جامعة فيالدلفيا
كلية اآلداب والفنون
قسم التصميم الداخلي
الفصل الدراسي االول /السنة الدراسية 2019/2018
مخطط تدريس المـادة
الـمــــادة :الفن في القرن العشرين

رمز المادة/190430:اجباري

مستوى المادة :السنة الثانية

المتطلبات السابقة_ :

موعد المحاضرة -:حثخ12_11.10:

الساعات المعتمدة3:

معلومات خاصة بمدرس المــادة
االسم

ايمان محمد البطاينة

الرتبة

رقم المكتب

الساعات

األكاديمية

ومكانه

المكتبية

مدرس

كلية اآلداب والفنون

اتن ،ربع من الساعة

و المرسم الجامعي

 11-8صباحا

في عمادة شؤون
الطلبة

حد ،ثل من الساعة

البريد اإللكتروني

EBatineh@philadelphia.edu.jo

 11-10صباحا

وصف المادة:
تهدف هذه الماده الى تعريف الطالب بأههم خصأا

الفأن فأي النأرن العشأرين ومهايأاه وأبأره أعالمأه واسأايبهم

والمدارس والحركات الفنيه المختلفه .

أهداف المادة :
تعريف الطالب بأسماء المدارس الفنية في بددايا الردرا العيدريا مالمراادت التاريايدة الفنيدة مابدر
الفنانيا ماساليبهم الفنية
مكونات المادة وطرق التدريس :
_1مااضرا ميرح مفصت
_2عرض داتا يم () DATA SHOW
_3دمسية مسانده ( مادة نظريه ) .

نتاجات التعلم:
1

 المعرفة العلمية والفهم
ادراك الطالب مفهمه الهم المدارس الفية مالهم الفنانيا ماساليبهم الفنية
 المهارات العنلية (الندرة على التفكير والتحليل)
ما االت اثارة النراش مالتاامر ماجراء النرد الفني
 مهارات التواصل (الشخصية واألكاديمية)
 من خال ل لكتب ولكمرلجع -لكحث على زيارة لكمتببة ولالسبفادة لكثر

توهيع العالمات
أدوات التنييم

العالمة

االمتحان األول
االمتحان الثاني
االمتحان النها ي
التنارير /المشاريع البحثية /االختبارات النصيرة/الواجبات الدراسية/
المشاريع
المجموع

20
20
40

التوثيق واألمانة األكاديمية:
 أسلوب التوثيق (مع أمثلة توضيحية)
 حنوق الطبع والملكية
 تجنب االنتحال

توهيع مواضيع المادة على أسابيع الفصل الدراسي
2

20
100

األسبوع
)(1

المواضيع األساسية والمساندة
التي ستغطى
لكمقدمة ولكبعريف باكمادة وشرح
عام عن لكفنون ما قبل لكقرن
لكعشرين تمهيدل كلمادة

)(2
شرح علم عن لكفنون قبل بدرلية
لكقرن لكعشرين تمهيدل كلدخو ل كلمادة

)(3
لالنطباعية لهم فنانيها

)(4
ما بعد لالنطباعية
)(5
لكوحشية ولهم فنانيها
)(6
لالمبحان لالو ل

)(7
لكبعبيرية ولهم لكفنانين
)(8
لكبتعيبية ولهم فنانيها
)(9
لكدلدلئية
)(10

لكسرياكية ولهم فنانيها

)(11
لالمبحان لكثاني

)(12

لكبجريدية ولهم لكفنانين فيها
3

الواجبات الدراسية
والتنارير وأوقات
تسليمها

)(13
لهم لكبيارلت لكفنية لولخر لكقرن
لكعشرين
)(14
شرح عام عن لكفن لكحديث في
لكعاكم لكعربي

تسليم لكبحث لكمبعلق باكمادة

)(15
مرلجعه عامة
)(16
االمتحان النها ي

لالمبحان لكنهائي

سياسة الدوام (المواظبه)
ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر ما ( )%15ما مجممع الساعا المرررة للمادة مبما يعادت (  )6مااضرا

مإذا غاب الطالب أكثر ما ( )%15ما مجممع الساعا المرررة للمادة دما عذر مرضي أم
قهري يربله عميد الكلية ،يارم ما التردم لالمتااا النهائي متعتبر نتيجته في تلك المادة(صفراً) ،أما
إذا كاا الغياب بسبب المرض ام لعذر قهري يربله عميد الكلية التي تطرح المادة  ،يعتبر منسابا ً
ما تلك المادة متطبق علية أاكام االنسااب.

المراجـع والكتب :
 _1الفا االمرمبي الاديث _االا بامنيس –ترجمة فاري اليت –دار المأمما للنير مالتم يع 1990
 _2قصة الفا الاديث _ساره نيمماير _ترجمة رمسيس يمناا
_3الفنما التيكيلية _مايط الفنما _ دار المعارف بمصر .
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