
 وصف مساقات الماجستر في قسم الفنون التشكیلة

 الوصف واألهداف ومخرجات التعلم للمساقات المطروحة في الخطة
  

  PAR 615ساعات معتمدة   إجباري) 3(                                            الفنون في البحث مناهج 

  :وصف المساق
إلنسانیة كافة، ویركز على مناهج ووسائل وطرق البحث في تخصصات یتضمن المساق مناهج البحث في مجاالت العلوم ا

الفنون الجمیلة المختلفة وذلك من خالل مراجعة األدبیات النظریة وصیاغة الفرضیات واختیار العینات وتحلیلها ومناقشة 
  . النتائج والتوثیق العلمي

  :أهداف المساق 
فة في سبیل  البحث عن المشكلة وتحدیدها واختیار المنهج المالئم إلى استخدام الطالب للمهارات المختل المساقیهدف 

  . وأدوات جمع البیانات وتحلیلها للوصول إلى االستنتاجات

  :مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

  .وثیق الصحیحیستخدم مهارات تحدید المشكلة والمنهج المالئم واختیار العینات والت. 1

  .یطور ویبني أدوات القیاس المستخدمة في مجاالت البحوث في الفنون الجمیلة. 2

  .یحلل وینقد األبحاث النوعیة في مجاالت البحوث في الفنون الجمیلة. 3

  

PAR 616   ساعات معتمدة   اختیاري) 3( الفنون                       تدریس وطرق أسالیب في حلقة  

  :وصف المساق
المساق التربیة الفنیة من حیث مكوناتها تطبیقاتها ومشكالتها ومناهجها المدرسیة وطرق التدریس الحدیثة من خالل  یتضمن

  .أبحاث یعدها الطلبة في هذه المجاالت ویركز على أهمیة الدور الذي تلعبه التربیة الفنیة في العملیة التربویة بشكل عام

  :أهداف المساق 

تحلیل وتفسیر التطورات  والمراحل والمشاكل التي مرت بها التربیة الفنیة، وتطبیق عناصر المنهج من  إلى المساقیهدف  
  . أهداف ومحتوى وطرق التدریس وعملیات التقویم

  :مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

  .ه التربیة الفنیةیحلل التطورات والمراحل والمشاكل التي تواج. 1

  .یطبق عناصر المنهج من أهداف وطرق تدریس. 2

  .یمارس أسالیب وطرق التدریس الحدیثة. 3



  

PAR 617  ساعات معتمدة   اختیاري) 3(                                   البصریة للفئات الخاصة الفنون  

  :وصف المساق

عها ویقدم تاریخ وتطور الموهبة وتعریفاتها والخصائص المساق التعریف بالفئات الخاصة بجمیع أنوا یتضمن
المتعددة   للموهوبین من هذه الفئات، ویوضح كذلك الطرق والبرامج التي تساعد على إظهار مواهبهم والدراسات 
والبحوث المتعلقة باإلعاقات واالنحرافات السلوكیة واالجتماعیة والنفسیة والوسائل والخامات التي تتناسب مع كل 

 . فئة

  : أهداف المساق
یهدف المساق إلى تحلیل وتفسیر المعلومات الالزمة إلعداد البرامج الفنیة لهذه الفئات والوسائل التي من خاللها 

  . یمكن اكتشاف المواهب بین هذه الفئات

  :مخرجات التعلم
  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

  .على التعامل مع الفئات الخاصة یكون لدیه القدرة. 1

  .إعداد برامج ومشاریع فنیة خاصة لهذه الفئات. 2

  .یقدم أبحاثا في مجال العالج بالفن من خالل التطبیق العملي على عینات من هذه الفئات. 3

  

PAR 622  اريساعات معتمدة   إجب) 3(                       اإلبداع               ونظریات الجمال علم 

  :وصف المساق

الفكر المتصل بالنظریات المعاصرة في علم الجمال وفي مجاالت اإلبداع والتذوق من معلومات تتعلق ب المساق یتضمن
ویركز كذلك على عرض االتجاهات الفلسفیة وتطبیقاتها في تفحص . خالل دراسة وتحلیل أهم األبحاث في هذا العلم

.العلوم اإلنسانیة األخرى كعلم اللغة وعلم االجتماع وغیرهماعملیتي اإلبداع والتذوق وارتباطهما ب  

  : أهداف المساق
إلى تحلیل وتفسیر النظریات المعاصرة في علم الجمال والقدرة على عرض االتجاهات الفلسفیة وتطبیقاتها  المساقیهدف 

.المختلفة  

  :مخرجات التعلم
  :على أنیفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا 

.یمیز بین النظریات المعاصرة في علم الجمال وفي مجاالت اإلبداع والتذوق. 1  

.یحلل الدراسات واألبحاث المتعلقة بفلسفة علم الجمال. 2  

.یربط عملیتي اإلبداع والتذوق بالعلوم اإلنسانیة األخرى. 3  

PAR 631                            إجباري   ساعات معتمدة) 3(                  الفن النشط  اجتماعیا   

  :وصف المساق



النشاط الفني وعالقته في الروابط االجتماعیة نظریا وتجریبیا، ویرتبط بالمحتوى االجتماعي للفن من المساق  یتضمن  
ماعي ناحیة الشكل  والمضمون، كما ویوضح  المساق وظیفة الفن اجتماعیا، فیما یتعلق بالفنون البصریة والوضع االجت

للفنانین وطرق تقبل الجمهور للعمل الفني من خالل دراسة الظروف االجتماعیة واالقتصادیة المصاحبة إلنتاج وتسویق 
ویتداخل هذا المساق مع علوم أخرى مثل علم اجتماع المعرفة وعلم اجتماع الثقافة والدراسات الثقافیة . األعمال الفنیة

.الفلسفة والتاریخ األدبي المتنوعة مثل تاریخ الفن وعلم الجمال  

 

  : أهداف المساق
إلى تحدید الوظائف التي یؤدیها الفن اجتماعیا وعالقة المحتوى االجتماعي مع محتوى ومضمون العمل  المساقیهدف  

.الفني ومدى  تقبل الجمهور لألعمال الفنیة  

  :مخرجات التعلم

  :أن یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على

  .النشاط الفني والروابط االجتماعیة نظریا وتجریبیایوضح الوظائف التي یؤدیها الفن اجتماعي ویبني عالقات بین . 1

  .یسهم في إیجاد أسالیب جدیدة تساعد في انتشار أعمال فنیة بلغة تشكیلیة جدیدة . 2

ة التي ارتكز علیها الفن  ومدى تقبل یستخدم العلوم والتكنولوجیا ووسائل االتصال لتوضیح المحاور الجدید. 3
  .  الجمهور لألعمال الفنیة الحدیثة

  

PAR 632                   ساعات معتمدة   اختیاري) 3(            دراسات في فن التراث األردني  

  :وصف المساق

ة للمنتجات الحرفیة الفنیة یتضمن المساق دراسة اإلبعاد االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة المتعلقة بالظروف البیئ
  .التقلیدیة ومدي تأثیرها على المنتج الثقافي التراثي األردني

  : أهداف المساق
إلى  إمكانیة وضع الخطط اإلستراتیجیة في المحافظة على الهویة الثقافیة من جمیع إبعادها من رموز  المساقیهدف 

  . راسات للمنتجات الحرفیة وسبل تطویرهاوتقنیات وطرق إنتاج وتسویق إلى جانب إمكانیة إجراء الد

  :مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

  یمیز اإلبعاد االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة المتعلقة بالظروف البیئة للمنتجات الحرفیة الفنیة التقلیدیة. 1

راثي وإمكانیة وضع الخطط اإلستراتیجیة في المحافظة على الهویة الثقافیة من مدى تأثیر المنتج الثقافي الت یحدد.  2
   جمیع إبعادها

  .یقوم بإجراء الدراسات التوثیقیة للمنتجات الحرفیة الفنیة والتقلیدیة.  3

     PAR 645يساعات معتمدة   اختیار) 3(                            الفن في المتعددة الوسائط تكنولوجیا 

  :وصف المساق



هذا المساق جمیع الوسائط والتقنیات الرقمیة الحاسوبیة التي لها عالقة بالفنون، ومدى فعالیتها في تحسین سبل  یتضمن
إنتاج أعمال فنیة وكذلك طرق عرضه ویبحث هذا المساق في العالقة بین الفن والتقدم التكنولوجي ومدى تأثیره على 

  .ختلفةالمجاالت اإلبداعیة الفنیة الم

  : أهداف المساق
إلى تطبیق المهارات المتقدمة في استخدام الحاسوب والتقنیات الرقمیة إلنتاج أعمال فنیة وكذلك دراسة  یهدف المساق

  .وتحلیل األبحاث العلمیة ذات العالقة بالتكنولوجیا الرقمیة وعالقتها بالفنون

  :مخرجات التعلم

  :ن یكون قادرا على أنیفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أ

  .یدرس ویحلل األبحاث العلمیة ذات العالقة بالتكنولوجیا الرقمیة والفنون. 1

  .یربط بین الفنون الرقمیة والفنون التقلیدیة في المجاالت اإلبداعیة المختلفة. 2

  .یطبق التكنولوجیا الرقمیة إلنتاج أعمال فنیة. 2

PAR 646                 البصریة واالتصال      ساعات معتمدة   اختیاري) 3(مواضیع خاصة في الثقافة 

                     :وصف المساق

واالتصال ) التاریخ والنظریة والنقد(یتضمن المساق أهم المواضیع الخاصة بالدراسات البصریة واالتصال الثقافي
بصریة وممارسات االتصال المرئي في عصر یشهد االهتمام الكبیر كما یطرح أسس تحلیل الثقافة ال، الرقمي

كما یشهد ازدیاد في المنتجین ، بالصورة البصریة في الفن واإلعالن والتصویر الفوتوغرافي بكافة أشكاله
  .سیاسیا، اقتصادیا، ثقافیا، والمستهلكین للصورة البصریة اجتماعیا

  
  : أهداف المساق

ومناقشة المواضیع الخاصة بالتواصل البصري بین الثقافات واالبتكار الرقمي والتحول یهدف المساق إلى تحلیل 
  . النظریة والممارسة في الرسوم المتحركة، ثقافة الویب والتصمیم، والصورة والثقافة الشعبیة، الثقافي

  :مخرجات التعلم
  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

  .یناقش مواضیع التواصل البشري والتحول الثقافي واالبتكار الرقمي بطریقة علمیة صحیحة یحلل و.1
  .یستخدم التكنولوجیا الحدیثة كالصور الرقمیة وصفحات الویب والتصمیم . 2
  .یطرح أفكارا  تساهم في نشر الوعي في الثقافة البصریة ودورها في الحد من التلوث البصري. 3
  

  

PAR 652  ساعات معتمدة   اختیاري) 3(                       ث في الفنون والعمارة اإلسالمیةحلقة بح 

                    :وصف المساق  

ویعرض . یتضمن المساق نظرة شاملة حول فلسفة الفن اإلسالمي ومصادره ومجاالته وتحوالته في الزمان والمكان
ن والعمارة اإلسالمیة، واهم الموضوعات التي یتناولها تاریخ هذه فیه تطور الفكر فیما یخص وجهات البحث في الفنو

  .الفنون

  : أهداف المساق



  

یهدف المساق إلى تحلیل وتفسیر تأریخ وأصول ومكونات العمارة والفنون اإلسالمیة  وفلسفتها، وتطور البحث في 
  .الفنون والعمارة اإلسالمیة

  :مخرجات التعلم
  :ا المساق أن یكون قادرا على أنیفترض بالطالب بعد دراسته لهذ

  .یمیز مصادر ومجاالت وتحوالت فلسفة الفن اإلسالمي في الزمان والمكان. 1

  .یوظف معرفته ببحوث الفنون والعمارة اإلسالمیة في مجال اآلثار. 2

  .یتتبع تطور الفكر في العمارة والفنون اإلسالمیة. 3

PAR 655         ساعات معتمدة   إجباري) 3(                     قضایا في الفن الغربي الحدیث   

                     :وصف المساق  

أهم القضایا التي تواجه الفن الحدیث في أوروبا وأمریكا في القرن العشرین في المجاالت الفنیة التقلیدیة  المساق یتضمن
ن الغربي الحدیث، وكذلك ما یسمى بالحدیث كما ویتم عرض الخطوط العریضة للتطورات الحاصلة في الف. والمستحدثة

 . المتأخر وما بعد الحداثة مع التركیز على ارتباطاته بالحیاة الثقافیة بجوانبها السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة
  :أهداف المساق

وتتبع تاریخ الفنون  یهدف المساق تحلیل وتفسیر  القضایا التي لها تأثیر واضح في المجاالت الفنیة التقلیدیة والمستحدثة
  . من العصر الحدیث المتأخر إلى ما بعد الحداثة مع التركیز على ارتباطه بمختلف جوانب الحیاة

  :مخرجات التعلم
  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

  .یوضح القضایا الهامة في الفن الغربي الحدیث. 1

  .الفن الغربي الحدیث یعد  دراسات مرتبطة بقضایا. 2

  .یمیز المدارس واألسالیب الفنیة الغربیة في القرن العشرین ویحللها. 3

  

  

  

  

PAR 660   لنقد الفني   ساعات معتمدة   إجباري) 3(     نظریات ومفاهیم                                  : ا

                    :وصف المساق  

یة والفنیة، التي لها تأثیر واضح على الممارسات النقدیة االحترافیة، والتي أسهمت یتضمن المساق النظریات الجمال 
  . في تأسیس النظریات   والمفاهیم النقدیة السائدة، وذلك من خالل الممارسات النقدیة ورعایتها للفن وتطوره

  :أهداف المساق



والممارسات النقدیة ورعایتها للفن واستراتیجیات یهدف المساق إلى تحلیل وتفسیر النظریات الجمالیة والفنیة السائدة 
  . الكتابة النقدیة

  :مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

  .المفسرة للفن  یستعرض النظریات الجمالیة والمفاهیم النقدیة. 1

  .فات المعاصرة اللغة الفنیة الحدیثةیوضح الممارسات النقدیة ورعایتها للفن وتطوره واثر الفلس. 2

  .یمارس استراتیجیات النقد الفني باستخدام نظریات ومفاهیم تحلل العمل الفني بشكل معمق. 3

  

 

PAR 670   ساعات معتمدة   اختیاري) 3(                             تقنیات متقدمة  في الرسم والتصویر 

                     :وصف المساق  

من التعمق في معرفة مختلف التقنیات المستخدمة في مجالي الرسم والتصویر مع األخذ بعین االعتبار لما یدور في فلك یتض
 .الفن الحدیث وتقنیاته المعاصرة، كما یتضمن تطبیقات عملیة لهذه التقنیات باستخدام مختلف الخامات إلنتاج عمل فني ممیز

  :أهداف المساق
ل بالطالب إلى أسلوب یمیز إنتاجه الفني في الرسم والتصویر  وان یمكن الطالب من التفكیر البحثي یهدف المساق إلى  الوصو

   .في هذي المجالین 

  :مخرجات التعلم
  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

  .یوظف الطالب  التقنیات المختلفة في بناء الفكرة. 1

 .قال  بالفكرة إلى مستوى راق فنیًایطور أعماله واالنت.  2

 .إنتاج أعمال فنیة جمیلة یمكن عرضها وتجد استحسانا لدى المتذوقین. 3

PAR 671   ساعات معتمدة   اختیاري) 3(                                تقنیات متقدمة في الخزف والنحت  

                     :وصف المساق  
خزفیة ونحتیة فنیة تظهر استیعابه لتطورات فن الخزف والنحت المعاصر وتطویر مقدرته من یتضمن المساق إنتاج أعمال 

خالل استخدام تقنیات متقدمة في هذا المجال، كما یقوم الطالب بإجراء تجارب مدروسة ألنواع التزجیج وتقنیات تطبیقیة 
  . وكذلك استخدام الخامات النحتیة المختلفة إلنتاج أعمال خزفیة نحتیة

  :أهداف المساق
یهدف المساق إلى تعمیق فهم الطالب بالتطورات الحدیثة في مجال الخزف والنحت وإجراء دراسات تطبیقیة للحصول على 

  . أعمال فنیة تتناسب مع العصر الحدیث

  :مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن



  .ها إلنتاج أعمال فنیة في مجال الخزف والنحتیوظف المهارات التي اكتسب. 1

  .یجري تجارب خزفیة ونحتیة تلقى قبوال فنیا.  2

  .یوظف التكنولوجیا الحدیثة في مجال الخزف والنحت. 3

PAR   

  

PAR 672   ساعات معتمدة   اختیاري) 3(    والجرافیك            تقنیات متقدمة  في التصویر الفوتوغرافي  

                     :وصف المساق  

ة      یتضمن المساق  ال فنی دیم أعم ك  وتق وغرافي والجرافی زیادة التعمق في أهم التقنیات الحدیثة المتقدمة في مجال التصویر الفوت
ي     ة ف ات متقدم بطرق مختلفة مراعیًا البحث عن أسلوب خاص یمیز أعماله هذا باإلضافة إلى تطویر القدرة لدیه الستخدام التقنی

  . ر الفوتوغرافي الرقمي والجرافیك بواسطة برامج الكمبیوتر المتنوعةالتصوی

  :أهداف المساق
تخدمة          ة  المس زة الحدیث ع األجه ل م ة التعام ة وكیفی ة الحدیث یهدف المساق إلى استخدام المهارات األساسیة في الكامیرات الرقمی

  .في مجال الجرافیك إلنتاج أعمال فنیة معاصرة

  :مخرجات التعلم
  :رض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أنیفت

  .ینتج أعماال فنیة باستخدام مختلف التقنیات الرقمیة الحدیثة في التصویر الفوتوغرافي والجرافیك. 1

  .یطرح أفكارا مبتكرة لتطویر العالقة بین التصویر الفوتوغرافي والجرافیك. 2

  .ت إلیه التقنیات الحدیثة ودورها في المجتمع واآلثار االیجابیة والسلبیة المترتبة علیهایجري أبحاثا ودراسات على ما توصل. 3

 
 


