرشي بأوضاع مختلفة.                                 

 11211106 تصوير (1)                                                                           
ــة الزيتيــة واالكرلييــك، مــع مراعــاة االســتخدام  يهــدف هــذا املســاق إىل إكســاب الطالــب مهــارات التعاطــي مــع الخامــات اللوني

الصحيــح لهــذه الخامــات فيــ® تتعلــق بنقــاء اللــون ومزجهــا بشــكل صحيــح والتمكــن مــن إحــداث درجــات لونيــة لتعزيــز مفهــوم 

ــاً. كــ® يركــز املســاق أيضــاً عــىل االســتخدام الصحيــح للفرشــاة، مــع مالحظــة  القريــب والبعيــد والتحجيــم واملعتــم واملــيضء لوني

تأثÏهــا عــىل الســطح ضمــن نظــام متآلــف مــن خــالل تكوينــات مــن الطبيعــة الصامتــة. 

  

11211207 تصوير(2):                                                                     
اســتك®الً ملســاق تصويــر (1)، يتــم الرتكيــز يف هــذا املســاق عــىل إظهــار املالمــس املختلفــة للخامــات، وإخراجهــا ضمــن جــّو مــن 

التعايــش بــÒ عنــارص التكويــن املختلفــة واألرضيــات إضافــة إىل الرتكيــز عــىل أنــواع الفــرش املختلفــة وأنواعهــا املالØــة لخامــة األلــوان 

الزيتيــة واالكريليــك Áــا يتــالءم مــع طبيعــة املوضــوع والعنــارص املــراد التعبــÏ عنهــا، وذلــك مــن خــالل تكوينــات مــن الطبيعــة 

الصامتــة.    

11211208 تصوير (3):                                                                       
اســتك®الً ملــا اكتســبه الطالــب يف املســاقÒ الســابقÒ تصويــر (2،1) يركــز هــذا املســاق عــىل دراســة الطالــب للجســم البــرشي لونيــاً 

ــك مــن خــالل موضوعــات تتعلــق  ــة واالكريليــك وذل ــة الزيتي ــة واملتحركــة، باســتخدام الخامــات اللوني يف أوضاعــه املختلفــة الثابت

بامل®رســات الحياتيــة واألنشــطة اليوميــة لإلنســان، مــع تحفيــز الطلبــة عــىل الخــروج اىل األســواق واملقاهــي واألماكــن العاّمــة التــي 

تعــّج بالحيــاة والجســم البــرشي. 

11211309 تصوير (4):             
اســتك®الً ملــا اكتســبه الطالــب يف املســاقات الســابقة تصويــر(3،2،1)، يركــز هــذا املســاق عــىل تحليــل مســاحات املشــاهد البرصيــة، 

واختزالهــا اىل عنــارص وتكوينــات تتســم بالتجريــد والتحويــر، Áــا يضمــن توجــه الطالــب إىل أســلوب فــردي ذاè، وتقنيــات شــخصية 

مستفيداً من إمكانيات الخامات اللونية املختلفة، وتوظيف الخامات امللمسيّة ضمن رؤية تشكيلية خاصة.                                    
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11211310 تصوير (5):   
اســتك®الً للمســاقات األربعــة الســابقة تصويــر(4،3،2،1) يركــز هــذا املســاق عــىل إتاحــة املجــال للطالــب لبلــورة رؤيتــه التشــكيلية 

ــب الشــخيص املســتند إىل وحــدة األســلوب  ــّزز أســلوب الطال ــة تع ــÏ تقليدي ــات غ ــن خــالل طرحــه ملوضوع ــة، وم ــة الذاتي اللوني

والرؤيــة، مــع توظيــف كل التقنيــات اللونيــة التــي مــّر بهــا. 

11211116 تاريخ وتذوق الفن (1):     
 Òالقديــم الرشقيــة والغربيــة وفنــون اإلنســان القديــم مــروراً بالحضــارة الفرعونيــة وحضــارة الكنعانيــ Ôدراســة تاريخيــة لفنــون العــا

وحضــارة فنــون مابــÒ النهريــن وفنــون الــرشق األقــىص وصــوالً إىل فنــون الحضــارة االغريقيــة والرومانيــة وفنــون الحضــارات القد�ــة 

االخرى.

11211217 تاريخ وتذوق الفن (2):        
ــيكية  ــو والكالس ــاروك والركوك ــرص الب ــة األوروà وع ــرص النهض ــون ع ــطى وفن ــور الوس ــون العص ــة فن ــاق دراس ــذا املس ــن ه يتضم

ــ®رة.  ــت والع ــر والنح ــون التصوي ــة لفن ــة والطبيعي ــده والرومانتيكي العائ

11211109 نظرية األلوان وتطبيقاتها (1):                          
ــات التــي بحثــت فيهــا مثــل  ــوان وطبيعتهــا وتصنيفهــا وخواصهــا والنظري يهــدف هــذا املســاق لتعريــف الطالــب إىل مفهــوم األل

نظريــات شــيفرول ومنســل وازولــت ونيوتــن ....الــخ ومــزج األلــوان الصبغيــة ومــزج األشــعة الضوئيــة هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة 

أخــرى يقــوم  الطالــب بتطبيــق مــا تعلمــه نظريــاً يف مشــاريع صفيــة وبيتيــة لتدعيــم مهــارة اســتخدام األلــوان وكيفيــة الســيطرة 

عــىل األدوات املســتخدمة يف التنفيــذ.                         

11211219 نظرية األلوان وتطبيقاتها (2): 
يقــوم هــذا املســاق عــىل تأكيــد مــا ســبق مــن معلومــات ومهــارات ملســاق متطلــب ســابق نظريــة األلــوان وتطبيقاتهــا (1) بحيــث 

يعتمــد هــذا املســاق عــىل تركيــب األلــوان وتحليلهــا ضمــن تكنيــك محــدد للخــروج برؤيــة لونيــة مبتكــرة مــن خــالل اســتخدام 

مختلــف الوســائل إلخــراج عمــل فنــي معــÒ يظهــر مــن خاللــه قيــم فنيــة لونيــة.   

11211320 نحت (1):  
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب Áفهــوم النحــت، وطبيعتــه، وأنواعــه، وإكســابه مهــارة التعامــل مــع الكتــل ثالثيــة األبعــاد 

ــذه لبعــض  ــن خــالل تنفي ــر م ــارز والغائ ــارة النحــت الب ــة هندســية وإكســابه مه ــاد ثالثي ــن خــالل تشــكيله ملشــاريع ذات أبع م

املشــاريع املســتوحاة مــن الحضــارات القد�ــة كالفرعونيــة واآلشــورية 

 11216211 فن جرافيك (1):  
يتعــرف الطالــب مــن خاللــه عــىل الرســم الرسيــع باألســود مــن أجــل ربــط حركــة اليــد بالعــÒ لتقويــة عــÒ الطالــب عــىل متابعــة 

ــر  ــاء وطــرق التحوي ــة البن ــات مختلف ــل املرئي ــىل تحلي ــذا املســاق أيضــاً ع ــز ه ــ® ويرك ــة، ك ــكال املختلف الخطــوط املحــددة لالش

ــل الحــرب  ــون األســود... مث ــق تعتمــد عــىل الل ــات يف التطبي ــزال كــ® ويركــز عــىل تدريــب الطالــب الســتخدام بعــض التقني واالخت

الصينــي الريشــة املعدنيــة، الفلوماســرت (االســتعانة بعنــارص الطبيعــة الصامتــه) مــع تعزيــز االســلوب الشــخيص للطالــب، وتدعيمــه 

ــارزة وأهــم خاماتهــا مثــل  ــة الطباعــة ومراحلهــا وخاصــًة الطباعــة الب ــة التحليــل والتطبيق،وكذلــك تدريبــه عــىل عملي ــاء عملي اثن

اللينوليــوم والخشــب ... وطــرق الحفــر عليهــا واملراحــل املختلفــة التــي �ــر بهــا العمــل الفنــي املطبــوع بطريقــة الطباعــة البــارزة 

ومواصفــات النســخ املطبوعــة.

11211321 مناظر خلوية (1):  
ــة املنظــور  ــارش مــن الطبيعــة ورؤي ــة املفتوحــة خــارج املرســم والرســم املب ــب عــىل الرؤي يهــدف هــذا املســاق إىل تدريــب الطال

Áختلــف انواعــه والرؤيــة الشــمولية البانوراميــة للمشــهد وتتبــع حركــة الظــالل واألضــواء بأزمنــة مختلفــة ورصــد التغــÏات الحاصلــة 

عــىل الســطوح ومالمســها والتعبــÏ عنهــا مــن قبــل الطالــب وÁختلــف الخامــات، والرتكيــز عــىل املشــهد املحــيل واألســلوب الواقعــي 

والطبيعــي.    
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11211122 التصميم في الفنون التشكيلية: 
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة األســس املكونــة للعمــل الفنــي ودراســة العنــارص وعالقتهــا مــع بعضهــا لبعــض وتوظيفهــا تشــكيلياً 

ــة مــن خــالل التطبيــق العمــيل لــكل مــن هــذه األســس والعنــارص ضمــن  ضمــن رؤيــة مدروســة يراعــى فيهــا النواحــي األكاد�ي

مشــاريع يقــوم بهــا الطالــب داخــل املرســم ومــن خــالل نشــاطات بيتيــة للوصــول اىل تحقيــق إمكانيــة التعامــل مــع هــذه األســس 

والعنــارص ضمــن ســياقات الفنــون الحديثــة.      

11211323 أساليب تدريس الفن:          
�ثــل هــذا املســاق اســتك®الً ملســاق مدخــل إىل الرتبيــة الفنيــة، حيــث يركــز عــىل دور املــدرس يف عمليــة تدريــس الرتبيــة الفنيــة 

واألســاليب والطرائــق املتبعــة يف تنفيــذ الحصــص الصفيــة. يتطــرق املســاق إىل مفهــوم الخطــة وأنواعهــا، ومواصفــات الحصــة الصفيــة 

ــم  ــة تقيي ــة اىل كيفي ــوى، إضاف ــراء املحت ــة يف إث ــة الوســائل التعليمي ــي الخــاص والعــام، وأهمي ــة عــىل الهــدف الفن الناجحــة املبني

املهــارات املنفــذة مــن قبــل الطلبــة وتقو�هــا.

11211324 الفن اإلسالمي والعربي المعاصر:
دراســة تاريخيــة وتحليليــة للفــن اإلســالمي كفــن ابتــكاري مــع الرتكيــز عــىل الربــط بــÒ املنتــج الفنــي والفلســفة املســتمدة مــن 

الديــن والعقيــدة، وأهــم مــدارس التصويــر اإلســالمي وأعــالم املصوريــن املســلمÒ أمثــال الواســطي وبهزاد....الــخ، ويتــم التعــرض أيضاً 

 Ïاىل فــن العــ®رة اإلســالمية بعنارصهــا وأنواعهــا وطرزهــا املختلفــة  والرتكيــز أيضــا عــىل الفنــون التطبيقيــة اإلســالمية، ومــدى تأثــ

الفــن اإلســالمي عــىل الفنــون الغربيــة الحديثــة واملعــارصه .

11211311 التكوين اإلنشائي:  
 يتنــاول هــذا املســاق التطبيقــات العمليــة لتأكيــد املفاهيــم اآلتيــة: مقومــات البنــاء التشــكييل وتأكيــد العالقــات والروابــط ومنهــا 

االنســجام/ والتضــاد/ وصحــة الرؤيــة والبنــاء، والتنظيــم، والحركــة، وإيقــاع القــوى الكامنــة يف الهيئــات – وعالقــة العنــارص بعضهــا 

مــع بعضها، وهــو قائــم عــىل األســس الفنيــة اآلتيــة: مفهــوم البنــاء وأنواعــه، كيفيــة الرؤيــة، النســبة الذهبيــة عــرب العصــور.         

11211212 تقنيات التصوير:  
يهتــم هــذا املســاق بتعريــف الطالــب إىل األلــوان وتقنيــات اســتخدامها يف العصــور التاريخيــة مــن بدائيــة وفرعونيــة ...الــخ ودراســة 

أنــواع التصويــر املختلفــة وتقنياتهــا والتعــرف إىل طــرق تحضــÏ األرضيــات املناســبة لهــا، مــع دراســة الرتكيبــات الكيميائيــة لأللــوان 

الطبيعيــة والصناعيــة والنباتيــة، والتعــرف إىل طــرق تحضــÏ هــذه األلــوان ومــن ثــم اســتخدامها يف أعــ®ل فنيــة مــع دراســة لــوازم 

التصويــر املختلفــة مــن عطــور ومذيبــات وغــراء وأصبــاغ ومثبتــات وكيفيــة تحضÏهــا ومــن ثــم اســتخدامها بالشــكل الصحيــح.     
        

11211414 حركة الفن التشكيلي الفلسطيني:               
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة املؤثــرات األربعــة عــىل الفنــون التشــكيلية الفلســطينية كالفنــون القد�ة يف فلســطÒ والفن املســيحي 

والفــن اإلســالمي والفــن الشــعبي وأثــر هــذه الفنــون عــىل أداءات الفنانــÒ الفلســطينيÒ. كذلــك بيــان أثــر الحــوادث السياســية التــي 

ــة  ــى مرحل ــة 1948 ومــا بعــد 1967 ، وحت ــل مرحل ــون مــا قب ــة ودراســة فن ــرت عــىل فلســطÒ وانعكاســها عــىل الطــرق التعبÏي أث

دخــول الســلطة الفلســطينية وأثرهــا عــىل أســاليب الفــن. متضمنــاً تقســي®ت ســاهمت يف تنــوع أســاليب الفنانــÒ الفلســطينيÒ مــن 

حيــث تواجدهــم الجغــرايف كأســاليب الفنــان الفلســطيني يف فلســطÒ املحتلــة والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ويف الوطــن العــرà ويف 

املهجــر، وظهــور فــن البوســرت والكاريكاتــÏ كفــن مقــاوم �تــاز بــه الفنــان الفلســطيني عــن غــÏه وذلــك حســب املؤثــرات السياســية.

 11211213 تشريح فني:                                                 
ــن  ــة م ــة والخارجي ــان الداخلي ــم االنس ــة لجس ــف الترشيحي ــة الوظائ ــرشي إىل دراس ــم الب ــي للجس ــح الفن ــاق الترشي ــدف مس يه

العظــام، والعضــالت، وحــركات الجســم بــكل أجزائــه وتفاصيلــه يف حالــة الثبــات ويف حالــة الحركــة، إضافــة إىل تحديــد هــذه النقــاط 

الترشيحيــة والنقــاط املنظوريــة، متناولــÒ الزوايــا املختلفــة ألوضــاع الجســم مــن ناحيــة وتحديــد التغــÏات الفســيولوجية مــن ناحيــة 

أخــرى يعطــى الطالــب يف هــذا املســاق Ùاريــن خطيّــة وإمكانيــة التظليــل إلبــراز هيئــة الجســد، وذلــك لتمكينــه مــن رســم الجســم 

بصــورة صحيحــة وأوضــاع مختلفــة وبأيــة حركــة كانــت، حتــى لــو رســم مــن مخيلتــه.



 دليل جامعة النجاح الوطنية745

11211315 الفن الحديث والمعاصر:                                                       
ــا  ــة وأهــم روادهــا وفنانيه يتضمــن هــذا املســاق دراســة أســباب ظهــور الفــن الحديــث وعــرض ألهــم املــدارس والحــركات الفني

ودراســة أســاليبهم مــن خــالل عــرض ألع®لهــم ودراســتها مــن بدايــات ظهــور االنطباعيــة ومــا تالهــا مــن مــدارس أخــرى وصــوالً 

لبدايــات ظهــور مــدارس مــا بعــد الحداثــة.   

11211331 مناهج البحث العلمي :                                     
يف هــذا املســاق يتعــرف الطالــب إىل أســس البحــث العلمــي ومناهجــه بأســلوب أكاد�ــي وعلمــي دقيــق حيــث يتمكــن مــن إيجــاد 

مشــكلة البحــث ثــم يطلــع عــىل أســاليب جمــع املعلومــات الالزمــه ملوضــوع البحــث. يتــدرب الطالــب أيضــا عــىل طــرق الكتابــة 

ــدى اآلخريــن ويكــون  ــاس وأســاليب إعــادة الصياغــه بحيــث يحــرتم حقــوق الطبــع والفكــر ل ــة وطــرق اإلقتب ــة واالبداعي االكاد�ي

شــخصيه ذاتيــة مبدعــة ومتميــزة. ويهــدف هــذا املســاق اىل إكســاب الطالــب األدوات واملهــارات الالزمــة للبحــث العلمــي املبنــي 

عــىل نهــج ســليم يقــود إىل معلومــات تراكميــة موثوقــة، تســاعد الطالــب يف إثــراء تجربتــه املعرفيــة واملهاريــة. يخصــص جــزء مــن 

املســاق إىل تكليــف كل طالــب بإجــراء بحــث يف أحــد جوانــب الفنــون موضــوع اهت®مــه، مســتفيداً مــن األســس املتبعــة يف البحــث 

العلمــي والتوثيــق. 

11211426 بحث مشروع تخرج / الرسم والتصوير:                                 
اســتك®ال ملســاق أســاليب البحــث العلمــي ويركــز هــذا املســاق عــىل إعــداد الطالــب وتهيئتــه ملــرشوع التخــرج النهــاï وذلــك مــن 

خــالل اختيــار املوضــوع وعمــل بحــث يبــÒ مــن خاللــه فلســفة مرشوعــه الفنــي متضمنــا صــور واسكتشــات تحضÏيــة للفكــرة املــراد 

تنفيذهــا يف مــرشوع التخــرج التــي Ùكنــه مــن البــدء يف تنفيــذ املــرشوع مــع بدايــة الفصــل القــادم.                                                                                        

11211427 مشروع تخرج / الرسم والتصوير:   
ــب  ــك يقــوم الطال ــب الســابق وهــو بحــث مــرشوع تخــرج مــن خــالل ذل ــب عــىل املتطل ــذ مــرشوع التخــرج يعتمــد الطال لتنفي

بالتعبــÏ تشــكيلياً عــن األفــكار التــي توصــل إليهــا مــن خــالل أبحاثــه وإخراجهــا بأشــكاٍل فنيــٍة مختلفــٍة تعكــس شــخصية وأســلوب 

الطالــب. بحيــث يكــون هــذا املــرشوع Áثابــة اللبنــة األوىل يف طريــق الطالــب االحرتافيــة كونــه أول معــرض شــخيص لــه. 

11211325 تدريب ميداني/ الرسم والتصوير:                                                 
يهــدف هــذا املســاق إىل تشــجيع الطالــب عــىل خــوض غــ®ر التجربــة الفنيــة مــن خــالل انغ®ســه يف مشــكالت وهمــوم املجتمــع 

والتعبــÏ عنهــا فنيــاً مــن خــالل مخــرج فنــي يــراه الطالــب كعمــل معــرض فنــي أو عمــل جداريــة وكتابــة Comic Novel ..... أو 

عمــل ورشــة فنيــة، يتضمــن ذلــك زيــارة الطالــب ملختلــف املراكــز الفنيــة واملؤسســات التعليميــة، والتحــاور معهــا لتســهيل مرشوعــه، 

كذلــك التقــاؤه بفنانــÒ تشــكيليÒ ومحاورتهــم حــول تجربتهــم الفنية،رشيطــة أن يكــون قــد أنهــى 90 ســاعة معتمــدة بنجــاح قبــل 

تســجيل املســاق عــىل أن ال يقــل عــدد الســاعات التدريبيــة عــن 200 ســاعة، وأن تكــون خــالل الفصــل الصيفــي بــدون أيــة مســاقات 

.Òأخــرى ويف حالــة الفصــل الــدرايس العــادي عليــه أن يســجل أقــل مــن 11 ســاعة وتكــون موزعــة خــالل ثالثــة أيــام أو يومــ

11211351 رسم أكاديمي (5):                               
اســتك®ال للمســاقات األربعــة الســابقة رســم أكاد�ــي (4،3،2،1)، يركــز هــذا املســاق عــىل إتاحــة املجــال للطالــب لبلــورة رؤيته التشــكيلية 

الذاتيــة، مــن خــالل طرحــه ملوضوعــات وتقنيــات مبتكــرة، تعــزز أســلوب الطالــب الشــخيص املســتند إىل وحــدة األســلوب والرؤية.

11211352 مناظر خلوية (2):                                                                        
اســتك®ال للمســاق الســابق مناظــر خلويــة (1) يركــز هــذا املســاق عــىل الرؤيــة الذاتيــة للطالــب يف إعــادة صياغــة املشــهد الطبيعــي 

Áــا يحــوي مــن مبــاì وشــخوص وأشــجار ... الــخ Áعالجــات فنيــة حديثــة مــن تجريــد خطــي وتجريــد لــوì واختــزاالت وتراكيــب 

وتحويــرات Áختلــف الخامــات والتقنيــات. 
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 11216355 فن جرافيك (2) :                                           
يســتكمل هــذا املســاق مــا مــر بــه الطالــب بفــن جرافيــك (1) مــع تعميــق الشــق التحليــيل للمرئيــات وتطويــر ألســلوب الطالــب 

الشــخيص أثنــاء عمليــة التحليــل والــذي يعتمــد عــىل األســلوب الواقعــي تــاره واالختــزال والتحويــر تــارة أخــرى لنــ®ذج مــن الطبيعــة 

الخلويــة والطبيعــة الصامتــه مــع مراعــاة أســس التصميــم الجيــد. كــ® يعمــد ايضــاً إىل تدريــب الطالــب وتدعيمــه Áهــارات تطبيقيــة 

جديــدة مثــل: أســلوب االتجــاه الواحــد، التهشــÏ، العشــواï وكذلــك إىل تعزيــز عمليــة التجربــة وامل®رســة الفنيــة لــدى الطالــب 

لتأكيــد ظاهــره املرونــة والطالقــة لتدعيــم مقومــات وأســس العمــل الفنــي (أســس التصميــم ) لــدى الطالــب عنــد رشوعــه بتنفيــذ 

أي مرشوع ما. 

ــي تنفــذ  ــرة، وخصوصــاً الت ــدة يف الطباعــة كالطباعــة الغائ يتــم يف هــذا املســاق أيضــاً إكســاب الطالــب ملهــارات وتطبيقــات جدي

بدورهــا عــىل خامــات املعــدن مثــل الصــاج والزنــك والنحــاس مــع الرتكيــز عــىل تقنيــات التنفيــذ مثــل (اإلبــرة الحــادة، االيفــورت).

11211453 الرسم والتصوير بواسطة الحاسوب:                                          
يركــز هــذا املســاق عــىل كيفيــة اســتخدام برامــج الرســم بواســطة الحاســوب كربنامــج الـــ  Photo Shop والـــ Painter وطريقــة 

اســتخدامها يف الرســم والتلويــن والتكويــن ومعالجــة الصــور والكروكيــات للوصــول ألفضــل النتائــج يف بنــاء العمــل الفنــي واإلفــادة 

مــن اإلمكانيــات الحديثــة والتأثــÏات الفنيــة التــي Ùنحهــا هــذه الربامــج للوصــول إىل أفضــل النتائــج يف تصميــم العمــل الفنــي يف 

حــاالت الرســم والتصويــر الزيتــي واملــاï واملوزاييــك.                                                                                          

 11221102 السيراميك (1):                                                                      
إكســاب الطالــب مهــارات عمليــة يف التشــكيل اليــدوي، بطــرق الضغــط والحبــال والرشائــح وكيفيــة لصــق القطــع والرشائــح للوصــول 

إىل التصميــم املطلــوب، مــع الرتكيــز عــىل خصائــص الطينــة، واملشــاكل التــي تواجــه الطالــب، إضافــة إىل الطريقــة الصحيحــة لحفــظ 

العمــل ومتابعتــه باســتمرار، كل هــذا يتــم مــن خــالل قيامــه بتنفيــذ تصميــ®ت مبتكــرة تحقــق تلــك املفاهيــم..                                              

11216318  التصوير الضوئي:                                                                
تتنــاول هــذه املــادة موجــزاً لتاريــخ التصويــر الضــوï وتطــوره، فضــالً عــن التعــرف إىل كافــة األدوات والتجهيــزات الفنيــة والتقنيــة 

ــات التحضــÏ للصــور  ــة يف عملي ــة البرصي ــردات اللغ ــف مف ــب بتوظي ــوم الطال ــة. ان يق ــر املختلف ــات التصوي املســتخدمة يف عملي

الفوتوغرافيــة Ùهيــداً يف اســتخدامها اىل العمــل الجرافيــ+ بشــكل احــرتايف.                                                            

11211454 النقد الفني :                             
ــم العمــل أو البحــث يف التفاعــالت  ــي تتلخــص بتقيي ــي الت ــم املتعلقــة بنقــد العمــل الفن يعتمــد هــذا املســاق عــىل رشح املفاهي

ــه ضمــن  ــك كل ــي واملتلقــي ودور الناقــد. ووضــع ذل ــÒ العمــل الفن ــا ب ــة م ــق بطبيعــة العالق ــا يتعل ــÒ وفيه ــد الفنان النفســية عن

قالــب كتــاà فنــي. إضافــة لذلــك يقــوم املســاق بالبحــث عــن مختلــف القضايــا واملشــكالت املتعلقــة Áجــاالت الفنــون مــن خــالل 

عــرض مختلــف أنــواع النقــد الفنــي مــن أكاد�ــي وســياقي وموضوعــي وذاè ...الــخ كــ® يعــرض ويناقــش مجموعــة مــن املقــاالت 

املتعلقــة بالنقــد التشــكييل لكتــاب ونقــاد عــرب والتعــرف مــن خاللهــا عــىل مشــاكل وأحــوال النقــد التشــكييل العــرà وموقعــه مــن 

النقــد العاملــي. كــ® يتيــح هــذا املســاق للطالــب إمكانيــة قــراءة نقديــة ألحــد األعــ®ل الفنيــة أو التعــرض لبعــض القضايــا الفنيــة 

وإخراجهــا عــىل شــكل مقالــه فنيــة ناضجــة.                                                       

11216212 مبادئ الخط والزخرفة:                                                          
تتنــاول هــذه املــادة موجــزاً لتاريــخ الخــط والزخرفــة وتطــور علــم الخــط والزخرفــة واملبدعــÒ فيهــ®،  وكذلــك التعــرف إىل قواعــد 

ــة  ــوط العربي ــال الخط ــة يف مج ــات عملي ــام بتطبيق ــق القي ــن طري ــذ ع ــتخدمة يف التنفي ــة واألدوات املس ــط والزخرف ــس الخ وأس

والزخرفــة اإلســالمية وطــرق توظيفهــا يف مجــال التصميــم.                                                                 

11206319 مدخل في تصميم ثالثي األبعاد:                                            
يف هــذا املســاق يتعــرف الطالــب إىل كيفيــة اإلحســاس بالبعــد الثالــث لألعــ®ل. والتكوينــات الفنيــة مــن خــالل تنفيــذ مجســ®ت 

ثالثيــة األبعــاد، والتعامــل مــع مختلــف الخامــات الالزمــة لذلــك.     
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11221103 السيراميك (2):                                                                        
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب Áفهــوم النحــت الخــزيف بطريقــة مبّســطة، وذلــك مــن خــالل تنفيــذ تصاميــم مبتكــرة 

بهــذا األســلوب، إضافــة إىل تعريــف الطالــب بكيفيــة تفريــغ األعــ®ل املنّفــذة بهــذه الطريقــة، ومعالجــة املشــاكل التــي قــد تواجــه 

الطالــب.                                                     

11216457 فن جرافيك (3) :                                                                  
  يف هــذا املســاق يتــدرب الطالــب عــىل آليــات اإلنشــاء والصياغــة الفنيــة املختلفــة، للفكــرة املنــوي تنفيذهــا كـــ (التوليــف مــن 

عــدة مســتويات للنظــر، الفوتومونتــاج...) Áــا يهــدف إىل تقويــة بنــاء عملــه الفنــي مــن جهــة وإىل انســجامه مــع فكــرة ومضمــون 

هــذا العمــل الفنــي مــن جهــة اخــرى. كــ® يتــدرب الطالــب عــىل إضفــاء رؤيتــة الشــخصية املكتســبة واملرتكــزة عــىل مبــدأ االختــزال 

ــة) كــ® يهــدف إىل إكســابه  ــة والحي ــة أو الخلوي ــن ومشــاريع هــذا املســاق (ســواء املســتلهمة مــن الطبيعــة الصامت ملجمــل Ùاري

وتدريبــه عــىل الطباعــة الحجريــة (الليتوغــراف) واألســاليب التقنيــة التطبيقيــة املختلفــة لهــذه الطباعــة ومراحــل العمــل بهــا مــن 

ــده  ــÏ والطباعــة) وأيضــاً تزوي ــة التحب ــة ســطح الحجــر للطباعــة وتحضــÏه وعملي ــب ومراحــل تهيئ ــم خــاص بالطال (وضــع تصمي

بالخــربة ملعرفــه النســخ املطبوعــة الناجحــة.  كذلــك يهــدف هــذا املســاق إىل تدريــب الطالــب وإكســابه لطــرق فــرز األلــوان وعــىل 

آليــة العمــل بالحفــر والطباعــة امللونــة (طباعــة بــارزة وطباعــة غائــرة).      

11206210 سوسيولوجيا التصميم وسيكولوجيته:                                  
التعــرف إىل الجوانــب الســلوكية لــدى املســتهلك وعالقــة ذلــك بالعالمــات التجاريــة وقــرارات الــرشاء والرتويــج باملجتمــع. وتتنــاول 

املــادة العالقــة املتبادلــة بــÒ التصميــم واملجتمــع، وكيــف يوجــه التصميــم لتلبيــة حاجــات ورضوريــات اإلنســان والتأثــÏات النفســية 

التــي يرتكهــا التصميــم فيــه، وانعــكاس ذلــك عــىل عمليــة اإلبــداع لــدى املصمــم .                                                                                             

11211455 التفكير اإلبداعي:                                                                     
التفكــÏ اإلبداعــي هــو الخطــوة األوىل نحــو اإلبتكار، ولنتعلــم اإلبتــكار علينــا أن نعــرف كيــف نّولــد األفــكار. يهــدف هــذا املســاق 

ــا  ــارات �كــن تعلمه ــداع بشــتى صــوره مه ــة، فاإلب ــكار اإلبداعي ــاج األف ــه إلنت ــة إلعــ®ل عقل ــارات الالزم ــب بامله ــد الطال إىل تزوي

واكتســابها. والتــدرب عليهــا مــن خــالل التعــرف عــىل معيقــات التفكــÏ اإلبداعــي  ملضاعفــة  قــدرة الطالــب عــىل إنتــاج األفــكار 

اإلبداعيــة والتعــرف إىل محفــزات اإلبــداع. املبــارشة منهــا وغــÏ املبــارشة. فضــال عــن التــدرب والتعــرف إىل مجموعــة مــن التقنيــات 

يف التفكــÏ اإلبداعــي عــىل املســتوى الفردي والج®عــي. لتوليــد مزيــد مــن األفــكار Áــا يتوائــم مــع احتياجحــات طلبــة كل قســم، 

وÁا يضمن تطوير أدوات التفكÏ الذهنية، والبرصية، عىل املستوى العميل والنظري.                                                           

11211435 نحت (2):                                                                                   
يتعــرف الطالــب يف هــذا املســاق إىل مفهــوم النحــت النصفــي  Co-Relief مــن خــالل تنفيــذه لبعــض األقنعــة مــن تاريــخ الفــن 

ــب ســلبي  ــص بعــد صناعــة قال ــة الجب ــب البســيطة،  واستنســاخ العمــل األصــيل مــن خام ــة إىل صــب القوال ــا، إضاف ــده له وتقلي

لألعــ®ل املنفــذة.                                           

11206259 معادن واخشاب 1:                                                               
التعــرف باملعــادن املختلفــة وعمــل تصميــ®ت مبتكــرة ومحاولــة تشــكيلها وتنفيذهــا عــىل هــذه املعــادن: الزنــك األملنيــوم النحــاس 

األصفــر األحمــر والصــاج والتعــرف إىل هــذه املعــادن وطــرق لحمهــا وعمليــات الزخرفــة والتشــطيب املتضمنــة التلميــع والطــالء 

بالفضــة او النيــكل او النحــاس وعمليــات التلويــن واألكســدة باســتخدام أحــ®ض معينــة والتلويــن بالنــار والحــرق والتــدرب عــىل 

اســتع®ل األدوات والتعــرف إىل الطــرق الصحيحــة لالســتخدام داخــل ورشــة العمــل الخاصــة مــع اعطــاء الطالــب فكــرة عــن الرســم 

عــىل االخشــاب بالحــرارة والتشــطيبات النهائيــة املختلفــة عــىل اللوحــة باســتع®ل الدهانــات الخشــبية.
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11211356 خط عربي :       
اســتعراض ألنــواع الخطــوط العربيــة، وخصائصهــا، ومميزاتهــا، والقيــم التشــكيلية والج®ليــة التــي يحملهــا الحــرف العــرà. وفيــه 

يركــز املــدرس عــىل خطــّي النســخ والرقعــة مــن خــالل رشح عمــيل تحليــيل لشــكل الحــرف ونســبته، باالســتعانة باألحبــار والخامــات 

األصيلــة يف التخطيــط، Áــا يكســب املتــدرب املهــارة الســليمة يف الوصــول 

            . Òإىل مستوى احرتايف يف هذين الخط

11206104   منظور هندسي:                                                               
يتــم تزويــد الطالــب بكــم مــن املعلومــات التــي Ùكنــه مــن توظيــف املنظــور يف رســم املنظــور للفكــرة التصميميــة معتمــداً عــىل 

ــÏ عــن التصميــ®ت، مــ®  ــات أفضــل للتعب ــم إعطــاء الطالــب إمكان ــز التنفيذ. كــ® يت ــل أن تكــون قاØــة عــىل حي املخططــات قب

يجعلــه يتجــاوز مرحلــة الرســم الهنــديس إىل اإلبــداع والثقــة يف العمــل، كــ® يعمــل هــذا املســاق عــىل تنميــة ملكــة الخيــال اإلبداعــي 

لــدى الطالــب، مــ® Ùكنــه مــن تنميــة الــذوق الفنــي واإلحســاس الفعــيل بقيــم التصاميــم املختلفــة. ويبحــث يف تعليــم الطالــب عــىل 

جميــع أنــواع املنظــور بنقطــة واحــدة،  واملائــل بنقطتــÒ وأكــ_ مــن ذلــك، كــ® يتعلــم الطالــب عــىل رســم املنظــور بثــالث نقــاط 

تــاليش، وبعــدة طــرق تفيــد الطالــب،  وتوســع مداركــه .   

 I vanishing point perspective

II vanishing point perspective and at >2 vanishing point

III vanishing point perspective

11206253 موزاييك:                                                                             
ــك،  ــات املوزاي ــتع®ل أدوات وخام ــىل اس ــدرب ع ــه والت ــق صناعت ــة، وطرائ ــور املختلف ــك يف العص ــة املوزايي ــاق دراس ــاول املس يتن

ــرة.                                                        ــم مبتك ــة يف تصامي ــار امللون ــة اســتع®ل األحج ــون، وتقني ــورق املل ــاطة ال ــذ بعــض املشــاريع بوس وتنفي

11211357 مدخل الى التربية الفنية:                 
ــة يف  ــة الفني ــس الرتبي ــة تدري ــي تؤكــد أهمي ــق الفــن، واملــربرات الت ــة عــن طري ــة، والرتبي ــز هــذا املســاق عــىل مفهــوم الرتبي يرك

املــدراس Áــا يعــزز قناعــة الفــرد واملجتمــع بــدور الفــن يف تنشــئة األجيــال. يــدرس فيهــا الطالــب رســومات األطفــال يف مراحلهــا 

املختلفــة مــع الرتكيــز عــىل تقســيم (فيكتــور لوينفيلــد) لهــذه املراحــل، ومقارنتهــا مــع تقســيم (هÏبــرت ريــد). كــ® يركــز املســاق 

أيضــاً عــىل رضورة فهــم رســوم األطفــال عــىل أنهــا لغــة تعبÏيــة ســيكلوجية خاّصــة يف كل طفــل، تحمــل مــن االنفعــاالت والرؤيــة 

الذاتيــة، مــا يجعلهــا تســتحق نظــرة إيجابيــة خاّصــة انطالقــاً مــن أن الطفــل يرســم مــا يعرفــه ال مــا يــراه.     

11211458 الخامات والتقنيات:    
يتنــاول هــذا املســاق دراســة وبيــان عمــيل حــول التقنيــة واملــواد (تكنولوجيــة التصويــر) للخــروج بعمــل فنــي ُمْفعــم بالخامــات 

ــوح  ــد ومجــالت قد�ة، ول ــون، وجرائ ــواع األقمشــة،  وقطــع مــن الكرت ــة التــي تواكــب العــرص كالخشــب، واملاســونايت، وأن املَحلي

معدن وأســالك وخيوط، وطÒ .. الخ.      

11211459 قضايا معاصرة في الفن الحديث:                                              
تتنــاول هــذه املــادة موضوعــات فنيــة واجت®عيــة وفلســفية معــارصة وكيفيــة مخاطبــة هــذه القضايــا ضمــن أســاليب الفــن الحديث 

مــع دراســة لكيفيــة معالجــة فنانــÒ مبدعــÒ لبعــض القضايــا املعــارصة وكيــف أثــرت هــذه القضايــا

11211460 دراسات متقدمة في علم الجمال:                                            
اســتك®ال ملســاق علــم الجــ®ل فــإن هــذا املســاق يخــوض يف املوضوعــات األكــ_ تخصصــاً. كنظريــات النقــد الفنــي الجــ®يل املختلفــة 

وفلســفة الجــ®ل املعــارص كاالتجــاه الحــديس والوجــودي والرمــزي باإلضافــة لنظريــات علــم الجــ®ل املهمــة؛ كالنظريــة االنفعاليــة 

والنفســية والشــكلية باإلضافــة ملوضوعــات علــم الجــ®ل املقــارن.
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11211461 فنون ما بعد الحداثة :                                                              
اســتك®ال ملســاق الفــن الحديــث واملعــارص يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب عــىل فلســفات مــدارس مــا بعــد الحداثــة مــن 

خــالل عــرض تجــارب لفنانــÒ عامليــÒ وعــرب ومحليــÒ ومناقشــة أع®لهــم وتجاربهــم وطــرق عــرض هــذه األعــ®ل. ومــن ثــم قيــام 

كل طالــب بإنتــاج مرشوعــه الفنــي الــذي يتــالءم ورؤيتــه ملفاهيــم فنــون مــا بعــد الحداثــة.                                                                                

11206251 زجاج معشق :               
يتنــاول املســاق دراســة أنــواع الزجــاج وطــرق قصــه وعــىل األلــوان الزجاجيــة، وطــرق اســتع®التها، واســتخدامها يف تلويــن الزجــاج، 

وطــرق تعشــيق الزجــاج بوســاطة الرصــاص، والنحــاس، والجــص. 

الهيئة التدريسية

الجامعة التي تخرج منهاالرتبة العلميةاالسم

كلية الفنون، قسم الفنون التشكيلية – اإلسكندرية محارضمحمد ابو ستة 

جامعة الÏموك، االردن محارضلينا حرب حميدان 

أوكالهوما، الواليات املتحدة ,e university of Tulsa$محارضك®ل زيدان 

جامعة دمشق مساعد بحث و تدريسبسام أبو الحيات 

جامعة دمشق مساعد بحث و تدريساحمد الحاج حمد 

جامعة النجاح الوطنيةمساعد بحث و تدريسرغدة ابو زيتون

جامعة النجاح الوطنية مساعد بحث و تدريسعصمت االسعد 

كلية تكنولوجيا املعلومات، جامعة النجاح الوطنيةمرشف مختربروان بشتاوي
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برنامج التصميم الجرافيكي

رؤية البرنامج ورسالته: 
يعنــى تخصــص التصميــم الجرافيــ+ Graphic Design بإعــداد الكــوادر املتخصصــة مــن املصممــÒ املؤهلــÒ عــىل الصعيديــن األكاد�ي 

والعمــيل لرفــد ســوق العمــل محليــا وعامليــاً يف مجــال الدعايــة واإلعــالن وخلــق العالمــات التجاريــة، البرصيــة املختلفــة. 

باإلضافــة إىل القــدرة عــىل تخطيــط وتنفيــذ الحمــالت الرتويجيــة املتكاملــه يف املجــاالت املختلفــة عــرب الوســائل التقليديــة املتعــارف 

ــاً . ــا وعاملي ــز عــىل التفكــÏ اإلبداعــي والحــاالت املنافســة محلي ــد مــع الرتكي ــة إىل اإلعــالم واإلعــالنMew media  الجدي ــا باإلضاف عليه

أهداف البرنامج :
يهــدف برنامــج الباكالوريــوس يف التصميــم الجرافيــ+ إىل تخريــج فــوج مــن الطلبــة ذوي الكفــاءة العاليــة يف تخصصهــم الدقيــق القــادر 

عــىل تلبيــة حاجــات الســوق املحــيل والعاملــي يف مجــال الدعايــة واإلعــالن البرصيــة والعالمــات التجاريــة املتنوعــة مــن خــالل تزويدهــم 

باملهــارات البحثيــة األكاد�يــة والوظيفيــة واألخالقيــة لخلــق التكامــل مــا بــÒ حاجــات الســوق باملهــارات املكتســبة  مــع مواكبــة التطــور 

العاملــي يف األدوات وقنونــات التواصــل واإلتصــال . 

:èوتقع أهداف الربنامج يف اآل

خلــق التكامــل مــا بــÒ املتطلبــات التســويقية والرتويجيــة للمؤسســات والج®عــات واألفــراد وحاجــات الســوق املحــيل والعاملــي • 

عــرب لغــة برصيــة إبداعيــة مــن خــالل فهــم الحاجــات والرغبــات الخاصــة بالفئــات املســتهدفة.

اإلملام باألدوات التكنولوجية واملحوسبة الخاصة بإعداد التصميم واإلخراج والطباعة . • 

شروط التخصص:
 أن يكون حاصالً عىل الشهادة الثانوية العامة (التوجيهي)Áعدل ال يقل عن %65 فأعىل • 

أن يجتاز الطالب امتحان القدرات الخاص بتخصص التصميم الجرافي+.• 

المتطلبات الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في قسم الفنون التطبيقية:
يقــدم قســم التصميــم الجرافيــ+ تخصصــاً منفــرداً يف التصميــم الجرافيــ+ يــؤدي إىل منــح درجــة البكالوريــوس يف التصميــم الجرافيــ+. 

ــة الراغبــÒ يف الحصــول عــىل درجــة البكالوريــوس يف هــذا التخصــص إÙــام 121 ســاعة معتمــدة، تشــمل متطلبــات  وعــىل جميــع الطلب

الجامعــة اإلجباريــة ومتطلبــات الكليــة والقســم اإلجباريــة واالختياريــة.

مخرجات التعليم/ قسم التصميم الجرافيكي
 منتمياً لقسمه وجامعته األم.• 

 مثقفاً ثقافًة فنيًة واسعة يف مجال الفنون التطبيقية.• 

 ممتلكاً للمهارات الفنيّة األساسيّة يف املجاالت الفنية املرتبطة بالناحيتÒ الج®لية والوظيفية.• 

 قادراً عىل توظيف املفردات الفنية الالزمة يف النقد الفني التطبيقي.• 

 ملّ®ً بتاريخ الفنون التطبيقية والطرز الفنيّة القد�ة واملعارصة يف مجال التصميم الجرافي+.• 

 مدركاً ألهميّة العالقة بÒ الناحيتÒ الج®لية والوظيفية يف املجال الفني  التطبيقي.• 

 مؤهالً لدخول سوق العمل واملنافسة فيه من خالل امتالك وسائل اإلتصال الحديثة.• 

 قادراً عىل حّل املشكالت املستّجدة من مجاالت التخصص الدقيق بأسلوب إبداعي.• 

 قادراً عىل التواصل مع املؤسسات العربية والعاملية ذات العالقة يف مجال الفنون  التطبيقية.• 
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خطة  التصميم الجرافيكي 

س.ماسم المساقرقم المساق
10032100 ë0إنجليزي استدرا
3ثقافة إسالمية11000101
3لغة عربية11000102
3اللغة اإلنجليزية 110001031
3دراسات فلسطينية11000105
1خدمة مجتمع11000108
1مهارات القيادة واإلتصال11000117
1مقدمة يف علم الحاسوب11000127
3اللغة اإلنجليزية 110003232

متطلبات الجامعة اإلجبارية:
عىل الطلبة اجتياز جميع املساقات يف هذه املجموعة (18) ساعة معتمدة
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الخطة الدراسية لبرنامج التصميم الجرافيكي (١٢١) ساعة معتمدة
متطلبات التخصص اإلجبارية (٩١ ساعة) معتمدة

المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق
11216104  م.س. 1                 3جرافيك بالحاسوب 2 11216208
                 3نظرية االعالن 1 11216105
                 3جرافيك بالحاسوب 1 11216104
                 3تصميم جرافيك 1 11216103
                 3الفن االسالمي والعرà املعارص 11211324
11216320 ì2تدريب ميدا                 
                 3تاريخ التصميم الجرافي+ 11216209
11216206  م.س. 1                 3تصميم جرافيك 3 11216210
11216105  م.س. 1                 3نظرية االعالن 2 11216314
                 3مبادىء الخط والزخرفة 11216212
11216208  م.س. 1                 3جرافيك بالحاسوب 3 11216213
                 3ما قبل الطباعة 11216315
11216210  م.س. 1                 3تصميم جرافيك 4 11216316
11216316  م.س. 1                 3تصميم جرافيك 5 11216317
                 3مبادئ الحفر والطباعة 11216207
11216316  م.س. 1                 1بحث مرشوع تخرج 11216319
11216319  م.س. 1                 3مرشوع تخرج 11216421
                 3فن جرافيك 1 11216211
11216318 ï3التصوير الضو                 
                 3سوسيولوجيا التصميم وسيكولوجيته 11206210
                 3التايبوغرايف 11216102
                 3مبادئ التصميم الجرافي+ 11216101
                 2مناهج البحث العلمي 11211331
                 2الفن الشعبي الفلسطيني 11211329
11216103  م.س. 1                 3تصميم جرافيك 2 11216206
                 2مدخل اىل علم املوسيقى 11201101
                 2الفلكلور املوسيقي الفلسطيني 11201103
                 2مدخل اىل الفنون 11211101
                 3رسم اكاد�ي 1 11211102
                 3نظرية االلوان وتطبيقاتها 1 11211109
                 3علم الج®ل 11211328
11211109  م.س. 1                 3نظرية االلوان وتطبيقاتها 2 11211219
                 3تاريخ وتذوق الفن 1 11211116
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متطلبات التخصص اإلختيارية (١٢ ساعة ) معتمدة

المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق
                 3مشاغل نجارة وديكور 11206316
                 3اسس التصميم ثناï االبعاد 11206151
                 ñ3اذج ومجس®ت 11206352
                 3نظريات التصميم و مناهجه 11206208
11216211  م.س. 1                 3فن جرافيك 2 11216355
                 3موزاييك 11206253
                 3مدخل يف تصميم ثالý االبعاد 11206319
11216213  م.س. 1                 3جرافيك بالحاسوب 4 11216354
                 3رسوم متحركة بالحاسوب 11216356
11216355  م.س. 1                 3فن جرافيك 3 11216457
                 3دراسة متقدمة يف تصميم جرافيك 11216458
11211102  م.س. 1                 3رسم اكاد�ي 2 11211103
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وصف المساقات

11211101 مدخل إلى الفنون :
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بالفنــون األربعــة الرئيســية (الفنــون البرصيــة، واملوســيقا، واملــرسح، والعــ®رة)،  ويكــون 

ــن  ــدد م ــاء ع ــادة: األوىل اعط ــذه امل ــس ه ــÒ لتدري ــدرس طريقت ــع امل ــون.  يتب ــذه الفن ــÒ ه ــية ب ــات األساس ــىل العالق ــز ع الرتكي

املحــارضات وحلقــات النقــاش والنــرشات، يقــدم فيهــا ñــاذج مختــارة ألعــ®ل فنيــة عامليــة تتنــاول مصــادر موضــوع العمــل الفنــي 

ووظيفتــه ومــواده وأســلوبه وتكوينــه . الطريقــة الثانيــة هــي تعيــÒ موضــوع فنــي لــكل طالــب  يف بدايــة الفصــل حيــث يقــوم 

بالبحــث فيــه متْبعــاً األســلوب األكاد�ــي فيقــدم الطالــب ملخــص بحثــه يف نهايــة الفصــل عــىل شــكل محــارضة مرفقــة بورقــة بحثيــة. 

11211328 علم الجمال :
دراســة علــم الجــ®ل، واتجاهاتــه، وحقائقــه، ومعنــى الجــ®ل، ومقاييســه، وعالقتــه باملواضيــع األخــرى بــدءاً بعالقــة الفنــون القد�ــة 

بالظاهــرة الج®ليــة، وبــدءاً  بالفالســفة اإلغريــق يف دراســة هــذه الظاهــرة الج®ليــة وعالقتهــا باملنتــج الفنــي وعالقتــه بالطبيعــة، 

مــروراً بالحضــارات الرومانيــة واملســيحية واإلســالمية، وصــوالً اىل النظــرة املعــارصة للفــن والجــ®ل يف الفكــر الحديــث.

11201101 مدخل إلى علم الموسيقا :
ــي®ت  ــة، والتقس ــاً ولغ ــ®ً وفن ــا عل ــيقا بوصفه ــاì املوس ــÏ مع ــة، وتفس ــة واملعنوي ــÒ اللغوي ــن الناحيت ــيقا م ــة موس ــف كلم تعري

واألشــكال املوســيقية املختلفــة، وكتابــه هــذه األشــكال عــىل املــدرج املوســيقي، وطريقــة رســم املفتــاح، والســالÔ املوســيقية املتعددة، 

واألبعــاد التــي تحرصهــا بينهــا، واملســافات التــي توجــد بــÒ النغــ®ت، والفقــرات املختلفــة، كذلــك يتعــرف الطالــب إىل القوالــب 

املوســيقية العامليــة، مثــل الســيمفونية، واألوبــرا، والتعــرف إىل القوالــب العربيــة، مثــل القصيــدة، واملوشــح، واألدوار، والســ®عي.

11201103 الفلكلور  الموسيقي  الفلسطيني:
ــل املوســيقا الشــعبية  ــاج املوســيقي للشــعب الفلســطيني، والتعــرف إىل ñــط املوســيقا الشــعبية. الفلســطينية، وتحلي دراســة النت

ــة الشــعبية الفلســطينية دراسة األشــكال  ــا الغنائي ــة ومميزاته ــص املوســيقا اآللي ــاï والبحــث يف خصائ ــن اآليل والغن عــىل الصعيدي

والقوالــب املختلفــة للموســيقا الشــعبية وتحليلهــا. التعــرف إىل ñــاذج مــن األغاì الشــعبية، وإىل أنــواع اآلالت املوســيقية الشــعبية، 

ــا.    ــزف عليه ــرق الع ــوè، وط ــا، وبناؤها الص ــن حيث: صناعته م
                                                           

11211329 الفن الشعبي  الفلسطيني:
ــار،  ــاج، والفخ ــة الزج ــة، و صناع ــعبية الفني ــرف الش ــة) والح ــة واملادي ــة (القولي ــه املختلف ــعبي Áجاالت ــن الش ــة الف ــة ألهمي دراس

ــة  ــخ وتطــور الوحــدة الزخرفي ــز الشــعبي ......إل ــزران، والتطري ــش والخي ــادن، والســجاد، والخــزف، والق ــش، واملع والنســيج، والنق

ــرتاث الشــعبي يف  ــة توظيــف مفــردات ال ــرتاث الشــعبي. كــ® يركــز أيضــاً عــىل إمكاني ــر ال ــة لتطوي الفلســطينية الشــعبية، ومحاول

ــارصة.      ــة واملع ــون الحديث الفن
                                  

  11216102 التايبوغرافي:   
تــدور هــذه املــادة حــول دراســة الوحــدات الج®ليــة  والتشــكيلية الالتينــي والعالقــات املتشــكلة فيــ® بينهــا. والتعــرف عــىل عائــالت 

 Ïــ ــط يف التعب ــف الخ ــي. توظي ــيق املطبع ــة بالتنس ــة الخاص ــد املهني ــام بالقواع ــروف واإلمل ــح الح ــتع®التها، لترشي ــوط وإس الخط

املفاهيمــي للموضوعــات املختلفــة .

11216103 تصميم جرافيك (1):   
تتنــاول هــذه املــادة تطبيــق جرافيــ+ مبــارش ملبــادئ التصميــم التــي تعلمهــا ســابقاً، مــن خــالل املعالجــة البرصيــة لعنــارص مــن 

الطبيعــة واملحيــط بالتجريــد والتلخيــص التحويــر واإلختــزال بلغــة جرافيــك واضحــة. 
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11216104 جرافيك بالحاسوب 1: 
صمــم هــذا املســاق العمــيل لتطويــر مهــارات الطالــب يف اســتخدام الحاســوب يف مجــال التصميــم الجرافيــ+، وذلــك بالتعــرف إىل 

أحــد برامــج التصميــم الجرافيــ+ يعمــل بنظــام املتجهــات مثــل : Adobe Illustrator مــن خــالل تنفيــذ املشــاريع الجــادة التــي 

تطبــق فيهــا مبــادئ التصميــم التــي تعلمهــا ســابقاً.   

11216105 نظرية إعالن  1: 
مقدمــة عــن اإلعــالن نشــأته تعريفــه وتطــوره، أساســيات اإلعــالن، ووســائل اإلعــالن والفــروق بينهــا، والصــدق يف اإلعــالن، وح®يــة 

امللكيــة الفرديــة وأخالقيــات املهنــة، وأثــر اإلعــالن يف النمــو اإلقتصــادي ويف نشــأة املجتمعــات ورفاهيتهــا دراســة املزيــج التســويقي 

والعالقــة الجدليــة بينــه وبــÒ الرتويــج.

11216213 جرافيك بالحاسوب:  3           
ــات  ــم صفح ــية يف تصمي ــارات األساس ــم وامله ــر املفاهي ــاق لتطوي ــذا املس ــم ه ــت) Web Design صم ــات اإلنرتن ــم صفح (تصمي

ــارص باســتخدام  ــم املع ــة HTML وطــرز التصمي ــان لغ ــز عــىل إتق ــع الرتكي ــت، م ــخ نشــأة اإلنرتن ــت وهــو يتطــرق إىل تاري اإلنرتن

ــه. ــج املتخصص الربام

11211109 نظرية األلوان وتطبيقاتها (1):  
ــات  ــات التــي بحثــت فيهــا مثــل نظري ــوان وطبيعتهــا وتصنيفهــا وخواصهــا والنظري يهــدف هــذا املســاق للتعــرف إىل مفهــوم األل

شــيفرول ومنســل وازولــت ونيوتــن ....الــخ ومــزج األلــوان الصبغيــة ومــزج األشــعة الضوئيــة هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 

يقــوم  الطالــب بتطبيــق مــا تــم تعلمــه نظريــاً يف مشــاريع صفيــة وبيتيــة لتدعيــم مهــارة اســتخدام األلــوان وكيفيــة الســيطرة عــىل 

ــذ.   األدوات املســتخدمة يف التنفي
  

 11216101مبادئ التصميم الجرافيكي : 
تتنــاول هــذه املــادة التعريــف بأســس التصميــم وعنــارصه (مثــل اللــون والخــط، واملســاحة، والكتلــة، والفــراغ، ثــم التــوازن، والحركــة، 

والتوزيــع، والتجانــس، والفضــاء الــخ... وكيفيــة التعامــل مــع األشــكال ببعديــن ومجــال تطبيقاتهــا، والتعــرف إىل الصيــغ املتنوعــة 

للعالقــات الج®ليــة يف مجــال التصميــم.

11211331 مناهج البحث العلمي : 
يهــدف هــذا املســاق إىل تهيئــة الطالــب إلمتــالك أدوات البحــث العلمــي ومهاراتــه الالزمــة لتؤهــل الطالــب إلعــداده بحــث مهنيــا 

متكامــالً وفــق املقاييــس العلميــة الصحيحــة كمقدمــة لتنفيــذ مــرشوع التخــرج النهــاï بشــكل صحيــح.

11216318  التصوير الضوئي:
تنــاول هــذه املــادة موجــزاً لتاريــخ التصويــر الضــوï وتطــوره، فضــالً عــن التعــرف إىل األدوات والتجهيــزات الفنيــة والتقنيــة كافــة 

ــات التحضــÏ للصــور  ــة يف عملي ــة البرصي ــردات اللغ ــف مف ــب بتوظي ــوم الطال ــة. اذ يق ــر املختلف ــات التصوي املســتخدمة يف عملي

ــداً يف اســتخدامها يف العمــل الجرافيــ+ بشــكل احــرتايف . ــة Ùهي الفوتوغرافي

11216206 تصميم جرافيك (2): 
تتنــاول هــذه املــادة قضايــا التصميــم املعــارصة،  وتصميــم اإلنتــاج الخــاص باملصانــع واملؤسســات التجاريــة وكيفيــة التعامــل مــع 

ــب  ــة. والتدري ــة البرصي ــة املنتجــات، الهوي ــة – وأغلف ــم الجرافيكي ــا (Photographics) يف التصامي ــة وتوظيفه الصــورة الفوتوغرافي

عــىل العمل ضمــن الفريق.   

  

11216207 مبادئ الحفر والطباعة:
تتنــاول هــذه املــادة موجــزاً عــن تاريــخ فــن الحفــر والطباعــة والتعــرف إىل أســس الحفــر  وقواعــده وخاماتــه والطباعــة ومراحــل 

تطــور هــذا الفــن ودراســة التقنيــات الطباعيــة املختلفــة مــع تطبيقــات عمليــة باســتخدام  اللينوليــوم وغÏهــا يدويــاً وآليــاً الطباعــة 

الحريريــة، وطباعــة األوفســت مــن خــالل مجموعــة مــن الت®ريــن العمليــة والنحتيــة وامليدانيــة.
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11216208 جرافيك بالحاسوب (2) :
يهــدف هــذا املســاق إىل تطويــر مهــارات الطالــب يف معالجــة الصــور الرقميــة باســتخدام أحــد  أهــم برامــج التصميــم بنظــام الصــور 

Photoshop مــن خــالل مشــاريع جــادة تطبــق فيهــا مبــادئ التصميــم التــي تعلمهــا ســابقاً .

11206210 سوسيولوجيا التصميم وسيكولوجيته: 
 التعــرف إىل الجوانــب الســلوكية لــدى املســتهلك وعالقــة ذلــك بالعالمــات التجاريــة وقــرارات الــرشاء والرتويــج باملجتمــع. وتتنــاول 

املــادة العالقــة املتبادلــة بــÒ التصميــم واملجتمــع، وكيــف يوجــه التصميــم لتلبيــة حاجــات اإلنســان والتأثــÏات النفســية التــي يرتكهــا 

التصميــم فيــه، وانعــكاس ذلــك عــىل عمليــة اإلبــداع لــدى املصمــم.

11211324 الفن اإلسالمي والعربي المعاصر:  
دراســة تاريخيــة وتحليليــة للفــن اإلســالمي بوصفــه فنــاً ابتكاريــاً مــع الرتكيــز عــىل الربــط بــÒ املنتــج الفنــي والفلســفة املســتمدة 

مــن الديــن والعقيــدة، وأهــم مــدارس التصويــر اإلســالمي وأعــالم املصوريــن املســلمÒ والرتكيــز عــىل (الواســطى وبهــزاد....) ويتــم 

التعــرض أيضــاً إىل فــن العــ®رة االســالمية بعنارصهــا وانواعهــا وطرزهــا املختلفــة والرتكيــز أيضــاً عــىل الفنــون التطبيقيــة اإلســالمية، 

ومــدى تأثــÏ الفــن اإلســالمي عــىل الفنــون الغربيــة الحديثــة.

11216210 تصميم جرافيك (3): 
تهــدف هــذه املــادة إىل دراســة األوجــه املختلفــة للحمــالت اإلعالنيــة التــي تســتهدف جوانــب الحيــاة املختلفــة وبخاصــة اإلقتصاديــة 

منهــا. وكيفيــة وضــع التصاميــم الجرافيكيــة املتميــزة مــن إعالنــات وملصقــات للحمــالت الرتويجيــة ابتــداء بالبحــث امليــداì وانتهــاء 

بالتصــورات املقنعــة للوســط اإلعــالì مــع الرتكيــز عــىل املوضوعــات ذات البعــد اإلنســاì، والتعامل مــع العالمــات التجارية.    

11216314 نظرية إعالن 2:  
يتنــاول املســاق بحــوث اإلعــالن، وفنــون اإلعــالن، والرســالة اإلعالنيــة، والتنظيــم اإلداري للدعايــة التجاريــة، واملبــادئ األخالقيــة التــي 

تحكــم الدعايــة التجاريــة. والحمــالت اإلعالنيــة وتخطيطهــا، وأهدافهــا، وأبحــاث الســوق، واملســتهلك، واملنتــوج.

 ،Òومســتقبل اإلعــالن يف فلســط ،Ïهــا يف تنويــر الج®هــÏوالبــالد العربيــة وأهميــة التلفــاز واملذيــاع وغ Òتاريــخ اإلعــالن يف فلســط

واإلعــالن كمهنــة الــوكاالت اإلعالنيــة وهيكلهــا التنظيمــي. اإلعــالن املعــارص اإلعــالم اإلجت®عــي والرقمــي. 

11216315 ما قبل الطباعة:  
ــات الطباعــة كافــة واألســاليب املتبعــة إلعــداد العمــل الفنــي للمطبعــة أو  ــات و أدوات وتقني يف هــذا املســاق نتحــدث عــن أدبي

للتنفيــذ.

يهــدف هــذا املســاق إىل التعريــف Áراحــل إعــداد امللفــات الخاصــة بالطباعــة بأنواعهــا. والتعــرف عــىل أنــواع الــورق ومقاســاتها 

العامليــة، األحبــار وأنواعهــا وتحضÏهــا ومراحــل تشــطيب الطباعــة كالً حســب نوعــه واســتخدامه. التعــرف إىل املصطلحــات 

ــة. ــم واملطبع ــÒ التصمي ــة مشــرتكة ب ــق لغ ــل لخل املســتخدمة يف العم

11216209 تاريخ التصميم الجرافيكي: 
ــم  ــه إىل تخصــص قائ ــة ووصول ــه نشــأته وتطــوره خــالل العصــور املختلف ــك – والدت ــم الجرافي ــخ تصمي ــادة تاري ــاول هــذه امل تتن

بذاتــه لــه خواصــه وميزاتــه وقوانينــه، ودور تصميــم الجرافيــك وعالقتــه بجميــع جوانــب الحيــاة املختلفــة؛ اإلقتصاديــة، والسياســية، 

والثقافيــة، والفنيــة، والرياضيــة، والبيئيــة وغÏهــا، والتعــرف إىل مــدارس التصميــم الجرافيــ+ املختلفــة ñــاذج مرئيــة.

11216320 تدريب ميداني:  
يتــم مــن خــالل هــذا املســاق تدريــب الطالــب ميدانيــاً (بعــد الســنة الثالثــة عــىل أن يكــون قــد أنهــى 90 ســاعة بنجــاح) مــن أجــل 

خــوض غــ®ر التجربــة العمليــة للمســاقات التــي درســها يف الكليــة مــن خــالل تدريبــه يف الــرشكات واملؤسســات الرســمية والخاصــة 

التــي تعمــل يف مجــال التصميــم الجرافيــ+، وذلــك بواقــع 200 ســاعة تدريبيــة عــىل األقــل بالفصــل الصيفــي منفــردة او يف فصــل 
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عــادي عــىل أن ال يزيــد عــدد الســاعات التــي يســجلها الطالــب عــن (11) ســاعة Áــا فيهــا التدريــب امليــداì تحــت إرشاف مــدرس 

مــن القســم. وتكــون املخرجــات املتوقعــة: اســتيعابه التطبيقــات املقــررة عــىل أرض الواقــع, والتعــرف إىل الخامــات املتوفــرة بالســوق 

ــث  ــن حي ــرشكات م ــذه ال ــل يف ه ــس العم ــرف إىل أس ــة إىل التع ــ+، باالضاف ــم الجرافي ــة التصمي ــا لخدم ــة تطويعه ــيل وكيفي املح

التعامــل مــع العمــالء, وتعزيــز روح الفريــق العمــل الج®عــي.

 11216316 تصميم جرافيك (4): 
تتعلــق هــذه املــادة بفــن تصميــم اللوحــات الجرافيكيــة (املتحركــة) الخاصــة باملهرجانــات واإلحتفــاالت الرســمية والشــعبية وغÏهــا 

– وإعــداد الدراســات، وعمــل املخططــات األوليــة والتقريبيــة، والتصاميــم النهائيــة وتنفيذهــا، وتدريــب الطلبــة عــىل خــوض تجربــة 

العمــل الج®عــي والرتكيــز عــىل عمليــة الرتويــج الــذاè للمصمــم. 

 11216319  بحث مشروع التخرج:   
يقــدم الطالــب بحثــاً نظريــاً يف موضــوع مــرشوع التخــرج الــذي يختــاره مــع املــدرس املــرشف، ويكــون املــرشوع يف موضــوع يهــدف 

إىل توظيــف مهــارات البحث العلمي التي تعلمها ســابقاً.     

11216317 تصميم جرافيك (5):  
تتخصـــص هــذه املــــادة يف عمــل التصاميــم الجرافيكيــة املتميــزة واإلســتعانة بالصــورة الفوتوغرافيــة إلعــادة إنتاجهــا إلبــداع أعــ®ل 

فنيــة تجاريــة وتصاميــم إعالنيــة كخطــوة مســاندة ملــرشوع التخــرج والحمــالت اإلعالنيــة التكامليــة وتصميــم أغلفــة املنتجات.     

11216421 مشروع التخرج:
يف مــرشوع التخــرج يتحمــل الطالــب الجــزء األكــرب يف تخطيــط الحمــالت اإلعالنيــة كاملــة مــن إعــداد بحــوث الســوق واملســتهلك 

ووضــع الخطــط واالســرتاتيجيات املســتندة إىل البحــوث الســابقة وتقديــم امليزانيــات املخصصــة لتنفيــذ الحملــة الدعائيــة باإلعتــ®د 

ــة  ــة وأدوات تنفيذي ــكار خالق ــة تشــتمل عــىل أف ــه وضــع اســرتاتيجيات تســويقية متكامل ــا يف بحث ــي توصــل إليه ــج الت عــىل النتائ

مبتكــرة.

11211219 نظرية األلوان وتطبيقاتها(2): 
يقــوم هــذا املســاق عــىل تأكيــد مــا ســبق مــن معلومــات ومهــارات ملســاق متطلــب ســابق نظريــة األلــوان وتطبيقاتهــا (1) بحيــث 

يعتمــد هــذا املســاق عــىل تركيــب األلــوان وتحليلهــا ضمــن تكنيــك محــدد للخــروج برؤيــة لونيــة مبتكــرة مــن خــالل اســتخدام 

مختلــف الوســائل إلخــراج عمــل فنــي معــÒ يظهــر مــن خاللــه قيــم فنيــة لونيــة.

11211116 تاريخ وتذوق الفن 1:  
 Òالقديــم الرشقيــة والغربيــة وفنــون اإلنســان القديــم ومــروراً بالحضــارة الفرعونيــة وحضــارة الكنعانيــ Ôدراســة تاريخيــة لفنــون العــا

ــون الحضــارات  ــة وفن ــة والروماني ــون الحضــارة اإلغريقي ــىص وصــوالً إىل فن ــرشق األق ــون ال ــن وفن ــÒ النهري ــا ب ــون م وحضــارة فن

القد�ــة األخــرى.

11216211 فن جرافيك 1 :   
ــب  ــة عــÒ الطال ــد بالعــÒ لتقوي ــع باألســود مــن أجــل ربــط حركــة الي ــه عــىل الرســم الرسي ــب مــن خالل ــدرب الطال يتعــرف ويت

عــىل متابعــة الخطــوط املحــددة لألشــكال املختلفــة، كــ® ويركــز هــذا املســاق أيضــاً عــىل تحليــل املرئيــات مختلفــة البنــاء وطــرق 

التحويــر واإلختــزال و تدريــب الطالــب إلســتخدام بعــض التقنيــات يف التطبيــق تعتمــد عــىل اللــون األســود... مثــل الحــرب الصينــي 

الريشــة املعدنيــة، الفلوماســرت (اإلســتعانة بعنــارص الطبيعــة الصامتــة) مــع تعزيــز األســلوب الشــخيص للطالــب أثنــاء عمليــة التحليــل 

والتطبيــق، وكذلــك تدريبــه عــىل عمليــة الطباعــة ومراحلهــا وبخاصــة الطباعــة البــارزة وأهــم خاماتهــا مثــل اللينوليــوم والخشــب 

... وطــرق الحفــر عليهــا واملراحــل املختلفــة التــي �ــر بهــا العمــل الفنــي املطبــوع بطريقــة الطباعــة البــارزة ومواصفــات النســخ 

املطبوعــة.
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 (11211102) رسم أكاديمي (1):   
ــد  ــع والتأكي ــل الواق ــة يف نق ــÒ املدّرب ــىل الع ــ®د ع ــن اإلعت ــن م ــث يتمك ــا بحي ــب برصي ــب الطال ــاق إىل تدري ــذا املس ــدف ه يه

عــىل النســب والتناســب، وتوزيــع العنــارص ضمــن إطــار العمــل الفنــي مــن خــالل دراســات خطيــة مكثفــة، يركــز الطالــب فيهــا 

عــىل املعتــم واملضيــئ وتقنيــات اســتخدام قلــم الرصــاص، مــع مالحظــة مســتويات البــرص املختلفــة، والتأكيــد عــىل البعــد الثالــث 

ــة املختلفــة.     ــب البنائي (املنظــور) ضمــن الرتاكي

 (11216212) مبادئ الخط والزخرفة:      
تتنــاول هــذه املــادة موجــزاً لتاريــخ الخــط والزخرفــة وتطــور علــم الخــط والزخرفــة واملبدعــÒ فيهــ®، وكذلــك التعــرف إىل قواعــد 

ــة  ــوط العربي ــال الخط ــة يف مج ــات عملي ــام بتطبيق ــق القي ــن طري ــذ ع ــتخدمة يف التنفي ــة واألدوات املس ــه والزخرف ــط وأسس الخ

ــم.  والزخرفــة اإلســالمية، وطــرق توظيفهــا يف مجــال التصمي

 11206319 مدخل في تصميم ثالثي األبعاد: 
يف هــذا املســاق يتعــرف الطالــب إىل كيفيــة اإلحســاس بالبعــد الثالــث لألعــ®ل، والتكوينــات الفنيــة مــن خــالل تنفيــذ مجســ®ت 

ثالثيــة األبعــاد، والتعامــل مــع مختلــف الخامــات الالزمــة لذلــك.

11206151  أسس التصميم ثنائي األبعاد: 
تزويــد الطلبــة باملبــادئ األساســية للتصميــم يف البعــد الثــاì وتطويــر  فهمهــم لطبيعــة التصميــم، ومكوناتــه، وآليتــه وتأثــÏه عــن 

طريــق عــرض ملبــادئ التصميــم األساســية كاللــون، والقيــاس، واإليقــاع، والخــط وامللمــس إلــخ... ومــدى تأثــÏ ذلــك يف ردة الفعــل 

اإلنســانية للتصميــم والشــكل.

11206208 نظريات التصميم ومناهجه:  
 تهــدف هــذه املــادة إىل تعريــف الطالــب Áفهــوم التصميــم الداخــيل ومراحلــه التاريخيــة التــي مــر بهــا، وأهــم النظريــات القد�ــة 

والحديثــة، وصــوالً إىل نظريــات التصميــم الداخــيل يف الوقــت الحــارض مــن خــالل الطــرز املع®ريــة املختلفــة عــرب التاريــخ، وكذلــك 

دراســة منهجيــات التصميــم التقليديــة والحديثــة املعــارصة وأبعادهــا وتأثــÏات النظــم الفرعيــة كدخــول اآللــة والحاســوب وتأثÏهــ® 

عــىل تطويــر منهجيــات التصميــم الداخــيل وأفــكاره وإتســاع إمكانياتهــا. 

11206316 مشاغل نجارة وديكور:  
ــام  ــاغل والقي ــا) يف املش ــدن وغÏه ــب، مع ــة (خش ــام املختلف ــواد الخ ــرف إىل اآلالت واألدوات وامل ــادة إىل التع ــذه امل ــعى ه تس

ــيل. ــم الداخ ــال التصمي ــب يف مج ــن الطال ــب م ــي تطل ــة الت ــ®ذج النفعي ــض الن ــاز بع ــة إلنج ــات عملي بتطبيق

11216354 جرافيك بالحاسوب : 4  
صمــم هــذا املســاق مــن أجــل الرتكيــز عــىل تطويــر الطالــب وإعــداده يف مهــارات وأساســيات إعــداد البـــرامج التــــي تعتمــد عــىل 

التعامــل مــع (املســتخدم) Interactive Design وذلــك مــن خــالل تطويــر املهــارات الالزمــة لتصميــم وتطويــر الربامــج املختلفــة 

ــوت  ــات الص ــتخدام برمجي ــىل اس ــب ع ــة إىل التدري ــل:Dream  waves    باإلضاف ــات مث ــالل برمجي ــن خ ــت م ــات اإلنرتن وصفح

والصــورة.

11216355 فن جرافيك 2 :       
يســتكمل هــذا املســاق مــا مــر بــه الطالــب بفــن جرافيــك 1 مــع تعميــق الشــق التحليــيل للمرئيــات وتطويــر ألســلوب الطالــب 

الشــخيص أثنــاء عمليــة التحليــل والــذي يعتمــد عــىل األســلوب الواقعــي تــاره واإلختــزال والتحويــر تــاره أخــرى لنــ®ذج مــن الطبيعــة 

الخلويــة والطبيعــة الصامتــه مــع مراعــاة أســس التصميــم الجيــد. وتدريــب الطالــب وتدعيمــه Áهــارات تطبيقيــة جديــدة مثــل: 

أســلوب (اإلتجــاه الواحــد، التهشــÏ، التصالبــي، العشــواï...) وكذلــك تعزيــز عمليــة التجربــة وامل®رســة الفنيــة لــدى الطالــب لتأكيــد 

ظاهــره املرونــة والطالقــة، لتدعيــم مقومــات العمــل الفنــي و أسســه (أســس التصميــم ) مــن أجــل رشوعــه بتنفيــذ أيــة مــرشوع مــا. 
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و يتــم يف هــذا املســاق أيضــاً إكســاب الطالــب مهــارات وتطبيقــات جديــدة يف الطباعــة مثــل الطباعــة الغائــرة، وخصوصــاً التــي تنفــذ 

بدورهــا عــىل خامــات املعــدن مثــل (الصــاج، الزنــك، النحــاس) مــع الرتكيز عــىل تقنيــات التنفيذ مثــل (اإلبــرة الحــادة، االيفورت)    

 11216457 فن جرافيك 3 :    
يف هــذا املســاق يتــدرب الطالــب عــىل آليــات اإلنشــاء والصياغــة الفنيــة املختلفــة، للفكــرة املنــوي تنفيذهــا كـــ (التوليــف مــن عــدة 

مســتويات للنظــر، الفوتومونتــاج...) Áــا يهــدف إىل تقويــة بنــاء عملــه الفنــي مــن جهــة و إىل انســجامه مــع فكــرة هــذا العمــل 

ومضمونــه الفنــي مــن جهــة أخــرى. 

ــاق  ــذا املس ــن ه ــل Ùاري ــزال ملجم ــدأ اإلخت ــىل مب ــزة ع ــبة واملرتك ــخصية املكتس ــة الش ــاء رؤيت ــىل إضف ــب ع ــدرب الطال ــ® يت ك

ــة) . ــة والحي ــه أو الخلوي ــة الصامت ــن الطبيع ــتلهمة م ــواء املس ــاريعه (س ومش

كــ® يســعى إىل إكســاب الطالــب وتدريبــه للطباعــة الحجريــة (الليتوغــراف) واألســاليب التقنيــة التطبيقيــة املختلفــة لهــذه الطباعــة 

 Ïــ ــة التحب ــة وعملي ــر للطباع ــطح الحج ــÏ س ــة وتحض ــل تهيئ ــب ومراح ــاص بالطال ــم خ ــع تصمي ــن (وض ــا م ــل به ــل العم ومراح

والطباعــة) وتزويــده بالخــربة ملعرفــه النســخ املطبوعــة الناجحــة. 

ــارزة  ــة (طباعــة ب ــة العمــل بالحفــر والطباعــة امللون ــوان وعــىل آلي ــك يهــدف إىل تدريــب الطالــب وإكســابه لطــرق فــرز األل كذل

ــرة) .  طباعــة غائ

 11206253 موزاييك:              
ــك،  ــات املوزاي ــىل اســتع®ل أدوات وخام ــدرب،  ع ــه والت ــق صناعت ــة، وطرائ ــك يف العصــور املختلف ــة املوزاي ــاول املســاق دراس يتن

ــك.  ــة إســتع®ل األحجــار والرخــام، وعمــل املوزاي ــون، وتقني ــورق املل ــذ بعــض املشــاريع بوســاطة ال وتنفي

11206352 نماذج ومجسمات:      
تتنــاول هــذه املــادة تعريــف الطالــب بكيفيــة عمــل النــ®ذج واملجســ®ت باســتخدام املــواد املختلفــة (خشــب، كرتــون، ...إلــخ) 

والقيــام بتطبيقــات عمليــة عليهــا، وبحــث يشــمل عــىل ñــاذج تصميــم داخــيل وخارجــي. 

11216356  رسوم متحركة بالحاسوب:    
يهــدف هــذا املســاق لدراســة أدوات صنــع األفــالم والرســوم املتحركــة ومهاراتهــا عــىل املســتويÒ اليــدوي والتقنــي باســتخدام  برامــج 

. (Flash  (Skill Motion animation :مثــل

11211103 رسم أكاديمي 2:   
يهــدف هــذا املســاق إىل البنــاء عــىل مــا اكتســبه الطالــب يف مســاق رســم أكاد�ــي (1)، مــع الرتكيــز عــىل توزيــع العنــارص ضمــن 

الفــراغ واإلطــار العــام مــع مراعــاة أســس بنــاء العمــل الفنــي مــن خــالل عمــل دراســة خطيــة متنوعــة األهــداف والغايــات ويتــم 

ــد واملنظــور الفراغــي، يركــز املســاق أيضــاً عــىل  ــم واملــيضء)، والقريــب والبعي ــة الدرجــات (املعت ــد أيضــاً عــىل فهــم خاصي التأكي

املالمــس املختلفــة عنــد نقــل الطالــب لهــا برصيــاً مــن خــالل خامــات الفحــم والحــرب الصينــي واأللــوان املائيــة.

11216458 دراسة متقدمة في تصميم الجرافيك: 
ــي  ــم الت ــادئ واملفاهي ــاة معتمــداً عــىل املب ــة حــرة ملشــاريع منتق ــب مــن خــالل هــذا املســاق عمــل دراســة إبداعي ــم الطال يتعل

ــة. ــاء دراســته للمســاقات املختلف ــا أثن تعلمه
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برنامج فن الخزف
     رؤية البرنامج 

تتلخــص رؤيــة برنامــج فــن الخــزف يف الوصــول اىل خّريجــÒ قادريــن عــىل تطويــر فــن الخــزف مــن خــالل تقنيــات حديثــة، تســهم يف 

اثــراء الحركــة الفنيــة التشــكيلية الفلســطينية، ورفدهــا بفنانــÒ يأخــذون عــىل عاتقهــم وضــع التجربــة التشــكيلية الفلســطينية يف ســياق 

التجربــة الفنيــة العامليــة، مــن خــالل الرتكيــز عــىل رفــد التخصــص بالخــربات العامليــة والتجهيــزات املســتحدثة باســتمرار.

رسالة البرنامج 
تتلخــص رســالة الربنامــج يف تخريــج طالــب ذي كفــاءة عاليــة يف مجــال الفنــون البرصيــة، قــادر عــىل ســلوك الطريــق الفنــي مــن خــالل 

شــبكة مرتابطــة مــن املســاقات النظريــة التــي تعالــج الجانــب التاريخــي والفكــري والجــ®يل واالبداعــي، وأســاليب النقــد الفنــي، فضــالً عــن 

املســاقات العمليــة املهاريــة يف تقنيــات الرســم والتشــكيل، والبنــاء والنحــت الخــزيف الجــداري وطــرق الشــوي والتســوية وإعــداد الطــالءات 

ــض  ــث يحــرص الربنامــج يف تعري ــون التشــكيلية، حي ــة املوجــودة يف قســم الفن ــات العالي ــزات والتقني ــة مســتفيدين مــن التجهي الزجاجي

الطالــب لتجــارب فنيــة محليــة وعامليــة تــ_ي تجربتــه وتزيــد مــن خربتــه، مــن خــالل اســتضافة فنانــÒ إلقامــة معــارض وورش عمــل . 

االهداف العامة للبرنامج   
يســعى قســم الفنــون التشــكيلية وبشــكل مســتمر اىل توســيع مجــال تخصصاتــه وفتــح تخصصــات جديــدة ومنــح الدرجــات العلميــة 

العليــا. وإعــداد كــوادر فنيــة متخصصــة لخدمــة الحركــة التشــكيلية الفلســطينية، ووضعهــا ضمــن ســياق الحركــة الفنيــة العامليــة، وتلخــص 

:èــا يــأÁ أهــداف الربنامــج

إعــداد طالــب مثقــف فنيــا وج®ليــا وإبداعيــا �تلــك مهــارات تشــكيلية عاليــة يف مجــاالت النحــت والخــزف والتقنيــات الفنيــة • 

املعــارصة.

رفد الحركة الفنية التشكيلية الفلسطينية بفنانÒ يشاركون يف إغناء الحركة التشكيلية الفنية الفلسطينية واثرائها.• 

رفع مستوى الذائقة الفنية يف املجتمع املحيل من خالل إقامة املعارض الفنية والورش.• 

مواكبة التقنيات الفنية العاملية والرؤية املعارصة للفن من خالل استضافة فنانÒ عامليÒ لعرض تجاربهم والتفاعل معها.• 

 •. ( Public Art ) رفع املستوى الج®يل للبيئة البرصية للمجتمع املحيل

االرتقاء باملشغوالت الخزفية ليواكب الذائقة الج®لية املعارصة.• 

مخرجات برنامج فن الخزف
يسعى قسم الفنون التشكيلية إىل تخريج طالب يتصف باملواصفات اآلتية:

منتمياً لقسمه وكليته ولجامعته األم.• 

مثقفاً ثقافة فنية تشكيلية مستمدة من أسس تكوين العمل الفني ونظريات علم الج®ل.• 

ممتلــكا للمهــارات الفنيــة التشــكيلية اإلبداعيــة الذاتيــة، وتحديــدا يف مجــاالت فــن الخــزف والنحــت يف األعــ®ل ثنائيــة وثالثيــة • 

االبعــاد.

ممتلكا ألسلوب شخيص ذاè يف طريقة التعبÏ البرصية التشكيلية.• 

قادراً عىل توظيف اللغة التشكيلية البرصية يف النقد الفني.• 

مل®ً بتاريخ الفن والحركات الفنية التشكيلية عرب العصور.• 

مدركا ألهمية النشاط الفني الخزيف يف رقي مجتمعه والدفاع عن قضاياه.• 

قادرا عىل التفكÏ اإلبداعي.• 

فاعالً يف نرش الوعي يف مجتمعه وبيئته من خالل املشاهد البرصية اإلبداعية• 

فاعالً يف إضفاء الج®ليات عىل املشاهد البرصية يف مجتمعه وبيئته.• 

قادراً عىل توظيف التكنولوجيا الحديثة يف مجاالت الفنون التشكيلية.• 

قادراً عىل التواصل مع املؤسسات الفنية البرصية العربية والعاملية ذات العالقة يف مجال فن الخزف.• 
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خطة  فن الخزف 

س.ماسم المساقرقم المساق
10032100ë0انجليزي استدرا
3ثقافة اسالمية11000101
3لغة عربية11000102
3لغة إنجليزية 110001031
3لغة إنجليزية 110003232
3دراسات فلسطينية11000105
1مهارات القيادة واالتصال11000117
1خدمة مجتمعية11000108
1مقدمة يف علم الحاسوب11000127

متطلبات الجامعة االجبارية:
عىل الطلبة اجتياز جميع املساقات يف هذه املجموعة (18) ساعة معتمدة
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الخطة الدراسية لبرنامج فن الخزف (١٢٤) ساعة معتمدة
متطلبات التخصص االجبارية (٩٤ ساعة) معتمدة

المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق
                 2مناهج البحث العلمي 11211331
                 3سÏاميك 1 11221102
                 2الفن الشعبي الفلسطيني 11211329
11211323  م.س. 1                 2تدريب ميداì (فن الخزف) 11221312
                 3اساليب تدريس الفن 11211323
11211320  م.س. 1                 3نحت 2 11211435
                 3اساليب الزخرفة عىل الخزف 11221314
11211356 à3خط عر                 
                 3دراسات متقدمة يف السÏاميك 11221310
                 3السÏاميك وصناعة القوالب 11221307
                 3السÏاميك الخامات والتقنيات 11221101
11221102  م.س. 1                 3رساميك 2 11221103
11221103  م.س. 1                 3سÏاميك 3 11221204
11221204  م.س. 1                 3سÏاميك 4 11221205
                 3الخزف االسالمي 11221208
                 3علم الج®ل 11211328
                 2مدخل اىل الفنون 11211101
11221205  م.س. 1                 3سÏاميك 5 11221306
11211102  م.س. 1                 3رسم اكاد�ي 2 11211103
                 2الفلكلور املوسيقي الفلسطيني 11201103
11211102  م.س. 1                 3ترشيح فني 11211213
                 3الفن االسالمي والعرà املعارص 11211324
                 3مدخل يف تصميم ثالý االبعاد 11206319
                 3رسم اكاد�ي 1 11211102
                 3تاريخ الفخار 11221209
                 3نظرية االلوان وتطبيقاتها 1 11211109
                 3تاريخ وتذوق الفن 1 11211116
                 3نحت 1 11211320
11211106  م.س. 1                 3تصوير 2 11211207
11221411  م.س. 1                 3مرشوع تخرج (فن الخزف) 11221415
                 2مدخل اىل علم املوسيقى 11201101
                 3النحت الخزيف الجداري 11221413
11221205  م.س. 1                 1بحث مرشوع تخرج (فن الخزف) 11221411
11211102  م.س. 1                 3تصوير 1 11211106
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متطلبات التخصص االختيارية (١٢ ساعة ) معتمدة
المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

11211435  م.س. 1                 3نحت 3 11221351
11221351  م.س. 1                 3دراسات متقدمة يف النحت 11221453
                 3النحت وصناعة القوالب 11221352
11211116  م.س. 1                 3تاريخ وتذوق الفن 2 11211217
                 3مبادىء الخط والزخرفة 11216212
11211217  م.س. 1                 3الفن الحديث واملعارص 11211315
                 3موزاييك 11206253
                 3اسس التصميم ثناï االبعاد 11206151
                 3معادن واخشاب 1 11206259
11211103  م.س. 1                 3رسم اكاد�ي 3 11211204
11211204  م.س. 1                 3رسم اكاد�ي 4 11211205
11211230 ï11211106  م.س. 1                 3الرسم والتصوير املا
11211311 ï11211102  م.س. 1                 3التكوين االنشا
                 3مبادئ الحفر والطباعة 11216207
                 3حركة الفن التشكييل الفلسطيني 11211414
                 3النقد الفني 11211454
                 3التفكÏ االبداعي 11211455
                 3 الخامات والتقنيات 11211458
                 3قضايا معارصة يف الفن الحديث 11211459
11211328  م.س. 1                 3دراسات متقدمة يف علم الج®ل 11211460
11211109  م.س. 1                 3نظرية االلوان وتطبيقاتها 2 11211219
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 وصف المساقات

11211101 مدخل الى الفنون:
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بالفنــون األربعــة الرئيســية (الفنــون البرصيــة، واملوســيقا، واملــرسح، والعــ®رة)، ويكــون 

ــن  ــدد م ــاء ع ــادة: األوىل إعط ــذه امل ــس ه ــÒ لتدري ــدرس طريقت ــع امل ــون.  يتب ــذه الفن ــÒ ه ــية ب ــات األساس ــىل العالق ــز ع الرتكي

املحــارضات وحلقــات النقــاش والنــرشات، يقــدم فيهــا ñــاذج مختــارة ألعــ®ل فنيــة عامليــة تتنــاول مصــادر موضــوع العمــل الفنــي 

ــة الفصــل حيــث يقــوم  ــكل طالــب  يف بداي ــة هــي تعيــÒ موضــوع فنــي ل ــه. الطريقــة الثاني ــه ومــواده واســلوبه وتكوين ووظيفت

بالبحــث فيــه متبعــاً األســلوب األكاد�ــي فيقــدم الطالــب ملخــص بحثــه يف نهايــة الفصــل عــىل شــكل محــارضة مرفقــة بورقــة بحثيــة.

11211328 علم الجمال :                                        
دراســة علــم الجــ®ل، واتجاهاتــه، وحقائقــه، ومعنــى الجــ®ل، ومقاييســه، وعالقتــه باملواضيــع األخــرى بــدءاً بعالقــة الفنــون القد�ــة 

بالظاهــرة الج®ليــة، وبــدءاً بالفالســفة اإلغريــق يف دراســة هــذه الظاهــرة الج®ليــة وعالقتهــا باملنتــج الفنــي وعالقتــه بالطبيعــة، 

مــروراً بالحضــارات الرومانيــة واملســيحية واإلســالمية، وصــوالً اىل النظــرة املعــارصة للفــن والجــ®ل يف الفكــر الحديــث.                                                              

11201101 مدخل إلى علم الموسيقا (فن اإللقاء) :
ــي®ت  ــًة، والتقس ــاً ولغ ــ®ً وفن ــا عل ــيقا بوصفه ــاì املوس ــÏ مع ــة، وتفس ــة واملعنوي ــÒ اللغوي ــن الناحيت ــيقا م ــة موس ــف كلم تعري

واألشــكال املوســيقية املختلفــة، وكتابــه هــذه األشــكال عــىل املــدرج املوســيقي، وطريقــة رســم املفتــاح، والســالÔ املوســيقية املتعددة، 

واألبعــاد التــي تحرصهــا بينهــا، واملســافات التــي توجــد بــÒ النغــ®ت، والفقــرات املختلفــة، كذلــك يتعــرف الطالــب إىل القوالــب 

املوســيقية العامليــة، مثــل الســيمفونية، واألوبــرا، والتعــرف إىل القوالــب العربيــة، مثــل القصيــدة، واملوشــح، واألدوار، والســ®عي. 

11201103  الفلكلور الموسيقي  الفلسطيني:           
ــل املوســيقا الشــعبية  ــاج املوســيقي للشــعب الفلســطيني، والتعــرف إىل ñــط املوســيقا الشــعبية. الفلســطينية، وتحلي دراســة النت

ــة الشــعبية الفلســطينية دراســة األشــكال  ــاï والبحــث يف خصائــص املوســيقا اآلليــة ومميزاتهــا الغنائي عــىل الصعيديــن اآليل والغن

والقوالــب املختلفــة للموســيقا الشــعبية وتحليلهــا والتعــرف إىل ñــاذج مــن األغاì الشــعبية، وإىل أنــواع اآلالت املوســيقية الشــعبية، 

ــا. ــزف عليه ــرق الع ــوè، وط ــا، وبناؤها الص ــن حيث: صناعته م

11211329  الفن الشعبي الفلسطيني:              
ــار،  ــاج، والفخ ــة الزج ــة، و صناع ــعبية الفني ــرف الش ــة) والح ــة واملادي ــة (القولي ــه املختلف ــعبي Áجاالت ــن الش ــة الف ــة ألهمي دراس

ــة  ــخ، وتطــور الوحــدة الزخرفي ــز الشــعبي ......ال ــزران، والتطري ــادن، والســجاد، والخــزف، والقــش والخي والنســيج، والنقــش، واملع

الفلســطينية الشــعبية، ومحاولــة لتطويــر الــرتاث الشــعبي. كــ® يركــز املســاق عــىل امكانيــة توظيــف مفــردات الــرتاث الشــعبي يف 

الفنون الحديثة واملعارصة.    

11211207  تصوير(2):               
اســتك®الً ملســاق تصويــر (1)، يتــم الرتكيــز يف هــذا املســاق عــىل إظهــار املالمــس املختلفــة للخامــات، وإخراجهــا ضمــن جــّو مــن 

التعايــش بــÒ عنــارص التكويــن املختلفــة واألرضيــات إضافــة إىل الرتكيــز عــىل أنــواع الفــرش املخلفــة وأنواعهــا املالØــة لخامــة األلــوان 

الزيتيــة واالكريليــك Áــا يتــالءم مــع طبيعــة املوضــوع والعنــارص املــراد التعبــÏ عنهــا، وذلــك مــن خــالل تكوينــات مــن الطبيعــة 

الصامتــة.

11211356 خط عربي :   
اســتعراض ألنــواع الخطــوط العربيــة، وخصائصهــا، ومميزاتهــا، والقيــم التشــكيلية والج®ليــة التــي يحملهــا الحــرف العــرà. ويركــز 

ــات  ــار والخام ــيل لشــكل الحــرف ونســبته، باالســتعانة باألحب ــة مــن خــالل رشح عمــيل تحلي املــدرس عــىل خطــّي النســخ والرقع

   .Òا يكسب املدرب املهارة السليمة يف الوصول اىل مستوى احرتايف يف هذين الخطÁ ،األصيلة يف التخطيط
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11211102  رسم أكاديمي(1):           
يهــدف هــذا املســاق إىل تدريــب الطالــب برصيــا يف نقــل الواقــع والتأكيــد عــىل النســب والتناســب، وتوزيــع العنــارص ضمــن إطــار 

العمــل الفنــي مــن خــالل دراســات خطيــة مكثفــة، يركــز الطالــب فيهــا عــىل املعتــم واملضيــئ وتقنيــات اســتخدام قلــم الرصــاص، 

مع مالحظة مستويات البرص املختلفة، والتأكيد عىل البعد الثالث (املنظور) ضمن الرتاكيب البنائية املختلفة.    

11211103 رسم أكاديمي( 2 ):         
يهــدف هــذا املســاق اىل البنــاء عــىل مــا اكتســبه الطالــب يف مســاق رســم أكاد�ــي (1)، مــع الرتكيــز عــىل توزيــع العنــارص ضمــن 

الفــراغ واإلطــار العــام مــع مراعــاة أســس بنــاء العمــل الفنــي مــن خــالل عمــل دراســة خطيــة متنوعــة االهــداف والغايــات، ويتــم 

ــز املســاق عــىل  ــ® يرك ــد واملنظــور الفراغــي، ك ــب والبعي ــم واملــيضء)، والقري ــة الدرجــات (املعت ــم خاصي ــد أيضــاً عــىل فه التأكي

املالمس املختلفة عند نقل الطالب لها برصياً من خالل خامات الفحم والحرب الصيني واأللوان املائية. 

11221102 السيراميك (1):              
إكســاب الطالــب مهــارات عمليــة يف التشــكيل اليدوي، بطــرق الضغــط والحبــال والرشائــح وكيفيــة لصــق القطــع والرشائــح للوصــول 

إىل التصميــم املطلــوب، مــع الرتكيــز عــىل خصائــص الطينــة، واملشــكالت التــي تواجــه الطالــب، إضافــة إىل الطريقــة الصحيحــة لحفــظ 

العمــل ومتابعتــه باســتمرار، كل هــذا يتــم مــن خــالل قيامــه بتنفيــذ تصميــ®ت مبتكــرة تحقــق تلــك املفاهيــم.

11221103 السيراميك (2) : 
اســتك®ال ملــا اكتســبه الطالــب يف املســاق الســابق ســÏاميك(1)، يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب Áفهــوم النحــت الخــزيف 

بطريقــة مبّســطة،  وذلــك مــن خــالل تنفيــذ تصاميــم مبتكــرة بهــذا األســلوب،  إضافــة إىل تعريــف الطالــب بكيفيــة تفريــغ األعــ®ل 

املنّفــذة بهــذه الطريقــة،  ومعالجــة املشــكالت التــي قــد تواجهــه.

11221204 السيراميك (3):              
اســتك®ال ملــا اكتســبه الطالــب يف املســاقÒ الســابقÒ رساميــك(2،1)، يهــدف هــذا املســاق إىل إكســاب الطالــب مهــارة التشــكيل عــىل 

الــدوالب الكهربــاï واملراحــل التــي يتــم تنفيــذ العمــل بهــذه الطريقــة، والقــدرة عــىل تنفيــذ التصميــ®ت املبتكــرة باســتخدام هــذه 

الطريقة،  إضافة إىل تعزيز املفاهيم واملهارات الواردة يف املساقات السابقة،  كالحفر البارز والغائر.                          

11221205 السيراميك (4):            
اســتك®ال ملــا اكتســبه الطالــب يف املســاقات الســابقة الســÏاميك(3،2،1)، يف هــذا املســاق يتعــرف الطالــب إىل الطــالءات الزجاجيــة،  

ــارب  ــراء تج ــة وإج ــة مختلف ــالءات زجاجي ــب ط ــزف“ يف تركي ــاء الخ ــوم ”كيمي ــع مفه ــل م ــة التعام ــا،  وكيفي ــا ومكوناته وتركيبه

ــرش  ــة،  كال ــج املختلف ــارات التزجي ــب مه ــة إىل إكســاب الطال ــة إضاف ــد مــن املعلومــات النظري ــة للتأك باســتخدام األكاســيد امللون

  Under glaze والتغطيــس  الــخ.. والتعامــل مــع ألــوان الـــ

11221306 السيراميك (5):                                          
اســتك®ال ملــا اكتســبه الطالــب يف املســاقات الســابقة ســÏاميك(4،3،2،1)، يهــدف هــذا املســاق إىل ÙكــÒ الطالــب مــن تحضــÏ الطينة 

الخزفيــة بشــكل شــخيص، مــن خــالل تعريفــه باملراحــل التــي Ùــّر بهــا الطينــة الصلصاليــة القابلــة للتشــكيل، ومركباتهــا، حيــث يقــوم 

الطالــب بعمــل تجــارب ودراســات ميدانيــة وإحضــار عينــات ترابيــة، إضافــة إىل تنفيــذه ملشــاريع خزفيــة مبتكــرة Áهــارات حــرة 

اعتــ®داً عــىل الخــربات التــي اكتســبها يف املســاقات الســابقة.

11211320 نحت (1):               
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب Áفهــوم النحت، وطبيعتــه، وأنواعــه، وإكســابه مهــارة التعامــل مــع الكتــل ثالثيــة األبعــاد 

ــذه لبعــض  ــن خــالل تنفي ــر م ــارز والغائ ــارة النحــت الب ــة هندســية وإكســابه مه ــاد ثالثي ــن خــالل تشــكيله ملشــاريع ذات أبع م

املشاريع املستوحاة من الحضارات القد�ة كالفرعونية واآلشورية.  
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11211435 نحت (2):                             
Co-  اســتك®ال ملــا اكتســبه الطالــب يف املســاق الســابق نحــت(1)، يتعــرف الطالــب يف هــذا املســاق إىل مفهــوم النحــت النصفــي

Relief مــن خــالل تنفيــذه لبعــض األقنعــة مــن تاريــخ الفــن وتقليــده لهــا، إضافــة إىل صــب القوالــب البســيطة،  واستنســاخ العمــل 

األصــيل مــن خامــة الجبــص بعــد صناعــة قالــب ســلبي لألعــ®ل املنفــذة.

11211116 تاريخ وتذوق الفن (1):                  
 Òالقديــم الرشقيــة والغربيــة لفنــون االنســان القديــم ومــروراً بالحضــارة الفرعونيــة وحضــارة الكنعانيــ Ôدراســة تاريخيــة لفنــون العــا

وحضــارة فنــون مابــÒ النهريــن وفنــون الــرشق األقــىص وصــوالً إىل فنــون الحضــارة االغريقيــة والرومانيــة وفنــون الحضــارات القد�ــة 

األخرى. 

11211109 نظرية األلوان وتطبيقاتها (1):                
يهــدف هــذا املســاق للتعريــف عــىل مفهــوم األلــوان وطبيعتهــا وتصنيفهــا وخواصهــا والنظريــات التــي بحثــت فيهــا مثــل نظريــات 

شــيفرول ومنســل وأزولــت ونيوتــن ....إلــخ ومــزج األلــوان الصبغيــة ومــزج األشــعة الضوئيــة هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 

يقــوم  الطالــب بتطبيــق مــا تــم تعلمــه نظريــاً يف مشــاريع صفيــة وبيتيــة لتدعيــم مهــارة اســتخدام األلــوان وكيفيــة الســيطرة عــىل 

األدوات املســتخدمة يف التنفيــذ.

 11211106 تصوير (1)               
ــة واالكرلييــك، مــع مراعــاة االســتخدام  ــة الزيتي يهــدف هــذا املســاق اىل اكســاب الطالــب مهــارات التعاطــي مــع الخامــات اللوني

الصحيــح لهــذه الخامــات فيــ® تتعلــق بنقــاء اللــون ومزجهــا بشــكل صحيــح والتمكــن مــن احــداث درجــات لونيــة لتعزيــز مفهــوم 

ــاً. كــ® يركــز املســاق أيضــاً عــىل االســتخدام الصحيــح للفرشــاة، مــع مالحظــة  القريــب والبعيــد والتحجيــم واملعتــم واملــيضء لوني

تأثÏهــا عــىل الســطح ضمــن نظــام متآلــف مــن خــالل تكوينــات مــن الطبيعــة الصامتــه.              

11211323)أساليب تدريس الفن:          
�ثــل هــذا املســاق اســتك®ال ملســاق مدخــل إىل الرتبيــة الفنيــة، حيــث يركــز عــىل دور املــدرس يف عمليــة تدريــس الرتبيــة الفنيــة 

ــة  ــات الحصــة الصفي ــا، ومواصف ــوم الخطــة وأنواعه ــاول مفه ــ® يتن ــة، ك ــذ الحصــص الصفي ــة يف تنفي ــق املتبع ــاليب والطرائ واألس

ــم  ــة تقيي ــة إىل كيفي ــوى، إضاف ــراء املحت ــة يف إث ــة الوســائل التعليمي ــي الخــاص والعــام، وأهمي ــة عــىل الهــدف الفن الناجحــة املبني

املهــارات املنفــذة مــن قبــل الطلبــة وتقو�هــا.                                               

 11221307 السيراميك وصناعة القوالب          
يعنــى هــذا املســاق بتعريــف الطالــب عــىل فوائــد القوالــب يف مجــال الســÏاميك، مــن حيــث اختصارهــا للوقــت والجهــد والحصــول 

عــىل نســخ عديــدة بالدقــة نفســها وخصائــص القالــب الخــاص بالســÏاميك وميزاته، بــدءاً بتنفيــذ النمــوذج مــن خامــة الصلصــال 

وصــب الجــص للحصــول عــىل النمــوذج الســلبي، ومــن ثــم تحضــÏ محلــول الطينــة ”slip“ وطريقــة صبــه يف القالــب بحيــث نحصــل 

عــىل نســخ عــن النمــوذج األصــيل.

11221208  الخزف اإلسالمي:         
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بــدور الحضــارة اإلســالمية يف تطويــر فــن الخــزف بصفتــه فنــاً تطبيقيــاً عريقاً، حيــث قــام 

الفنــان املســلم بتطويــره مــن خــالل ابتــكاره ملفهــوم ”الخــزف ذو الربيــق املعدì“، وعــرض ñــاذج توضــح هــذا الــدور اإلســالمي يف 

رقــي هــذا الفــن وتطــّوره..   
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11211324 الفن اإلسالمي والعربي المعاصر:     
دراســة تاريخيــة وتحليليــة للفــن اإلســالمي كفــن ابتــكاري مــع الرتكيــز عــىل الربــط بــÒ املنتــج الفنــي والفلســفة املســتمدة مــن 

الديــن والعقيــدة، وأهــم مــدارس التصويــر االســالمي وأعــالم املصوريــن املســلمÒ والرتكيــز أيضــاً عــىل (الواســطى وبهــزاد....) ويتــم 

 Ïتنــاول فــن العــ®رة االســالمية بعنارصهــا وأنواعهــا وطرزهــا املختلفــة والرتكيــز أيضــا عــىل الفنــون التطبيقيــة االســالمية، ومــدى تأثــ

الفن االسالمي عىل الفنون الحديثة الغربية واملعارصة.  

11211213 تشريح فني:                
ــن  ــة م ــة والخارجي ــان الداخلي ــم االنس ــة لجس ــف الترشيحي ــة الوظائ ــرشي إىل دراس ــم الب ــي للجس ــح الفن ــاق الترشي ــدف مس يه

العظــام، والعضــالت، وحــركات الجســم بــكل أجزائــه وتفاصيلــه يف حالــة الثبــات ويف حالــة الحركــة، إضافــة اىل تحديــد هــذه النقــاط 

الترشيحيــة والنقــاط املنظوريــة، متناولــÒ الزوايــا املختلفــة ألوضــاع الجســم مــن ناحيــة وتحديــد التغــÏات الفســيولوجية مــن ناحيــة 

أخــرى يعطــى الطالــب يف هــذا املســاق  Ùاريــن خطيّــة وإمكانيــة التظليــل إلبــراز هيئــة الجســد، وذلــك لتمكينــه مــن رســم الجســم 

بصــورة صحيحــة بأوضــاع مختلفــة وبأيــة حركــة كانــت، حتــى لــو رســم مــن مخيلتــه.

11206319 مدخل في تصميم ثالثي األبعاد:
 يف هــذا املســاق يتعــرف الطالــب إىل كيفيــة اإلحســاس بالبعــد الثالــث األعــ®ل، والتكوينــات الفنيــة مــن خــالل تنفيــذ مجســ®ت 

ثالثيــة األبعــاد، والتعامــل مــع مختلــف الخامــات الالزمــة لذلــك.

11221413 النحت الخزفي الجداري:                 
يهــدف هــذا املســاق تعريــف الطالــب Áفهــوم النحــت الخــزيف الجــداري، حيــُث يقــوم بإعــداد تصميــ®ت جداريــة، وتنفيــذ مشــاريع 

ــالءات  ــÏ الط ــابقة، وتحض ــاقات الس ــواردة يف املس ــم ال ــارات واملفاهي ــات وامله ــن كل التقني ــتفيداً م ــة مس ــة جداري ــة خزفي نحتي

الزجاجيــة الخاصــة بــه وتزجيــج األعــ®ل.                 

 11221314  أساليب الزخرفة على الخزف         
يعنــى هــذا املســاق بتعريــف الطالــب بتاريــخ الزخرفــة وأصولهــا مــن خــالل الحضــارات املختلفــة، وبتعريفــه أيضــاً عــىل مفهــوم 

ــل  ــن نق ــه م ــارات Ùكن ــب مه ــاب الطال ــعى إىل إكس ــ® يس ــرة، ك ــة مبتك ــكيالت فني ــاد تش ــىل إيج ــا ع ــدة الزخرفية، وقدرته الوح

الوحــدات الزخرفيــة عــىل اآلنيــة واألعــ®ل الطينيــة، وحفرهــا حفــرا بــارزا، مــع مراعــاة خصوصيــة الخامــة، ومالءمــة الزخرفــة لشــكل 

العمــل الخارجــي، إضافــة إىل توظيــف التكنولوجيــا الحديثــة والحاســوب يف ابتــكار تصاميــم زخرفيــة مبتكــرة.                         

11221101 السيراميك الخامات و التقنيات :       
يهــدف هــذا املســاق إىل: تعريــف الطالــب Áفهــوم الســÏاميك، ومراحــل إنتاجــه وتشــكيله وخصائــص الطينــة الصلصاليــة القابلــة 

للتشــكيل واملراحــل التــي Ùــّر بهــا عمليــة تجهيــز تلــك الطينــة إضافــة إىل طــرق التشــكيل املختلفــة واملشــاكل التــي تواجــه الخــزّاف 

أثناء تشكيله لعمله الفني وتعريف الطالب عىل أنواع الطالءات الزجاجية وطرق التزجيج املختلفة.                                     

 11221209 تاريخ الفخار:         
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة تاريــخ صناعــة الفخــار بــدءاً بالعــرص الكنعــاì ولغايــة العصــور الحديثــة مــروراً بالحضــارات التــي 

ســكنت هــذه البــالد، كــ® يتــم الرتكيــز فيــه عــىل دراســة التكوينــات والتصاميــم والزخــارف التــي اشــتهرت بهــا حضــارات املنطقــة، 

وعمــل أبحــاث مرافقــة حــول حرفــة الفخــار والقاØــÒ عليهــا كونهــا فنــاً وحرفــة تقليديــة شــعبية.

11221310دراسات متقدمة في السيراميك:                               
يهــدف هــذا املســاق إىل قيــام الطالــب بتصميــم أعــ®ل خزفيــة Áثابــة مشــاريع نهائيــة عاليــة املســتوى، مســتفيداً مــن كل الخــربات 

ــب ملســاق مــرشوع تخــرج والتأكــد مــن  ــل الطال ــا تأهي ــد مــن خالله ــم التمهي ــث يت ــا يف هــذا املجــال، حي ــي مــر به الســابقة الت

إمكانيــة توظيــف املفاهيــم والخــربات الســابقة بشــكل صحيــح.
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11211331 مناهج البحث العلمي:  
 يف هــذا املســاق يتعــرف الطالــب إىل أســس البحــث العلمــي ومناهجــه بأســلوب أكاد�ــي وعلمــي دقيــق، حيــث يتمكــن مــن إيجــاد 

ــة  ــة األكاد�ي ــرق الكتاب ــىل ط ــدرب ع ــث، ويت ــوع البح ــة ملوض ــات الالزم ــع املعلوم ــاليب جم ــىل اس ــع ع ــم يتطل ــث ث ــكلة البح مش

واإلبداعيــة وطــرق االقتبــاس وأســاليب إعــادة الصياغــة بحيــث يحــرتم حقــوق الطبــع والفكــر لــدى اآلخريــن، ويكــون شــخصية ذاتيــة 

مبدعــة ومتميــزة.  إضافــة لذلــك يهــدف هــذا املســاق اىل إكســاب الطالــب األدوات واملهــارات الالزمــة للبحــث العلمــي املبنــي عــىل 

نهــج ســليم يقــود إىل معلومــات تراكميــة موثوقــة، تســاعده يف إثــراء تجربتــه املعرفيــة واملهاريــة. يخصــص جــزءاً مــن املســاق لتكليــف 

كل طالــب بإجــراء بحــث يف أحــد جوانــب الفنــون ذات االهتــ®م، مســتفيدا مــن األســس املتبعــة يف البحــث العلمــي والتوثيــق.

11221411 بحث مشروع تخرج (فن الخزف):
اســتك®ال ملســاق أســاليب البحــث العلمــي، يركــز هــذا املســاق عــىل إعــداد الطالــب وتهيئتــه ملــرشوع التخــرج النهــاï، وذلــك مــن 

خــالل اختيــار موضــوع البحــث وفلســفته، وإعــداد الدراســات التخطيطيــة التــي Ùكنــه مــن البــدء يف مــرشوع التخــرج مبــارشة مــع 

بدايــة الفصــل القــادم، ليصــل الطالــب يف هــذا املســاق إىل مرحلــة نهائيــة يف الدراســات مــن حيــث التكويــن والحجــم والتقنيــة التــي 

يرغب الطالب يف تنفيذ مرشوعه من خاللها.           

11221415 مشروع تخرج (فن الخزف):     
يهــدف هــذا املســاق إىل توظيــف مــا اكتســبه الطالــب يف مســاقات الســÏاميك والنحــت الســابقة، يف تصميــم وتنفيــذ مــرشوع تخــّرج 

يتــم الحكــم مــن خاللــه عــىل مــدى اكتســابه للمهــارات التــي تؤهلــه للتخــرج.

11221312 التدريب الميداني / فن الخزف : 
يهــدف هــذا املســاق اىل ÙكــÒ الطالــب مــن التعامــل مــع الســوق يف مجــال فــن الخــزف، بهــدف تهيئتــه لتســويق األعــ®ل الفنيــة 

بعــد لتخــرج، وذلــك مــن خــالل انخــراط الطالــب يف إحــدى املؤسســات أو املشــاغل الفنيــة املتخصصــة يف هــذا املجــال واملــدارس 

االبتدائيــة واإلعداديــة، بحيــث يشــارك الطالــب هــذه املؤسســات مهارتــه التــي اكتســبها ويفيــد مــن طــرق التعامــل مــع املجتمــع، 

الســوق، واملســاهمة يف تنفيــذ املشــاريع العمليــة وبنــاء املقرتحــات، رشيطــة ان يكــون قــد أنهــى 90 ســاعة معتمــدة بنجــاح قبــل 

تســجيل املســاق عــىل أن ال يقــل عــدد الســاعات التدريبيــة عــن 200  ســاعة، وأن تكــون خــالل الفصــل الصيفــي بــدون أيــة مســاقات 

Òأخــرى، ويف حالــة الفصــل الــدرايس العــادي عــىل أن يســجل أقــل مــن 11 ســاعة وتكــون موزعــة خــالل ثالثــة أيــام أو يومــ

ثانيًا : متطلبات اختياري تخصص 
 11211204 رسم أكاديمي(3):                    

يهــدف هــذا املســاق إىل اســتك®ل مــا اكتســبه الطالــب يف املســاقÒ املاضيــÒ رســم أكاد�ــي (1 ،2)، مــع الرتكيــز عــىل العالقــات 

الشــكلية بــÒ الــكل والجــزء يف التكويــن وعالقتــه بالفكــرة بنظــرة تحليليــة ملوضــوع محــّدد، مــن خــالل اسكتشــات رسيعــة مكتملــة 

فنيــاً. تتــم هــذه الت®ريــن عــىل الجســم البــرشي والطبيعــة الصامتــه، والطبيعــة الخلويــة والحيــة ليخــرج الطالــب Áقــدرة عاليــة 

عــىل صياغــة الواقــع البــرصي بقوالــب فنيــة جديدة. (املســاق عمــيل)

 

 11211205 رسم أكاديمي(4):                                
اســتك®ال للمســاقات الثــالث الســابقة رســم أكاد�ــي (3،2،1)  يتــم الرتكيــز يف هــذا املســاق عــىل تدريــب الطالــب عــىل صياغــة 

الجســم البــرشي بأوضاعــه املختلفــة، مــع التأكيــد عــىل ضبــط النســب وعالقتــه باملحيــط واألنشــطة الحياتيــة مســتخدماً خامــات 

مختلفــة وتقنيــات مبتكــرة مــع التأكيــد عــىل رؤيــة الطالــب الذاتيــة (البعــد الفلســفي) تجــاه عملــه الفنــي. يكلــف الطالــب بعمــل 

اسكتشات مكثفة للحياة واألنشطة اليدوية التي يظهر فيها الجسم البرشي باوضاع مختلفة .   

11211217 تاريخ وتذوق الفن 2:               
ــو. والكالســيكية  ــاروك والركوك ــون عــرص النهضــة األوروà وعــرص الب ــون العصــور الوســطى وفن يتضمــن هــذا املســاق دراســة فن

ــ®رة. ــت والع ــر والنح ــون التصوي ــة لفن ــة والطبيعي ــده والرومانتيكي العائ
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 11211454 النقد الفني :             
ــم العمــل او البحــث يف التفاعــالت  ــي تتلخــص بتقيي ــي الت ــم املتعلقــة بنقــد العمــل الفن يعتمــد هــذا املســاق عــىل رشح املفاهي

النفســية عنــد الفنانــÒ وفيهــا يتعلــق بطبيعــة العالقــة مــا بــÒ العمــل الفنــي واملتلقــي ودور الناقــد. ووضــع ذلــك كلــه ضمــن قالــب 

كتــاà فنــي. إضافــة لذلــك يقــوم املســاق بالبحــث عــن مختلــف القضايــا واملشــكالت املتعلقــة Áجــاالت الفنــون ومــن خــالل عــرض 

مختلــف أنــواع النقــد الفنــي مــن أكاد�ــي وســياقي وموضوعــي وذاè ...الــخ وعــرض ومناقشــة مجموعــة مــن املقــاالت املتعلقــة 

بالنقــد التشــكييل لكتــاب ونقــاد عــرب والتعــرف مــن خاللهــا عــىل مشــاكل النقــد التشــكييل العــرà وأحوالــه وموقعــه مــن النقــد 

العاملــي. كــ® يتيــح هــذا املســاق للطالــب امكانيــة قــراءة نقديــة ألحــد االعــ®ل الفنيــة او التعــرض لبعــض القضايــا الفنيــة وإخراجهــا 

عــىل شــكل مقالــه فنيــة ناضجــة.                                                

11211414 حركة الفن التشكيلي الفلسطيني:      
يهــدف هــذا املســاق اىل دراســة املؤثــرات األربعــة عــىل الفنــون التشــكيلية الفلســطينية كالفنــون القد�ــة يف فلســطÒ والفن املســيحي 

والفــن اإلســالمي والفــن الشــعبي وأثــر هــذه الفنــون عــىل اداءات الفنانــÒ الفلســطينيÒ. كذلــك يهــدف لبيان أثــر الحوادث السياســية 

وانعكاســها عــىل الطــرق التعبÏيــة يف فلســطÒ ودراســة فنــون مــا قبــل مرحلــة 1948 ومــا بعــد 1967 ، وحتــى مرحلــة دخــول الســلطة 

الفلســطينية واثرهــا عــىل اســاليب الفــن. متضمنــاً تقســي®ت ســاهمت يف تنــوع اســاليب الفنانــÒ الفلســطينيÒ مــن حيــث تواجدهــم 

الجغــرايف كأســاليب الفنــان الفلســطيني يف فلســطÒ املحتلــة والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ويف الوطــن العــرà ويف املهجــر. وظهــور 

فــن البوســرت والكاريكاتــÏ كفــن مقــاوم �تــاز بــه الفنــان الفلســطيني عــن غــÏه وذلــك حســب املؤثــرات السياســية.

 11206259 معادن واخشاب 1:
التعــرف باملعــادن املختلفــة وعمــل تصميــ®ت مبتكــرة ومحاولــة تشــكيلها وتنفيذهــا عــىل هــذه املعــادن: الزنــك األملنيــوم النحــاس 

األصفــر األحمــر والصــاج والتعــرف عــىل هــذه املعــادن وطــرق لحمهــا وعمليــات الزخرفــة والتشــطيب املتضمنــة التلميــع والطــالء 

ــدرب عــىل  ــار الحــرق الت ــن بالن ــة والتلوي ــن واألكســدة باســتخدام أحــ®ض معين ــات التلوي ــكل أو النحــاس وعملي بالفضــة أو الني

اســتع®ل األدوات والتعــرف إىل الطــرق الصحيحــة لالســتخدام داخــل ورشــة العمــل الخاصــة وإعطــاء الطالــب فكــرة عــن الرســم عىل 

األخشــاب بالحــرارة والتشــطيبات النهائيــة املختلفــة عــىل اللوحــة باســتع®ل الدهانــات الخشــبية.                                                                         

11211458 الخامات والتقنيات :  
يتنــاول هــذا املســاق، دراســة وبيــان عمــيل حــول التقنيــة واملــواد (تكنولوجيــة التصويــر) للخــروج بعمــل فنــي ُمْفعــم بالخامــات 

ــوح  ــد ومجــالت قد�ة، ول ــون، وجرائ ــواع األقمشــة،  وقطــع مــن الكرت ــة التــي تواكــب العــرص كالخشــب، واملاســونايت، وأن املَحلي

معــدن وأســالك وخيــوط، طــÒ .. الــخ.

  

11211459 قضايا معاصرة في الفن الحديث:
يتنــاول هــذا املســاق موضوعــات فنيــة واجت®عيــة وفلســفية معــارصة وكيفيــة مخاطبــة هــذه القضايــا ضمن أســاليب الفــن الحديث 

مــع دراســة لكيفيــة معالجــة فنانــÒ مبدعــÒ لبعــض القضايــا املعــارصة وكيــف أثــرت هــذه القضايــا عــىل اعــ®ل كل منهــم.   

11211460 دراسات متقدمة في علم الجمال :          
اســتك®ال ملســاق علــم الجــ®ل فــإن هــذا املســاق ســيخوض يف املوضوعــات األكــ_ تخصصاً.كنظريــات النقــد الفنــي الجــ®يل املختلفــة 

وفلســفة الجــ®ل املعــارص كاالتجــاه الحــديس والوجــودي والرمــزي باإلضافــة لنظريــات علــم الجــ®ل الهامــة كالنظريــة االنفعاليــة 

والنفســية والشــكلية وموضوعــات علــم الجــ®ل املقــارن.                                                                                                  

11206151 أسس تصميم ثنائي األبعاد:            
تزويــد الطلبــة باملبــادئ األساســية يف البعــد الثــاì وتطويــر الفهــم لطبيعــة التصميــم، ومكوناتــه، وآليتــه وتأثــÏه عــن طريــق عــرض 

ــانية  ــل اإلنس ــك يف ردة الفع ــÏ ذل ــدى تأث ــخ... وم ــس ال ــط وامللم ــاع، والخ ــاس، واإليق ــون، والقي ــية كالل ــم األساس ــادئ التصمي ملب

ــكل.  للتصميم والش
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11216207 مبادئ الحفر والطباعة:  
ــر والطباعــة  ــات الحف ــر والطباعــة والتعــرف إىل أســس وقواعــد وأدوات وخام ــن الحف ــخ ف ــادة موجــزاً عــن تاري ــاول هــذه امل تتن

ومراحــل تطــور هــذا الفــن ودراســة التقنيــات الطباعيــة املختلفــة مــع تطبيقــات عمليــة باســتخدام  اللينوليــوم وغÏهــا يدويــاً وآليــاً 

الطباعــة الحريريــة، وطباعــة االوفســت مــن خــالل مجموعــة مــن الت®ريــن العمليــة والنحتيــة وامليدانيــة.                                                                           

11221352  النحت وصناعة القوالب:     
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بأنــواع القوالــب البســيطة واملجــزأة، وخصائــص كّل  منهــا وكيفيــة إنتاجهــا،  وذلــك مــن 

ــز القوالــب لهــا،  وذلــك باســتخدام خامــات متنوعــة، كالجــص واملطــاط، واإلســمنت، وأقســام  خــالل تنفيــذ أعــ®ل نحتيــة وتجهي

القالــب الخــاص بــكل خامــة وميزاتــه.   

11221453 دراسات متقدمة في النحت:      
ــن  ــة م ــ®ت نحتي ــذه لتصمي ــن خــالل تنفي ــك م ــات، وذل ــل والفراغ ــع الكت ــل م ــن التعام ــب م ــدف هــذا املســاق ÙكــÒ الطال يه

ابتــكاره تأخــذ النمــط التجريــدي، مــع الوضــع بعــÒ االعتبــار توفــر الخصائــص األساســية للتصميــم النحتــي الكامــل، وتوظيــف عنــرص 

امللمــس يف إكســاب التصميــم قــّوة فنيــة خاّصــة.                         

11221351  نحت (3):                                                    
اســتك®ال ملــا اكتســبه الطالــب يف املســاقÒ الســابقÒ نحــت(2،1)، يقــوم الطالــب بدراســة ترشيــح الجســم اآلدمــي مــن خــالل تنفيذه 

ــة،   ــات كامل ــذ منحوت ــرور بخطــوات تنفي ــرأس،  وحــركات الجســد،  وامل ــن جســم اإلنســان كال ــة ألجــزاء م ــة كامل ملشــاريع نحتي

واكتســاب مهــارة صناعــة القوالــب املجــزّأة لألعــ®ل النحتيــة املنّفــذة بخامــة.             

11211455 التفكير االبداعي:   
ــدف  ــا يه ــن هن ــكار. م ــد األف ــف نّول ــرف كي ــا أن نع ــم االبتكار علين ــكار، ولنتعل ــو االبت ــوة األوىل نح ــو الخط ــي ه ــÏ اإلبداع التفك

هــذا املســاق إىل تزويــد الطالــب باملهــارات الالزمــة إلعــ®ل عقلــه إلنتــاج األفــكار اإلبداعيــة، فاإلبــداع بشــتى صــوره مهــارات �كــن 

تعلمهــا واكتســابها. والتــدرب عليهــا مــن خــالل التعــرف إىل معيقــات التفكــÏ اإلبداعي ملضاعفة قــدرة الطالــب عــىل إنتــاج األفــكار 

اإلبداعيــة والتعــرف عــىل محفــزات اإلبــداع. املبــارشة منهــا وغــÏ املبــارشة. فضــال عــن التــدرب والتعــرف إىل مجموعــة مــن التقنيــات 

يف التفكــÏ اإلبداعــي عــىل املســتوى الفردي والج®عــي، لتوليــد مزيــد مــن األفــكار Áــا يتوائــم مــع احتياجــات طلبــة كل قســم، وÁــا 

يضمــن تطويــر أدوات التفكÏ الذهنيــة، والبرصيــة، عــىل املســتوى العمــيل والنظــري.                                                                                              

11211219 نظرية األلوان وتطبيقاتها (2):
يقــوم هــذا املســاق عــىل تأكيــد مــا ســبق مــن معلومــات ومهــارات ملســاق متطلــب ســابق نظريــة األلــوان وتطبيقاتهــا (1) بحيــث 

يعتمــد عــىل تركيــب وتحليــل االلــوان ضمــن تكنيــك محــدد للخــروج برؤيــة لونيــة مبتكــرة مــن خــالل اســتخدام مختلــف الوســائل 

إلخــراج عمــل فنــي معــÒ يظهــر مــن خاللــه قيــم فنيــة لونيــة.    

11211315 الفن الحديث والمعاصر:      
ــا  ــة وأهــم روادهــا وفنانيه يتضمــن هــذا املســاق دراســة أســباب ظهــور الفــن الحديــث وعــرض ألهــم املــدارس والحــركات الفني

ودراســة أســاليبهم مــن خــالل عــرض ألع®لهــم ودراســتها مــن بدايــات ظهــور االنطباعيــة ومــا تالهــا مــن مــدارس أخــرى وصــوال 

لبدايــات ظهــور مــدارس مــا بعــد الحداثــة.

11216212 مبادئ الخط والزخرفة:       
تتنــاول هــذه املــادة موجــزا لتاريــخ الخــط والزخرفــة وتطــور علــم الخــط والزخرفــة واملبدعــÒ فيهــ®، وكذلــك التعــرف إىل قواعــد 

ــة  ــال الخطــوط العربي ــة يف مج ــات عملي ــام بتطبيق ــق القي ــن طري ــذ ع ــتخدمة يف التنفي ــة وأسســها واألدوات املس الخــط والزخرف

والزخرفــة اإلســالمية، وطــرق توظيفهــا يف مجــال التصميــم.
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11211311 التكوين اإلنشائي:                             
 يتنــاول هــذا املســاق التطبيقــات العمليــة لتأكيــد املفاهيــم اآلتيــة مقومــات البنــاء التشــكييل وتأكيــد العالقــات والروابــط ومنهــا 

االنســجام/ والتضــاد/ وصحــة الرؤيــة والبنــاء، والتنظيــم، والحركــة، وإيقــاع القــوى الكامنــة يف الهيئــات – وعالقــة العنــارص بعضهــا 

مــع بعضها وهــو قائــم عــىل األســس الفنيــة اآلتيــة: مفهــوم البنــاء وأنواعه،كيفيــة الرؤيــة، النســبة الذهبيــة عــرب العصــور.                                    

11211230 الرسم والتصوير المائي:             
يهــدف هــذا املســاق إىل تدريــس تقنيــات الرســم املــاï والتعــرف عــىل وســائل التعبــÏ املختلفــة مــن خــالل اســتخدام أدوات رســم 

متنوعــة كالفرشــاة وتقنياتهــا واســتخدام أوراق التنشــيف عــىل أســطح مالØــة لطبيعــة الخامــة مــع الحــرص عــىل خصوصيــة وشــفافية 

األلــوان املائيــة. وتنــاول مختلــف مواضيــع الرســم مــن طبيعــة صامتــة ومناظــر خلويــة.                                                                                                

(11206253) موزاييك:     
وخامــات  أدوات  اســتع®ل  عــىل  والتــدرب،   صناعتــه  وطرائــق  املختلفــة،  العصــور  يف  املوزايــك  دراســة  املســاق  يتنــاول 

املوزايــك.                                                                                                     وعمــل  والرخــام،  األحجــار  اســتع®ل  وتقنيــة  امللــون،  الــورق  بوســاطة  املشــاريع  بعــض  وتنفيــذ  املوزايــك، 

عمــيل) (املســاق 
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