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عضو هيئة التدريس 

 املادة :            تاريخ فن/2

 رقم املكتب الرتبة االكادميية االسم
 وموقعه

 الساعات املكتبية

IT 102  عمر الرشدان البريد اإللكتروني
حثم 10-9

 نر 11.15-10.15

املتطلبات السابقة :  تاريخ فن/1مستوى املادة : سنة ثانية / فصل 1  مادة اجبارية

الساعات املعتمدة : 3  ساعات      موعد احملاضرة : 8.10 ـ  9

رقم املادة : 180211

وصف املادة :
تتناول هذه املادة دراسة الفن احلديث منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى نهايات القرن العشرين، متضمناً املدارس اخملتلفة واالمناط 

املعمارية التي اشتهرت آنذاك ، إضافة إلى التركيز على عدد من أبرز الفنانني العامليني والعرب الذين متيزوا بأسلوبهم الفني اخلاص .
اهداف املادة : 

-1تعريف الطلبة باملراحل واملدارس الفنية التي حدثت في القرن العشرين على الصعيد الفني وربطها بالتصميم اجلرافيكي بصفته حلقة    
م     من حلقات الفن املعاصر. 

-2 تطوير قدرة الطالب على التمييز بني أساليب الفن والتصاميم اخملتلفة في القرن العشرين.

مكونات املادة :

-1الكتب (العنوان، املؤلفون، الناشر، سنة النشر)
-2: القراءات اإلضافية (كتب،دوريات .......... ) .

3-:الواجبات  والتجارب الفنية ......   .
-4 وسائل ايضاح مختلفة .

اساليب تدريس املادة :

•املواد املساندة  (أشرطة فيديو، اعمال فنية ....الخ)

طرق التدريس:
محاضرات، مجموعات نقاش، مجموعات تدريس، حتليل، وغيرها

. (Learning outcomes ): نتائج التعلم      
 Knowledge and understanding  1.  توسعة مجاالت املعرفة والفهم

  Cognitive skills  2. تكريس مهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار
( Communication skills مع املصادر واألشخاص) 3. تطوير مهارات االتصال والتواصل األكادميي

4.  مهارات عملية خاصة بالتخصص واملهنة ذات العالقة.
(Practical   and/ or professional skills (Transferable Skills

.5.عمل بحوث تساعد الطالب في زيادة املعلومة عن املادة .
6. تدريب الطالب على مهارات اإللقاء وكيفية تقدمي مهاراتهم الكتابية أمام زمالئهم. 

املهارات املعرفة العقلية (القدرة على التفكير والتحليل)  •
حتليل نقدي وحتديد نقاط للمقارنة بني النماذج الفنية للمدارس املتنوعة في القرن العشرين .  .1

مهارات التواصل (الشخصية واألكادميية)  •
من خالل استعراض النماذج الفنية اخملتلفة للمدارس.  .1

اعداد بعض االعمال الفنية لبعض الفنانني ( تطبيقي )  .2

املهارات املكتسبة من املمارسة العملية   •
حتديد الوسائط والتقنيات الفنية التقليدية املستخدمة .  .1

الوقوف على اسلوب بعض الفنانني  .   .2

أدوات التقييم:
• تقارير قصيرة    .

• اختبارات قصيرة  تتم من خالل احملاضرات واملناقشات ومشاركة الطالب معاً .
•واجبات دراسية يتم ذلك من خالل اعداد ومراجعة املادة النظرية  وذلك من خالل املسح املعلوماتي والنماذج الفنية التطبيقية اجليدة .

•االمتحانات .
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# اسلوب التوثيق ( اساليب توضيحية ) . 
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# االبتعاد  عن السطو االكادميي والعملي .
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توزيع املادة على الفصل الدراسي 
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املادة األساسية واملساندة املطلوب تغطيتها 

-    امتحان  اول .

- امتحان  ثاني .       

- امتحان  نهائى .   

الوظائف والتقارير  
ومواعيد تقدميها 
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قاعة صفية

طبيعة احلياة في منتصف القرن التاسع عشر والقرن العشرين .
الفن بني التقليد واإلبداع

االدراك احلسي والكلي

التحول من الفن الى الطبيعة.

 املدرسة التأثيرية كتمهيد للمدارس احلديثة , وأهم فنانيها .

 املدرسة الوحشية وأهم فنانيها .

-  من مدرسة الدادا الى املدرسة السيريالية وأهم فنانيها .

-   املدرسة املستقبلية وأهم فنانيها .

-   املدرسة التعبيرية وأهم فنانيها .

-   مناقشة البحوث .

فن العامة.

مراجعة عامة للمادة

-   املدرسة التجريدية وأهم فنانيها .

.

.

-املدرسة التكعيبية وأهم فنانيها.



*    حجم العمل امللقى على عاتق الطالب   ما ال يقل  عن 3 ساعات مقابل كل ساعة تدريس .

سياسة احلظور والغياب :

ال يسمح للطالب  بالتغيب  أكثر من ٪15  من الساعات املقررة   بدون عذري شرعي يقبله عميد الكلية ، اذ يترتب على الطالب 
منسحبا  من املادة في حال قبول العميد للعذر ، بينما  مينع من التقدم لالمتحان النهائي وتكون عالمته في املادة الصفر اجلامعي 

في حال عدم قبول العميد  للعذر املرضي أو القهري .

 املراجع العلمية للمادة :   

* الكتب:

1/ الفن في القرن العشرين،محمود البسيوني،1983، الشارقة،دائرة  الثقافة واإلعالم .
2/الفن االوروبي احلديث،االن باونيس، ترجمة فخري خليل+ جبرا ابراهيم، بيروت،1994، املؤسسة العربية للدراسات والنشر.

3/ موجز في تاريخ الفن،جنم عبد شهيب،2008، االردن، مكتبة اجملتمع العربي للنشر والتوزيع .
4/ الفن احلديث، مدارس وفنانني، اياد الصقر،2004، االردن.

5/ قصة الفن احلديث،ساره نيوماير، تعريب رمسيس يونان. سلسلة الفكر املعاصر.
6/املوجز في تاريخ الفن االوروبي احلديث،محمد جودي،1997،االردن، دار صفاء للطباعة والنشر.

 


