
  

 19من  1الصفحة 
 

 

 الرسم
Drawing 

 اسم المقرر
( Course title ) 

 ت121فنن 
VIS 121T 

 رمز المقرر
( Course code ) 

3 
 المعتمدةعدد الوحدات 

( Credit hours 

 اللغة العربية
((Medium of instruction 

يشمل المهارات األساسية للرسم بالطريقة ل تم تصميم المقرر
رسم األشكال والظالل والحركات واألحجام، ويتضمن  واتقانالكالسيكية، 

المقرر نبذة عن تاريخ الرسم والمبادئ والخامات، أيضاً التدريب من خالل 
تمارين الرسم األسبوعية حيث يتزامن معها نقد وعرض جماعي؛ باإلضافة 

تتضمن تاريخ فن الرسم و تاريخ رسم الطبيعة الى تقديم ورقة نقدية 
 تحضيرية( فيرسوم  )دفترالرسم  يقدم كراسةالصامتة، كما أن المقرر 

 تطبيقاتها.جميع نهاية الفصل الدراسي لعرض 

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 

 

 التكوين

Composition 
 اسم المقرر

( Course title ) 
 ت122فنن 

VIS 122T 
 رمز المقرر

( Course code ) 

3 
 عدد الوحدات المعتمدة

( Credit hours 

 العربية
 اللغة

((Medium of instruction 
يركز المقرر على دراسة التكوين في مجاالت التصاميم والفنون حيث يتم 
تناول ودراسة عناصر وأسس التكوين بالتفصيل )ثنائي االبعاد وثالثي االبعا

المقرر بشكل اسبوعي في خمس ساعات شاملة ساعة نظد( يتم دراسة 
ري لشرح المفاهيم والمبادئ وأربع ساعات تطبيقيه يتم فيها عمل التدر

يبات والتطبيقات والجلسات النقدية والتي تعمق فهم أسس التكوين وعنا
 .صر نجاح وفشل أي تصميم

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 

 

 الوصف المختصر لمقررات برنامج الفنون البصرية
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 (1تاريخ الفن )
Art History   (1) 

 اسم المقرر
( Course title ) 

 ت111فنن 

VIS 111T 
 

 رمز المقرر
( Course code ) 

3 
 عدد الوحدات المعتمدة

( Credit hours 

 العربية
 اللغة

((Medium of instruction 
تقدم الطالبة مجموعة من االختبارات  تأسيسي،( هو مقرر 1تاريخ الفن )

القصيرة والفصلية باإلضافة إلى االختبار النهائي، كما تشارك في عمليات 
المناقشة والنقد حول سمات الفنون العالمية مما قبل التاريخ إلى القرن 

، للمفاهيمالرابع عشر الميالدي، وذلك ضمن سياق ثقافي شامل 
 ، والوسائط.والتقنيات، والمبادئ

 

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 

 

 (2تاريخ الفن )

Art History   (2) 

 اسم المقرر
( Course title ) 

 ت112فنن
VIS 112T 

 رمز المقرر
( Course code ) 

 عدد الوحدات المعتمدة 3
( Credit hours 

 العربية
 اللغة

((Medium of instruction 
تأسيسي تقدم الطالبة مجموعة من االختبارات ال( هو مقرر 2تاريخ الفن )

قصيرة والفصلية والعروض باإلضافة إلى االختبار النهائي، كما تشارك في 
عمليات المناقشة والنقد حول سمات الفنون العالمية من القرن الرابع ع

شر إلى القرن الحادي والعشرين، وذلك ضمن سياقه االجتماعي والسياس
 المتنوع.ي والديني والثقافي 

 
 
 

 

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 
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 التصوير التشكيلي

Painting 
 اسم المقرر

( Course title ) 
 ت141فنن 

VIS 141T 
 رمز المقرر

( Course code ) 

 عدد الوحدات المعتمدة 3
( Credit hours 

 اللغة العربية
((Medium of instruction 

بقسم الفنون البصرية في مجال التصوير التشك يؤسس المقرر الطالبات
ي ويعرفهن باللوحة التصويرية بما في ذلك المفاهيم والمبادئ والخامالي

ت كما يركز على الخامات واألدوات والتقنيات المحددة لكل خامة باإلضافة 
الى فهم األساليب الفردية مع تطوير المهارات الالزمة واكتساب الكفاءة 

دوات والتقنيات في مجال التصوير التشكيلي. كما يقمن في استخدام األ
 .بفحص وتحليل البنية الشكلية واللونية في اللوحة التصويرية

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 

 

 الطباعة الفنية

Printmaking 
 اسم المقرر

( Course title ) 
 ت151فنن 

VIS 151T 
 رمز المقرر

( Course code ) 

 عدد الوحدات المعتمدة 3
( Credit hours 

 اللغة العربية
((Medium of instruction 

يؤسس المقرر الطالبات في قسم الفنون البصرية في مجال الطباعة الف
نية ويعرفهن بأهم التقنيات، بما في ذلك المفاهيم والمبادئ والخامات ير

تطوير المهارات الكز على الخامات واألدوات مع فهم األساليب الفردية مع 
الزمة اكتساب الكفاءة في استخدام األدوات والتقنيات في مجال الطباعة 

 .الفنية
 
 
 

 

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 
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 النحت
Sculpture 

 اسم المقرر
( Course title ) 

 ت271فنن 
VIS 271T 

 رمز المقرر
( Course code ) 

 عدد الوحدات المعتمدة 3
( Credit hours 

 اللغة العربية
((Medium of instruction 

يؤسس هذا المقرر الطالبات في النحت من خالل المفاهيم والتقنيات المخ
تلفة المستخدمة في إنشاء المنحوتات بمواد مختلفة، وتتعلم الطالبات ك
يفية التعامل مع هذه المواد واستخدام أدوات النحت بأمان، كما يقمن بتح

مال النحت األخرى من خالل القراءة والمناقشة والنقد وفحص األليل أع
 شكال الهندسية والتجريدية والعضوية.

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 

 

 التشريح الفني
Anatomy for Artists 

 اسم المقرر
( Course title ) 

 ت343فنن 
VIS 343T 

 رمز المقرر
( Course code ) 

 الوحدات المعتمدةعدد  3
( Credit hours 

 اللغة العربية
((Medium of instruction 

يقدم المقرر المصطلحات الهامة في عملية رسوم التشريح الفنية من خ
الل لمحة عامة عن العضالت والعظام والهيكل العظمي والجمجمة والعم

لحوود الفقري والقفص الصدري. عظام الكتف واألطراف العلوية وعظام ا
ض واألطراف السفلية والعضالت بداية من الرأس والرقبة والوجه ثم عض
الت الجذع واألطراف. وطريقة رسمها بشكل صحيح من خالل الدراسة الد

 قيقة لها باستخدام خامات مختلفة.
 
 
 

 

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 
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 لرسم المتقدما
Advanced  Drawing 

 اسم المقرر
( Course title ) 

 ت221فنن 
VIS 221T 

 رمز المقرر
( Course code ) 

 عدد الوحدات المعتمدة 3
( Credit hours 

 اللغة العربية
((Medium of instruction 

يساهم المقرر في فهم دور التفكير المرئي في العملية اإلبداعية، باإلضا
فة إلى فهم وتطبيق المنظور والتظليل لتطوير رسومات سريعة، مما ي
ساعد في التقدم وتنمية المهارات في الرسم الرقمي بأدوات رقمية متع

. كما يعAuto Deskو Adobe Illustratorو Wacom Pen Tabletددة، مثل 
التشريحية، والمعمارية، وا -على تطوير أنواع أخرى من تقنيات الرسم  مل

لتصميم الداخلي، والميكانيكية، والمناظر الطبيعية، والرسوم المتحركة، وا
 لتوضيحية.

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 

 

 الصب والقوالب

Casting and Molding 
 اسم المقرر

( Course title ) 
 ت274فنن 

VIS 274T 
 رمز المقرر

( Course code ) 

 عدد الوحدات المعتمدة 3
( Credit hours 

 اللغة العربية
((Medium of instruction 

يقدم المقرر المعرفة والتجريب في تقنيات تنفيذ القوالب البسيطة 
والمركبة باستخدام خامات )الجبس، السيلكون وغيرها( إلى جانب ص

الرزن/ الشمع ....( في القوالب، وتنفيذ مج /)الجبسب خامات مثل 
 سمات نحتية قائمة على تقنيات الصب والقوالب

 
 

 

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 
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 تكنولوجيا الطباعة الفنية

Printmaking  Technology  
 اسم المقرر

( Course title ) 
 ت256فنن 

VIS 256T 
 رمز المقرر

( Course code ) 

 عدد الوحدات المعتمدة 3
( Credit hours 

 اللغة العربية
((Medium of instruction 

يستعرض المقرر العالقة بين جميع الخامات والتقنيات المستخدمة 
وتركيباتها وبين اإلبداع واالبتكار في نتائج الطبعة الفنية المتفردة ع

صناعة الورق وأنوا ن باقي أنواع الفنون. من خالل عرض تاريخ وتطور
عه المختلفة كذلك كيفية صناعة أنواع األحبار واألحماض الكيميائية 

وتنفيذ الخبرة العلمية في تجارب تطبيقية لتر والمواد العازلة وغيرها
 سيخ المفاهيم.

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 

 

 تقنيات الطباعة الفنية

Printmaking Techniques 
 المقرراسم 

( Course title ) 
 ت253فنن 

VIS 253T 
 رمز المقرر

( Course code ) 

 عدد الوحدات المعتمدة 3
( Credit hours 

 اللغة العربية
((Medium of instruction 

يقدم هذا المقرر مجموعة من تقنيات الطباعة من خالل معرفة تار
في تنمية اليخية فيما يتعلق بمشاريع الطباعة الفنية مما يساهم 

مهارات المعرفية والحركية لهن الستكشاف مواد مختلفة بتقنيات 
الفرو الطبيعية،القوالب  ثنائية األبعاد في مجال الطباعة الفنية مثل:

طباعة حر، الطباعة الشمسية، إيكو برنت، جلي بليت، تاج ، اإلنك لس
واستخدام الكوالج والته ارية، الطباعة بالفويل، الطباعة بالشرنك بيبر

 جين والوسائط المختلطة.
 

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 
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 التجهيز في الفراغ
Installation Art 

 اسم المقرر
( Course title ) 

 ت373فنن 
VIS 373T 

 رمز المقرر
( Course code ) 

 عدد الوحدات المعتمدة 3
( Credit hours 

 اللغة العربية
((Medium of instruction 

يقدم هذا المقرر للطالبات معرفة المفاهيم والمصطلحات األساسية الم
ستخدمة في مجال التجهيز في الفراغ ويثري رؤية الطالبة للتعرف على م
وضوعات األعمال المركبة والمنشئة في الفراغ وعناصرها وأساليبها المخ

إنتاج العمل الفني الثالثي االتلفة، ودور توظيف التكنولوجيا الحديثة في 
بعاد وكذلك يعزز المهارة المعرفية والفكرية لدى الطالبة في انشاء مشرو

 ع فني متكامل لهذا االتجاه الفني

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 

 

 (1أستوديو التصوير التشكيلي )
Painting Core Studio   (1) 

 اسم المقرر
( Course title ) 

 ت242فنن 
VIS 242T 

 رمز المقرر
( Course code ) 

 عدد الوحدات المعتمدة 6
( Credit hours 

 اللغة العربية
((Medium of instruction 

يتناول المقرر تقنيات التصوير التشكيلي المتعددة وفق البحث والمرجعية 
و ألساليب فن التصوير لدى الفنانين العالميين ودراسة حالة فنان كنموذج

مصدر االلهام، كذلك يؤكد المقرر على كفاءة الطالبة في استخدام التقنيا
ت ومعالجة االسطح التصويرية والقدرة على تقديم عروض شفهية تبرهن 

 على مدى استيعابها للمحتوى والمضمون الذي تم تقديمة خالل الفصل.
 
 

 

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 
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 (1الفنية )استديو الطباعة 
Printmaking Core Studio   (1) 

 اسم المقرر
( Course title ) 

 ت255فنن 
VIS 255T 

 رمز المقرر
( Course code ) 

 عدد الوحدات المعتمدة 6
( Credit hours 

 اللغة العربية
((Medium of instruction 

، مما يجعقنانيهايتناول المقرر التقنيات التقليدية للطباعة وتاريخها وأشهر 
ل الطالبات يبرهن على كفاءة استخدام األدوات الحديثة، حيث تطورت من ا

التعريف بمفاهيم من خالل  .الباتلتفكير النقدي ومهارات الكتابة لدى الط
واستخدام األد ،الغائرة والبارزة والمسطحةالفنية وأدوات وتقنيات الطباعة 

هن لتقييم جودة األعمال البصروات والتقنيات الفنية الحديثة، وتعزيز مهارات
ية التي تنطوي عليها الطباعة الفنية، كذلك اإللمام بالطباعة الفنية من خ
الل تعريفهن بمجموعة من الفنانين الطباعين في عدد نمن السياقات وا
 لمواد التاريخية. مع زيادة تطوير مهارات التفكير النقدي والكتابة لديهن.

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 

 

 (1استديو النحت )
Sculpture Core Studio   (1) 

 اسم المقرر
( Course title ) 

 ت275فنن 
VIS 275T 

 رمز المقرر
( Course code ) 

 عدد الوحدات المعتمدة 6
( Credit hours 

 اللغة العربية
((Medium of instruction 

وبالفنانين من خالل تطبيق  يقدم المقرر المعرفة بأساسيات تقنيات النحت
مبادئ التصميم ثالثي األبعاد واستخدام تقنيات النحت: )النحت والتجميع وا
لتشكيل والصب وخامات الحديد الخشب والسيليكون(. وستخضع جميع الم
شاريع في النهاية للنقد. يعمل المقرر أيًضا على تطوير المهارات الحركية وا

مكنهن من إجراء تحليل نقدي لتوصيل المعرفية لدى الطالبات والتي ست
 لمفاهيم والقضايا بشكل فعال.

 

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 
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 رسوم سريعة
Sketching & Rendering 

 اسم المقرر
( Course title ) 

 ت222فنن 
VIS 222T 

 رمز المقرر
( Course code ) 

 عدد الوحدات المعتمدة 3
( Credit hours 

 اللغة العربية
((Medium of instruction 

تركز دراسة الرسوم السريعة على فهم دور التفكير البصري في العملية ا
إلبداعية، وكذلك فهم ودمج المنظور والتظليل لتطوير الرسومات السريع
ة، ومن خالل تطوير المهارات المعرفية والحركية لرسم األفكار والصور بسر

على اثبات الكفاءة في استخدام أدوات وتقنيات الت عة، كما يحث الطالبات
 صور واألداء.

 
 

 

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 

 

 الفن الحديث
Modern Art 

 اسم المقرر
( Course title ) 

 ت211فنن 
VIS 211T 

 رمز المقرر
( Course code ) 

 عدد الوحدات المعتمدة 3
( Credit hours 

 اللغة العربية
((Medium of instruction 

ال -وليس حصرًيا  -هذا المقرر عبارة عن مسح عام يتناول بشكل أساسي 
م، مع موضوعات مختارة عن ال1929م إلى 1851فن الحديث في أوروبا من 

فنانين الشرقيين والمستشرقين في تلك الفترة من أجل تطوير فهم للع
بهذه الحقبة وكيف تطورت خالل وامل التي شكلت الحركات الفنية الخاصة

 ها.

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 
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 الفن المعاصر
Contemporary Art 

 اسم المقرر
( Course title ) 

 ت212فنن 
VIS 212T 

 رمز المقرر
( Course code ) 

 عدد الوحدات المعتمدة 3
( Credit hours 

 اللغة العربية
((Medium of instruction 

الفن المعا -وليس حصرًيا  -هذ مقرر مسحي عام يتناول بشكل رئيسي 
م، مع موضوعات إضافية حو1945صر من أوروبا وأمريكا الشمالية منذ عام 

ل الفن المعاصر من مناطق مختارة من العالم العربي من أجل فهم العوا
 تمل الهامة التي شكلت فنون هذه الحقبة الزمنية وكيف تطور

 

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 

 

 تاريخ الطبعة الفنية 

History of Printmaking 

 اسم المقرر
( Course title ) 

 ت254فنن 

VIS 254T 
 رمز المقرر

( Course code ) 

3 
 عدد الوحدات المعتمدة

( Credit hours 

 العربية
 اللغة

((Medium of instruction 

تاريخ فنون الطباعة الفنية ونشأتها األولى في أفريقيا يقدم المقرر 
وأوروبا واسيا كذلك التعرف على أنواع الطباعة المختلفة وأماكن ظ
هور الطباعة وطرق انتشارها والتعريف بأشهر فناني الطباعة في ال
فن الحديث من خالل أجراء مقارنات بين أماكن ومميزات وأنواع الطبا

برز االعمال الفنية كم تقوم الطالبات بكتابة عة المختلفة وتحليل أل
بحث علمي في مجال تاريخ الطباعة الفنية كما تقدم اختبار فصلي 

 ونهائي في المقرر.

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 
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 (2استوديو التصوير التشكيلي )
Painting Core Studio  (2) 

 اسم المقرر
( Course title ) 

 ت341فنن 
VIS 341T 

 رمز المقرر
( Course code ) 

 عدد الوحدات المعتمدة 6
( Credit hours 

 اللغة العربية
((Medium of instruction 

يقدم المقرر المعرفة التفصيلية المفاهيم والمبادئ والمواد واألساليب 
والعمليات في التصوير التشكيلي إلى جانب مهارات التفكير والنقد 

 الفني. لمجموعة مختلفة من الوسائط التقليدية والرقميةوالتحليل 

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 

 
 (2استوديو الطباعة الفنية )

Printmaking Core Studio (2) 
 اسم المقرر

( Course title ) 
 ت351فنن 

VIS 351T 
 رمز المقرر

( Course code ) 

 عدد الوحدات المعتمدة 6
( Credit hours 

 اللغة العربية
((Medium of instruction 

تقدم الطالبة مجموعة من المشاريع تعكس المعرفة التفصيلية ال
مفاهيم والمبادئ والمواد واألساليب والعمليات في الطابعة الفنية 
باستخدام طباعة الغائرة وطباعة الشاشة، والعمليات الرقمية، ومعال

 التقنيات الحديثة األخرى. جة الصور، باإلضافة إلى
 
 
 
 
 

 

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 
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 (2استديو النحت )
Sculpture Core Studio   (2) 

 اسم المقرر
( Course title ) 

 ت371فنن 
VIS 371T 

 رمز المقرر
( Course code ) 

 عدد الوحدات المعتمدة 6
( Credit hours 

 اللغة العربية
((Medium of instruction 

سوف يصبح لدى الطالبات دراية بالعديد من تقنيات النحت الرئيسية 
واألفكار الرسمية من خالل ورش العمل العملية والتجريب مع مجم

(. سيحتفظن أ3Dوعة متنوعة من المواد والمشاريع ثالثية األبعاد )
يًضا بدليل تخطيطي لألفكار والرسومات للعمل على مشاريع فنية 

اإلضافة إلى والمناقشات. يقدم المقرر ورش عمل وانتقادات باإلضاب
فة إلى محاضرات ومناقشات حول فن النحت المعاصر والحديث والم

مارسة الثقافية. يتم تحليل أعمال الفنانين المحترفين الراسخين من أ
 جل تعزيز رؤى الطالب في ممارساتهم الخاصة.

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 

 

 مدخل الى الفن اإلسالمي
Introduction to Islamic Art 

 اسم المقرر
( Course title ) 

 ت311فنن
VIS 311T 

 رمز المقرر
( Course code ) 

 عدد الوحدات المعتمدة 3
( Credit hours 

 العربية
 اللغة

((Medium of instruction 
األكاديمية في كلية التصاميم يقدم المقرر لجميع الطالبات بكافة البرامج 

والفنون لتعريفهن بالفن اإلسالمي والهندسة المعمارية في جميع أنحاء ا
لعالم اإلسالمي من الفترات الزمنية المختلفة، باإلضافة إلى السمات الفن
ية لكل فترة سياسية وتاريخية، كما يزود الطالبات بالمهارات الالزمة لتقييم 

 اتها الجمالية والثقافية واالجتماعية.األعمال الفنية في سياق

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 
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 الممارسات المهنية
Professional Practice 

 اسم المقرر
( Course title ) 

 ت361فنن 
VIS 361T 

 رمز المقرر
( Course code ) 

 عدد الوحدات المعتمدة 3
( Credit hours 

 اللغة العربية
((Medium of instruction 

يؤهل المقرر الطالبات للممارسة المهنية في مجال الفنون البصرية ممار
سة وتسويقا وإدارة، من خالل العديد من األنشطة في التعليم والتعلم ح
ول الموضوعات المتعددة المرتبطة بمهنة ممارسة الفنون البصرية وتسو

 يقها.
 

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 

 

 (3أستوديو التصوير التشكيلي )
Painting Core Studio (3) 

 اسم المقرر
( Course title ) 

 ت344فنن 
VIS 344T 

 رمز المقرر
( Course code ) 

 عدد الوحدات المعتمدة 6
( Credit hours 

 اللغة العربية
((Medium of instruction 

بشكل أكثر احترافية لتقديم الم يتناول المقرر تعميق المعارف والمهارات
شاريع الفنية المعاصرة القائمة على البحث العميق كما يركز على تشكيل 

األسلوب الفردي الفني للطالبات فيما يتعلق بالموضوعات الفكرية المعا
صرة في بيئة األستوديو مع كتابة مقترح وبيان فني والنقد والمناقشات ا

 لجماعية.
 
 
 
 

 

 للمقررتوصيف مختصر 
( Course description ) 
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 (3استوديو الطباعة الفنية )

Printmaking Core Studio (3) 

 اسم المقرر
( Course title ) 

 ت352فنن 

VIS 352T 
 رمز المقرر

( Course code ) 

 عدد الوحدات المعتمدة 6
( Credit hours 

 اللغة العربية
((Medium of instruction 

يقدم المقرر مستوى متقدم من المعرفة والمهارات في مجال الط
باعة الفنية حيث يركز على تشكيل األسلوب الفردي الفني للطالبات 
وشخصيتهن فيما يتعلق بالموضوعات الفكرية المعاصرة في بيئة ت
علمية مناسبة لألستوديو باستخدام مواد متقدمة وتقنيات حديثة و

سطح الطباعة أو في فن التركيب في اوسائط متعددة؛ سواء على 
لفضاء؛ ضمن معايير تقييم يشمل المقرر كتابة مقترح وبيان فني با

 إلضافة إلى النقد والمناقشات في الجماعية 

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 

 (3استديو النحت )
Sculpture core studio  (3)  

 اسم المقرر
( Course title ) 

 ت374فنن 
VIS 374T 

 رمز المقرر
( Course code ) 

 عدد الوحدات المعتمدة 6
( Credit hours 

 اللغة العربية
((Medium of instruction 

يقدم المقرر فهما أعمق لعالقة الخامة بالموضوع والشكل في األعمال ا
لنحتية، من خالل ممارسة متقدمة الستخدام الوسائط الفنية، تطوير العال

البنية والمحتوى في األعمال النحتية، وتعلم كيفية إيصال المعنى  قة بين
وتقديم رؤية شخصية خاصة، لعدد من الموضوعات المختلفة في أعمال ن
حتية. في بيئة األستوديو مع كتابة مقترح وبيان فني والنقد والمناقشات 

 الجماعية.

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 
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 معارض تنسيق وإدارة
Curating and Exhibition Management 

 اسم المقرر
( Course title ) 

 ت331فنن 
VIS 331T 

 رمز المقرر
( Course code ) 

 عدد الوحدات المعتمدة 3
( Credit hours 

 اللغة العربية
((Medium of instruction 

البصرية يعتبر تنظيم المعارض وإدارتها من اهم الممارسات لطالبات الفنون 
ومن خاللها يمكن لهم اكتساب القدرة على صياغة وتوصيل األطر المفاه
يمية التي تدعم عمليات تصميم المعارض وتنظيمها. من خالل دراسة مج
موعة من القضايا الفنية والعملية والنظرية والمؤسسية المحيطة بتصم
ريم المعرض، ستقوم الطالبات بتطبيقها على اقتراح تصميم عملي ومش

 وع.

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 

 

 البحث الموجه
Directed Research 

 اسم المقرر
( Course title ) 

 ت353فنن
VIS 353 T 

 رمز المقرر
( Course code ) 

 عدد الوحدات المعتمدة 4
( Credit hours 

 اللغة العربية
((Medium of instruction 

مستوى ما قبل التخرج من خالله تقوم الطالبات بتيقدم هذا المقرر في 
نفيذ خطوات البحث العلمي تبدأ بكتابة خطة البحث ثم المضي في تقديم ا
لفصول البحثية يليها تنفيذ وإنجاز مشروع مبتكر مستقل في مجال الطبا
عة الفنية تحت إشراف األستاذ المشرف المباشر، ثم تحليل النتائج وتفسير

 فكير العلمي في الحياة.ها وتطبيقها الت

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 
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 البحث الموجه
Directed Research 

 اسم المقرر
( Course title ) 

 ت375فنن
VIS 375 T 

 رمز المقرر
( Course code ) 

 عدد الوحدات المعتمدة 4
( Credit hours 

 اللغة العربية
((Medium of instruction 

هذا المقرر في مستوى ما قبل التخرج من خالله تقوم الطالبات بتيقدم 
نفيذ خطوات البحث العلمي تبدأ بكتابة خطة البحث ثم المضي في تقديم ا
لفصول البحثية يليها تنفيذ وإنجاز مشروع مبتكر مستقل في مجال النحت 
تحت إشراف األستاذ المشرف المباشر، ثم تحليل النتائج وتفسيرها وتطبي

 ا التفكير العلمي في الحياة.قه

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 

 

 لبحث الموجها
Directed Research 

 اسم المقرر
( Course title ) 

 ت345فنن 
VIS 345  T 

 رمز المقرر
( Course code ) 

 عدد الوحدات المعتمدة 4
( Credit hours 

 اللغة العربية
((Medium of instruction 

يقدم هذا المقرر في مستوى ما قبل التخرج من خالله تقوم الطالبات بت
نفيذ خطوات البحث العلمي تبدأ بكتابة خطة البحث ثم المضي في تقديم ا
لفصول البحثية يليها تنفيذ وإنجاز مشروع مبتكر مستقل في مجال التصو

ج وتفير التشكيلي تحت إشراف األستاذ المشرف المباشر، ثم تحليل النتائ
 سيرها وتطبيقها التفكير العلمي في المجاالت المختلفة.

 
 
 
 

 

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 
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 الكتابة في الفن
Writing about Art 

 اسم المقرر
( Course title ) 

 ت432فنن 
VIS 432T 

 رمز المقرر
( Course code ) 

 عدد الوحدات المعتمدة 3
( Credit hours 

 اللغة العربية
((Medium of instruction 

يؤسس المقرر المعرفة الالزمة للكتابة في الفنون البصرية من خالل الم
حاضرات النظرية التي توضح مفاهيم وأنواع الكتابة النقدية وأهم الفروق 
بين أنماطها المختلفة في عملية الخطاب اللغوي والنقدي الحديث والمعا

لنقدية في الفنون البصرية إلى جانب التعبير الشفهي صر وتحرير المقاالت ا
والكتابي الفعال باستخدام مهارات التعبير اللفظي والصياغات اللغوية والك
فاءة في استخدام المصطلحات التي يمكن من خاللها تحليل التجربة الفن

 ية ومناقشة خصائص األعمال الفنية

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 

 

 مشروع التخرج
Senior Project 

 اسم المقرر
( Course title ) 

 ت442فنن 
VIS 442T 

 رمز المقرر
( Course code ) 

 عدد الوحدات المعتمدة 6
( Credit hours 

 اللغة العربية
((Medium of instruction 

في مجال التصوير التشكيليهدف المقرر إلى إنتاج مشروع نهائي فردي 
أستاذ المادة. وأن تكتسب الطالبة المهارات المعرفية والحر تحت إشرافي 

كية من خالل الوسائط التي تم اختيارها لتنفيذ المشروع. وتطوير المهارات 
األساسية لتقييم الجودة في العمل الفني والقدرة على تطوير وإقامة م
عرض بعمل فني.  كما يهدف المقرر ان يكون لدى الطالبة القدرة على ا

يل والتقييم والنقد لألعمال الفنية. وأن تترجم األفكار البحثية إلى مفرلتحل
دات بصرية إبداعية. ويكون لديها القدرة على اتباع رؤية شخصية وأسلوب 

 مميز في االنتاج الفني.

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 
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 مشروع التخرج
Senior Project 

 اسم المقرر
( Course title ) 

 ت452فنن 
VIS 452T 

 رمز المقرر
( Course code ) 

 عدد الوحدات المعتمدة 6
( Credit hours 

 اللغة العربية
((Medium of instruction 

تح في مجال الطباعة الفنية دف المقرر إلى إنتاج مشروع نهائي فردييه
ت إشراف أستاذ المادة. وأن تكتسب الطالبة المهارات المعرفية والحركية م
ن خالل الوسائط التي تم اختيارها لتنفيذ المشروع. وتطوير المهارات األسا

سية لتقييم الجودة في العمل الفني والقدرة على تطوير وإقامة معرض 
على التحليل  بعمل فني.  كما يهدف المقرر ان يكون لدى الطالبة القدرة

والتقييم والنقد لألعمال الفنية. وأن تترجم األفكار البحثية إلى مفردات ب
صرية إبداعية. ويكون لديها القدرة على اتباع رؤية شخصية وأسلوب مميز 

 في االنتاج الفني.

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 

 

 مشروع التخرج
Senior Project 

 اسم المقرر
( Course title ) 

 ت 472فنن 
VIS 472 T 

 رمز المقرر
( Course code ) 

 عدد الوحدات المعتمدة 6
( Credit hours 

 اللغة العربية
((Medium of instruction 

تحت إشراف أستاذ ا في مجال النحت يهدف المقرر إلى إنتاج مشروع نهائي فردي
لمادة. وأن تكتسب الطالبة المهارات المعرفية والحركية من خالل الوسائط التي ت
م اختيارها لتنفيذ المشروع. وتطوير المهارات األساسية لتقييم الجودة في العمل 
الفني والقدرة على تطوير وإقامة معرض بعمل فني.  كما يهدف المقرر ان يكو

على التحليل والتقييم والنقد لألعمال الفنية. وأن تترجم األ ن لدى الطالبة القدرة
فكار البحثية إلى مفردات بصرية إبداعية. ويكون لديها القدرة على اتباع رؤية شخ

 صية وأسلوب مميز في االنتاج الفني.
 

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 
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 التدريب الميداني
Internship 

 اسم المقرر
( Course title ) 

 491فنن 
VIS 491 

 رمز المقرر
( Course code ) 

 عدد الوحدات المعتمدة 8
( Credit hours 

 اللغة العربية
((Medium of instruction 

) لفترة محددة بالعمل -الثامن –في المستوى األخير  تقوم الطالبة
المناسبة ل وذلك  القطاعات الحكومية أو الخاصةبإحدى  ساعة( 225

 إلى المعايير االحترافية المتميزة. االخبرة العملية وإيصاله اإلكسابه
 يتم التقييم من خالل مشرفة القسم ومشرف/ة جهة التدريب

 توصيف مختصر للمقرر
( Course description ) 

 

 


