
 

 الفنون المعاصرة

 نوع المتطلب الساعات المعتمدة

   الجامعية  متطلبات الكلية 25

 متطلبات الدائرة 21

 متطلبات التخصص المنفرد 48

 متطلبات المسار 15

 مساقات حرة 15

 المجموع 124

 

 ساعة معتمدة 25متطابات الكلية الجامعية: 

قم المساقر  ساعة معتمدة اسم المساق 

ARAB 1311 "3  لغة عربية "كتابة إبداعية 

ENGL1311 3  "كتابة إبداعية" لغة انكليزية 

PHIL 2311 3 مقدمة في المنطق 

CULS 2311 3 قضايا فكرية معاصرة 

THEA 2211 2 تذوق مسرحي 

FILM 1211 2 تذوق سينمائي 

MUSI  2211  2 تذوق موسيقي 

ARTS 1211  2 تذوق فني 

LIBR 1211  2 البحث العلمي والمهارات المكتبيه 

HIST 1311 3 تاريخ فلسطين الحديث 

 25 المجموع 



 

 

ساعة معتمدة 21متطالبات الدائرة:   

Code ساعة معتمدة اسم المساق 

PHOT 

1311 

 Still photography 3تصوير  فوتغرافي 

GRDE 

1311 

يكي الرقميمقدمة في التصميم الجراف  3 

ANTH 

3311 

Visual Anthropology in Palestine  3 

PHIL 

3311 

 3 مدخل الى فلسفة علم الجمال

PSYC 

1311 

 3 السلوك علم النفس و علم

ANTH 

4311 

Anthropology of Religion  3 

MKET 

3311 

 3 مدخل في التسويق

 21 المجموع 

 ساعة معتمدة 48متطلبات التخصص المنفرد =

 الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق

ARTS1311 الفن القديم  تاريخ  3 

ARTS1312 3 تاريخ الفن الحديث 

ARTS2311  نظريات فكرية بداية  –مدخل إلى فكر الفنون المعاصرة

20ومنتصف القرن  

3 

ARTS3311 3 حركة الفن في فلسطين 



 

ARTS1321   3 مدخل في الرسم 

ARTS1322 حفر والطباعةمبادىء ال  3 

ARTS1323 3 مقدمة في فن النحت 

ARTS2321 3 الرسم باأللوان الزيتية واألكريليك 

ARTS2322 3 مدخل في فن األداء 

ARTS2323 3 مدخل في الفن التركيبي 

ARTS2324 3 مدخل في فن الفيديو 

ARTS3312  كتابة وتسويق )كتابة نص ونقد فني، تحضيرportfolio 

ة(ومشاريع فني  

3 

    

ARTS3313 

 3 إدارة المعارض الفنية

ARTS4312  مبحث الحوار Seminar "حقوق وواجبات الفنان "-  

ethics of Art business & law 

3 

ARTS2111 Group instruction & final exhibition نهاية السنة  

 الثانية

1 

ARTS3211 Group instruction تمارين مختلفة   

في الستوديو وإرشاد جماعي وفردي  

& final exhibition نهاية السنة الثالثة   

2 

ARTS4311 3 مشروع التخرج 

 48  المجموع

 

 ساعة معتمدة، وهنالك مساَرْين اثنين حاليا في برنامج الفنون المعاصرة، كالتالي: 15مساقات المسارات = 

جدول التالي، وذلك بإشراف وموافقة مساقات مسار من المساقات المدرجة في ال 5مسار فنّي : يختار الطالب 

 أساتذته المشرفين عليه في البرنامج:



 

 الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق

ARTS3321 3  التشريح والحركة 

ARTS3322 "3 الرسم البشري "الوجوه 

ARTS3323 3 الرسم باأللوان المائية 

ARTS3324  كوالج ومواد متعددةCollage & Assemblage 3 

ARTS3325  رسم قصص توضيحيillustration 3 

ARTS3326  3 رسم الكاريكاتور 

ARTS3331  بناء وتجسيم بالطين وعمل قوالب( 1نحت متقدم (  3 

ARTS3332  3 )بالخشب و/أو الحجر(  2نحت متقدم 

ARTS3333 Advanced installation art  3 

ARTS3334 Advanced performance art  3 

PHOT 3311  1فن التصوير الفوتغرافي  3 

PHOT 3312  2فن التصوير الفوتغرافي  3 

FILM 1311 3 مدخل إلى التصوير السينمائي 

FILM 1321 3 مدخل إلى المونتاج 

FILM 2311 3 مدخل في الصوت 

 

 مسار التربية الفنية

 الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق

ARTE3321 3 علم نفس تربوي 

ARTE3322  1تربية فنية  3 

ARTE3323  2تربية فنية  3 



 

ARTE3324  المرحلة األساسية( 1أساليب تدريس الفنون(  3 

ARTE3325  المرحلة الثانوية( 2أساليب تدريس الفنون(  3 

 ساعة معتمدة 15المساقات الحرة = 

 الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق

ARTS3331 ة قضايا فكرية وفنية معاصرArt theory   3 

ARTS3341 3 نظريات األلوان وتقنياتها 

ARTS3342  3 1تقنيات حرفية متعددة 

ARTS3343  3  2تقنيات حرفية متعددة 

ARTS3344 3 فن الخزف 

ARTS3345 3 فن الزجاج 

ARTS3346 3 فن الفسيفساء 

أي مساق موجود في اي من البرامج و/أو التخصصات  

رى في الدائرة أو من أي من دوائر و/أو المسارات األخ

 الكلية الجامعية األخرى

3 

 


