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 : -----المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

  الفنون والتصمٌم :الكلٌة 
  الجرافٌكًالتصمٌم :القسم 

  (1)تارٌخ الفن : عنوان المقرر 
  

 وصف المساق 
مكونات هذا المساق هً عبارة عن تلخٌص للسمات الرئٌسٌة اتى تمٌزت بها فنون الحضارات القدٌمة والمفاهٌمة التى قامت علٌها فى 

بناء العمل الفنى وعملٌة التصمٌم واثرها فى الفنون المعاصرة وكٌفٌة االستفادة منها فى تحلٌل العمل الفنى و أستخدامات الللغة 
 .البصرٌة الخاصة بكل منها

 

 اهداف المساق 
 .إعطاء الطالب المعلومات النظرٌة فً فنون الحضارات القدٌمة لتكون سندا قوٌا للتطبٌق العملً   .1

من ثقل و تهذٌب الحس الفنً و الفكر للطالب و قدرته على اختٌاراالسالٌب المناسبة للعملٌة اإلبداعٌة و التصمٌمٌة التً تخدم تصمٌمه  .2
  .خالل فهم اسالٌب فنون  الحضارات القدٌمة 

الوقوف على كل طرق فنون الحضارات القدٌمة فً المعالجات الفنٌة المستخدمة فً مجال التصمٌم و ذلك لمواكبة التطور العلمً  .3
 .المتالحق لتطور الخامات المستخدمة فً ذلك المجال  

 . الربط بٌن الجانب العملً و النظري من خالل المعرفة الحقٌقٌة للخامات المستخدمة فً فنون الحضارات القدٌمة .4
 

 : مخرجات التعلم

 المعرفة والفهم  . أ
 .التى كانت تحكم العمل الفنى والتصمٌم فى الحضارات القدٌمة  : المفاهٌم والنظرٌات . أ.1 . ب

 .طرائق وتقنٌات وخامات تنفٌذ العمل الفنى فً الحضارات القدٌمة . أ.2
 .فهم تاثٌر فنون الحضارات القدٌمة ودورها فى تطور الفنون المعاصرة. أ.3

 :المهارات المتوقع اكتسابها من هذا المساق . ب
 :تحدٌد انواع الفنون وترتٌب تطورها. ب.1

 .مهارة تحدٌد خصائص كل فن وسماته
 : التصمٌم . ب.2

 .قٌاس مدى الفاعلٌة لدى الطالب على فهم اسالٌب فنون الحضارات القدٌمة
استخدام شفهً وجرافٌكً واألسالٌب البسٌطة فً تحلٌل االعمال الفنٌة : طلب األدوات والوسائل 

 .ووقٌاس تفاعل الطالب من خالل تحٌلٌل العناصر الجمالٌة والقٌم تالفنٌة لفنون الحضارات القدٌمة
 :التفكٌر البناء . 2

تفكٌفة العناصر الفنٌة لفنون الحضارات القدٌمة و كٌفٌة توضٌفها فً تصمٌم : مهارات التحلٌل . 1.2
 .معاصر 

استحداث تصمٌمات من أجل تحقٌق أكبر قدر من االستفادة من العناصر : التفكٌر االستراتٌجً . 2.2

 . الفنٌة لفنون الحضارات القدٌمة
إعادة هٌكلة الحلول اإلبداعٌة التً من شأنها تحلٌل واستقراء األحوال : التفكٌر البناء االبداعً . 3.2

 .والظروف التً ٌمر بها فنون الحضارات القدٌمة
 .مهارات نقل التعلٌم العامة و مهارات أخرى متعلقة بالتوظٌف والتطوٌر الشخصً . 1.د
التواصل بفعالٌة فً حقل الفنون والتصمٌم من خالل عقد النقاشات : مهارات التواصل . 2.د

والحوارات والمشاركة فً المحاضرات عن طرٌق طرح األسئلة التً من شأنها تشجٌع المتعلمٌن على 
 .تبادل األفكار 

العمل على تعزٌز القدرة على العمل ضمن الفرٌق : مهارات القٌادة والعمل ضمن الفرٌق الواحد . 3.د
 .والمجموعة الواحدة وتشجٌع األخرٌن لتحقٌق األهداف 
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 :  هيكل المقرر

 

اجراءات  طرق التعليم
 التعلم

نتاجات  المواضيع
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 االسبوع

, أسهُب انمحاضزج انرفاعهيّح انىشظ

 ,انرعهيم عه طزيق حّم انمشكالخ

مادج وظزيح يحزص كم طانة عهى 

شزحٍا َ ذُضيحٍا عه طزيق 

 انحُار َانمىاقشح,انداذا شُ

فكزج عامح عه مرطهثاخ ٌذي  محاضزج 

انمادج, مه خالل ذزَيد 

انطانة تثزوامج مطثُع في 

 .تدايح كم فظم دراسي

 1 3 1.أ

, أسهُب انمحاضزج انرفاعهيّح انىشظ

 ,انرعهيم عه طزيق حّم انمشكالخ

مادج وظزيح يحزص كم طانة عهى 

شزحٍا َ ذُضيحٍا عه طزيق 

 انحُار َانمىاقشح,انداذا شُ

وظزج عامح َمُجزج عه  محاضرة

ذاريخ انفه َأٌميرً في 

انفىُن انرشكيهيح َانرطثيقيح 

. َفه انعمارج

 فه االوسان انثدائي َانكٍف

 1ب , 1.ا

3.2 
 3.أ

 2. ب

3 2,3 

, أسهُب انمحاضزج انرفاعهيّح انىشظ

 ,انرعهيم عه طزيق حّم انمشكالخ

مادج وظزيح يحزص كم طانة عهى 

شزحٍا َ ذُضيحٍا عه طزيق 

 انحُار َانمىاقشح,انداذا شُ

انحضارج انمظزيح انقديمح,  محاضزج

خظائض, أٌم األعمال في 

وحد, رسم, )ذهك انفرزج 

 .(عمارج َفىُن ذطثيقيح

1.2 ,
 3.د

3 4 

, أسهُب انمحاضزج انرفاعهيّح انىشظ

 ,انرعهيم عه طزيق حّم انمشكالخ

مادج وظزيح يحزص كم طانة عهى 

شزحٍا َ ذُضيحٍا عه طزيق 

 انحُار َانمىاقشح,انداذا شُ

انحضارج انزافديىيح,  محاضزج

خظائظٍا َميزاذٍا 

, .َوراجٍا االوساوي

انسُمزيُن, األكاديُن, 

 االخرثار األَل  

 

2.2 
3.2 

 2.أ

3 5,6 

, أسهُب انمحاضزج انرفاعهيّح انىشظ

 ,انرعهيم عه طزيق حّم انمشكالخ

مادج وظزيح يحزص كم طانة عهى 

شزحٍا َ ذُضيحٍا عه طزيق 

 انحُار َانمىاقشح,انداذا شُ

اآلشُريُن, انثاتهيُن,  محاضزج

خظائض كم حضارج 

 .تشكم مُجز

1.2 
 3.د

3.2 

3 7 

, أسهُب انمحاضزج انرفاعهيّح انىشظ

 ,انرعهيم عه طزيق حّم انمشكالخ

مادج وظزيح يحزص كم طانة عهى 

شزحٍا َ ذُضيحٍا عه طزيق 

 انحُار َانمىاقشح,انداذا شُ

انحضارج االغزيقيح,  محاضزج

خظائض َمميزاخ 

 .حضاريح

 

3.2 
 2.ب

3 8,9 

, أسهُب انمحاضزج انرفاعهيّح انىشظ

 ,انرعهيم عه طزيق حّم انمشكالخ

مادج وظزيح يحزص كم طانة عهى 

شزحٍا َ ذُضيحٍا عه طزيق 

 انحُار َانمىاقشح,انداذا شُ

 الحضارة االغرٌقٌة,  محاضزج
 

1.2 
3.2 

3 10 

 االخرثار انثاوي محاضزج 

 انحضارج انزَماويح

 11,12 3 2.ب

, أسهُب انمحاضزج انرفاعهيّح انىشظ

 ,انرعهيم عه طزيق حّم انمشكالخ

مادج وظزيح يحزص كم طانة عهى 

شزحٍا َ ذُضيحٍا عه طزيق 

 انحُار َانمىاقشح,انداذا شُ

, انحضارج انزَماويح  محاضزج

خظائض َمميزاخ 

 .حضاريح

انحضارج انزَماويح, 

مقاروح تيه انحضارج 

 .االغزيقيح َانزَماويح

 

1.2 
 3.د

3.2 

3 13,14 
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 المراجع 
 

 الكتاب المقرر الرئٌس -
  

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

 المقررات المساندة  -
 

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

 
 

 :طرق التعليم 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االمتحان االول   

 االمتحان الثاني   

 االمتحان الشفهي   

 عرض تقديمي   

 االمتحانى النهائي  50 حسب تقوٌم الجامعً 

 


