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 : المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

 : اسم المدرس  الفنون والتصمٌم :الكلٌة 

 : موعد المحاضرة  الداخلًالتصمٌم :القسم 

 : الساعات المكتبٌة  تارٌخ التصمٌم الداخلً : عنوان المقرر

 :رقم المكتب 
 

  

 
 وصف المساق 

 يغا ْٕ انرظًٛى انذاخهٙ انذٚكٕس 

 ْٔٙ كهًح فشَسٛح دٚكٕسٚسٕٛ

 ٔتاألَجهٛزٚح دٚكٕسٚشٍ ٔلذ ػشتد انٗ كهًح دٚكٕس ْٔزا ْٕ انرؼشٚف انهغٕ٘ نهكهًح         

 

 أيا انرظًٛى انذاخهٙ تًؼُاِ 

 :        األٔسغ ْٕ 

  .ػًهٛح ستظ نؼاللاخ يرؼذدج فٙ جٕاَة حٛاذُا انٕٛيٛح سٕاء كاَد فٙ انًسكٍ ٔانًرجش انًكرة ٔدٔس انسًُٛا ٔاألَذٚح ٔغٛشْى 

 .          ٔيٍ ُْا َفٓى أٌ كهًح دٚكٕس ذؼُٙ انزخشفح ْٕٔ فٓى خطأ ٔنكٍ انظحٛح أٌ َطهك ػهّٛ انرظًٛى انذاخهٙ 

 يا أًْٛح انرظًٛى انذاخهٙ فٙ حٛاذُا ؟        

 .            اٌ ذفؼٛم دٔس انرظًٛى انذاخهٙ فٙ حٛاذُا ُٚرج ػُّ ذُظٛى سهٕكٛاذُا فٙ أ٘ يكاٌ َرٕاجذ فّٛ 

فان تنسٌق المنزل بشكل سلٌم ٌساعد على راحة ساكنٌه وتنظٌم المقاعد فً دور السٌنما مثال والمسرح ٌعمل على سهولة وأنسٌابٌة 
 الحركة للمشاهدٌن

 اهداف المساق 
 .إػطاء انطانة انًؼهٕياخ انُظشٚح فٙ فٌُٕ انحضاساخ انمذًٚح نركٌٕ سُذا لٕٚا نهرطثٛك انؼًهٙ   -

 .ثمم ٔ ذٓزٚة انحس انفُٙ ٔ انفكش نهطانة ٔ لذسذّ ػهٗ اخرٛاساالسانٛة انًُاسثح نهؼًهٛح اإلتذاػٛح ٔ انرظًًٛٛح انرٙ ذخذو ذظًًّٛ   -

انٕلٕف ػهٗ كم طشق فٌُٕ انحضاساخ انمذًٚح فٙ انًؼانجاخ انفُٛح انًسرخذيح فٙ يجال انرظًٛى ٔ رنك نًٕاكثح انرطٕس انؼهًٙ انًرالحك  -

 .نرطٕس انخاياخ انًسرخذيح فٙ رنك انًجال  

 . انشتظ تٍٛ انجاَة انؼًهٙ ٔ انُظش٘ يٍ خالل انًؼشفح انحمٛمٛح نهخاياخ انًسرخذيح فٙ فٌُٕ انحضاساخ انمذًٚح -
 

 : مخرجات التعلم

 .انًسرخذيح فٙ يجال انرظًٛى فٌُٕ انحضاساخ انمذًٚح  ٔالسانٛة ٚسرطٛغ انطانة انًؼشفح انكايهح  -

ٔ كٛفٛح فٌُٕ انحضاساخ انمذًٚح  ٔالسانٛة لذسج انطانة ػهٗ إٚجاد حهٕل يرؼذدج نهرظًٛى يٍ خالل  -

 . اسرخذايٓا ٔاخرٛاس يا ْٕ يُاسة 

ٚرؼايم انطانة يغ انرظًٛى تطاللح ، ٔرنك يٍ خالل يؼشفرّ تانرمُٛاخ انًسرخذيح فٙ يجال انرظًٛى  -

 .فٌُٕ انحضاساخ انمذًٚح ٔالسانٛة 

 .طمم انحس انفُٙ نذٖ انطانة  -

 .انًسرخذيح فٙ يجال انرظًٛى فٌُٕ انحضاساخ انمذًٚح  ٔالسانٛة ٚسرطٛغ انطانة انًؼشفح انكايهح  -

ٔ كٛفٛح فٌُٕ انحضاساخ انمذًٚح  ٔالسانٛة لذسج انطانة ػهٗ إٚجاد حهٕل يرؼذدج نهرظًٛى يٍ خالل  -

 . اسرخذايٓا ٔاخرٛاس يا ْٕ يُاسة 

ٚرؼايم انطانة يغ انرظًٛى تطاللح ، ٔرنك يٍ خالل يؼشفرّ تانرمُٛاخ انًسرخذيح فٙ يجال انرظًٛى  -

 .فٌُٕ انحضاساخ انمذًٚح ٔالسانٛة 
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 :  هيكل المقرر

 

اجراءات  طرق التعليم
 التعلم

نتاجات  المواضيع
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 االسبوع

، أسهٕب انًحاضشج انرفاػهّٛح انُشظ

 ،انرؼهٛى ػٍ طشٚك حّم انًشكالخ

يادج َظشٚح ٚحشص كم طانة ػهٗ 

ششحٓا ٔ ذٕضٛحٓا ػٍ طشٚك 

 انحٕاس ٔانًُالشح،انذاذا شٕ

فكشج ػايح ػٍ يرطهثاخ ْزِ  يحاضشج 

انًادج، يٍ خالل ذزٔٚذ 

انطانة تثشَايج يطثٕع فٙ 

 .تذاٚح كم فظم دساسٙ

 1 3 1.أ

، أسهٕب انًحاضشج انرفاػهّٛح انُشظ

 ،انرؼهٛى ػٍ طشٚك حّم انًشكالخ

يادج َظشٚح ٚحشص كم طانة ػهٗ 

ششحٓا ٔ ذٕضٛحٓا ػٍ طشٚك 

 انحٕاس ٔانًُالشح،انذاذا شٕ

َظشج ػايح ٔيٕجزج ػٍ  محاضرة

ذاسٚخ انفٍ ٔأًْٛرّ فٙ 

انفٌُٕ انرشكٛهٛح ٔانرطثٛمٛح 

. ٔفٍ انؼًاسج

 فٍ االَساٌ انثذائٙ ٔانكٓف

 1ب , 1.ا

3.2 
 3.أ

 2. ب

3 2,3 

، أسهٕب انًحاضشج انرفاػهّٛح انُشظ

 ،انرؼهٛى ػٍ طشٚك حّم انًشكالخ

يادج َظشٚح ٚحشص كم طانة ػهٗ 

ششحٓا ٔ ذٕضٛحٓا ػٍ طشٚك 

 انحٕاس ٔانًُالشح،انذاذا شٕ

انحضاسج انًظشٚح انمذًٚح،  يحاضشج

خظائض، أْى األػًال فٙ 

َحد، سسى، )ذهك انفرشج 

 .(ػًاسج ٔفٌُٕ ذطثٛمٛح

1.2 ,
 3.د

3 4 

، أسهٕب انًحاضشج انرفاػهّٛح انُشظ

 ،انرؼهٛى ػٍ طشٚك حّم انًشكالخ

يادج َظشٚح ٚحشص كم طانة ػهٗ 

ششحٓا ٔ ذٕضٛحٓا ػٍ طشٚك 

 انحٕاس ٔانًُالشح،انذاذا شٕ

انحضاسج انشافذُٚٛح،  يحاضشج

خظائظٓا ٔيٛزاذٓا 

، .َٔراجٓا االَساَٙ

انسٕيشٌٕٚ، األكادٌٕٚ، 

 االخرثاس األٔل  

 

2.2 
3.2 

 2.أ

3 5,6 

، أسهٕب انًحاضشج انرفاػهّٛح انُشظ

 ،انرؼهٛى ػٍ طشٚك حّم انًشكالخ

يادج َظشٚح ٚحشص كم طانة ػهٗ 

ششحٓا ٔ ذٕضٛحٓا ػٍ طشٚك 

 انحٕاس ٔانًُالشح،انذاذا شٕ

اٜشٕسٌٕٚ، انثاتهٌٕٛ،  يحاضشج

خظائض كم حضاسج 

 .تشكم يٕجز

1.2 
 3.د

3.2 

3 7 

، أسهٕب انًحاضشج انرفاػهّٛح انُشظ

 ،انرؼهٛى ػٍ طشٚك حّم انًشكالخ

يادج َظشٚح ٚحشص كم طانة ػهٗ 

ششحٓا ٔ ذٕضٛحٓا ػٍ طشٚك 

 انحٕاس ٔانًُالشح،انذاذا شٕ

انحضاسج االغشٚمٛح،  يحاضشج

خظائض ٔيًٛزاخ 

 .حضاسٚح

 

3.2 
 2.ب

3 8,9 

، أسهٕب انًحاضشج انرفاػهّٛح انُشظ

 ،انرؼهٛى ػٍ طشٚك حّم انًشكالخ

يادج َظشٚح ٚحشص كم طانة ػهٗ 

ششحٓا ٔ ذٕضٛحٓا ػٍ طشٚك 

 انحٕاس ٔانًُالشح،انذاذا شٕ

 الحضارة االغرٌقٌة,  يحاضشج
 

1.2 
3.2 

3 10 

 االخرثاس انثاَٙ يحاضشج 

 انحضاسج انشٔياَٛح

 11,12 3 2.ب

، أسهٕب انًحاضشج انرفاػهّٛح انُشظ

 ،انرؼهٛى ػٍ طشٚك حّم انًشكالخ

يادج َظشٚح ٚحشص كم طانة ػهٗ 

ششحٓا ٔ ذٕضٛحٓا ػٍ طشٚك 

 انحٕاس ٔانًُالشح،انذاذا شٕ

، انحضاسج انشٔياَٛح  يحاضشج

خظائض ٔيًٛزاخ 

 .حضاسٚح

انحضاسج انشٔياَٛح، 

يماسَح تٍٛ انحضاسج 

 .االغشٚمٛح ٔانشٔياَٛح

 

1.2 
 3.د

3.2 

3 13,14 
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 المراجع

 
 الكتاب المقرر الرئٌس -
  

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

 المقررات المساندة  -
 

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

 
 

 

 :طرق التعليم 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 النصفياالمتحان   
 المشاركه   

 االإمتحان النهائي    

 


