 0161101مهارات االتصال باللغة العربية (]3-3[ }3{ )1
مستويات اللغة :المستوى ال صوتي ،المستوى ال صرفي ،المستوى النحوي ،المستوى البياني ،المستوى الكتابي؛ ن صوص الفهم
واالستتياا؛؛ الترييبات النحوية :المملة االستمية ،المملة الفالية ،ناو وواواتها ،و وواواتها ،المىن  ،عما المرنر الستالم ،عما
المؤنث الستتالم ،الممنوم ما الصتترل ،النرال ،التوابا ،الارل؛ الترييبات الصتترفية :استتم الفاال ،استتم المفاوا؛ اقممل والتر يم؛
المااعم؛ نصوص االستمام؛ التحرث.
المتطلب السابق 0161100 :اللغة العربية االستدراكية
 0161200العلوم العسكرية {]3-3[ }3
نشأة المملكة األيلنية الهاشمية وتطويها; تاييخ الميش األيلني; وات حفظ السمم; ارال األمة للرفام والتحرير.
المتطلب السابق :ال يوجد
 0161201التربية الوطنية {]3-3[ }3
عغرافية األيلو; تاييخ األيلو الستتتياستتتي الماامتتتر; الممتما األيلني; الحياة الرستتتتويية والريمطرا ية األيلنية ; المؤستتتستتتات
الو نية األيلنية النشتتتتتتتأة واقنماتات; التحريات التي تواع; األيلو; مفاهيم تهرل التربية الو نية :الغلو ،التطرل ،اقيها؛،
الانف; الفسال :مفهوم; ،وشكال; ،وسباب; ،آثايه ،الو اية من;.
المتطلب السابق :ال يوجد
 0121101مهارات االتصال باللغة االنجليزية (]3-3[ }3{ )1
الطواار :الستتتؤاا المريل ،األفااا المستتتاارة للتابير اا احتمالية حروث الحرث في الامنيا الحامتتتر والمستتتتطبل ،متتتي األفااا
المتارلة للتابير اا تما المستتتطبل ،األلوات المارفة ورير المارفة ،الصتتفات ،األحواا ،الممل الشتتر ية ،التابير اا الحاالت
اقلاامية ،التابير اا الطرية ،األلوات المستتتتت رمة للتابير اا التنا ل؛ المفرلات :الام ات الاا لية واالعتمااية ،ترتيف الفرل
في الاا لة ووثره ال ااتياي المهنة واالهتمامات الشتتت صتتتية ،تحويل الصتتتفات ال وستتتمال ،الامل ،ونوام متارلة ما النشتتتا ات
تمايس اايج وو ات الامل ،الطريم والحريث ،األفمم ،نط ر األفمم ،الحر؛ ،الموال ،المماتفة ،الحرنات المستتتتتتترية ،ييامتتتتتتتة
الرنل الحر ،المسافات ،األباال؛ مهايات وارى :نتابة مطاا ،نتابة ممحظات ،نتابة يسا ل صيرة ،نتابة لف امل يسمي،
آلية استتتتت رام اممات التر يم واألحرل الكبيرة وولوات الربح ،تحرير األفكاي الر يستتتتة والتفامتتتتيل ،ت ميا مااني الكلمات ما
اما السياق ،الطرالة السرياة ،الطرالة المتمانة الست راج المالومات الر يطة والتفاميل ،استنبا التاميمات والمااني الضمنية،
االستتتتتتترالا ،تحرير آيال وموا ف الكتا؛ ،الاروه الشتتتتتتفهية ،المماللة ،اق نام ،وستتتتتتاليف التابير اا الموافطة وارم الموافطة،
التحرث اا ال طح المستتتتطبلية ،وستتتاليف التابير اا التنبؤ ،نيفية الستتتؤاا اا الروي الاام ،نيفية الستتتؤاا اا ا يال ال امتتتة،
اره وعهات النظر وا يال ،التحرث اا مممواة ما الموال والملكية واالاترااات ،اللفظ الصتتتتتتحير للمفرلات،استتتتتتت رام
الترنيم المناسف.
المتطلب السابق 0171100 :اللغة اإلنجليزية االستدراكية
 0161300الثقافة االسالمية {]3-3[ }3
مرال ل الىطافة :مفهوم الىطافة ،اصتتا ا الىطافة اقستتممية ،الىطافة اقستتممية والىطافات األارى؛ مصتتالي الىطافة اقستتممية:
الطرآو الكريم ،الستتنة النبوية ،اللغة الاربية ،التاييخ اقستتممي؛ مماالت الىطافة اقستتممية :اقيماني ،الابالي ،ال لطي؛ التحريات
التي تواع; ا لىطافة اقسممية :االستشراق ،الاولمة ،الالمانية؛ ضايا ثطافية وبنال الش صية :الشبا؛ والغاو الفكري ،المروة في
الىطافة اقسممية ،اقيها؛ ومو ف اقسمم من;.
المتطلب السابق :ال يوجد
 0162102مهارات االتصال باللغة العربية (]3-3[ }3{ )2
تاريف اللغة ومستتتتوياتها؛ نصتتتوص الفهم واالستتتتياا؛؛ الترييبات النحوية والصتتترفية :وستتتلوبا الشتتتر والطلف ،الممنوم ما
متتتتيه المبالغة ،مرفا الاماو والمكاو،
الصتتتترل ،بال المااني التي ي رج ليها االستتتتتفهام ،ناله وواواتها ،الصتتتتفة المشتتتتبهة ،ب
ي ؛ نصتتوص االستتتمام؛
تا
ت
(اقنش
الكتابي
وستتلو؛ الحصتتر؛ الترييبات اقمم ية؛ وحواا نتابة الهماة؛ اممات التر يم؛ الترييف
؛
التحرُّث.
المتطلب السابق 0161101 :مهارات االتصال باللغة العربية ()1

 0162301تاريخ األردن وفلسطين {]3-3[ }3
عغرافية األيلو وفلستتطيا; األيلو وفلستتطيا في الاصتتوي الطريمة :نظرة تايي ية اامة; األيلو وفلستتطيا في الاهر المملوني;
األيلو وفل سطيا اما سنوات الحر؛ الاالمية األول ( 1918-1914م ; ماية شر ي األيلو; الحياة الر ستويية والت شرياية
في األيلو; فلسطيا تحت االنترا؛ البريطاني; الام ات األيلنية-الفلسطينية.
المتطلب السابق :ال يوجد
 0152102مهارات االتصال باللغة االنجليزية (]3-3[ }3{ )2
الطواار :امل مطاينات ،الفال المبني للممهوا ،الكمم المنطوا ،وشباه الممل الومفية ،الفال المصري ،الفال الممرل؛ المفرلات:
التنطل والستتتفر ،تاابير تستتتت رم ما الفال  ، goالمبالغة ،الطاام ،الطهي ،ترانيف األفااا التي تستتتت رم ما الماا ،حرول يمكا
متتتتافتها بل الكلمة لتغيير المان  ،النمال ،الطيالة ،ومتتتتف الشتتتت صتتتتيات ،ترانيف فالية ما ثمثة و ستتتتام ،المريمة ،الطانوو،
التأميا ،الاناويا الر ي سة لل صحف ،ال صفات المرنبة؛ مهايات متارلة :نتابة مطال; ،نتابة ي سالة ي سمية ،نتابة ي سالة شكوى،
التم ييا بيا اللغة الرستتتتتتمية واللغة المحكية ،آلية استتتتتتت رام اممات التر يم و األحرل الكبيرة و ولوات الربح ،تحرير األفكاي
الر يستتة والتفامتتيل ،استتتنتاج المان ما الستتياق ،الطرالة الستترياة ،الطرالة المتمانة الستتت راج المالومات الر يطة والتفامتتيل،
استتتنبا التاميمات والمااني الضتتمنية ،اقستتترالا ،تحرير آيال الكتا؛ وموا فهم  ،الاروه الشتتفهية ،المماللة ،اق نام ،يواية
األحراث ،وساليف الشكوى الشفهية ،اره وعهات النظر وا يال ،اللفظ الصحير للمفرلات ،است رام الترنيم المناسف.
المتطلب السابق 0121101 :مهارات االتصال باللغة االنجليزية ()1
 0421100حقوق االنسان {]3-3[ }3
تحرير المفاهيم األستتاستتية لحطوق اقنستتاو بطريطة تحليلية؛ وما ثم تومتتير وا اي للوستتا ل الرولية واق ليمية الطا مة التي تاالج
حطوق اقنستتتتاو مىل المااهرات والتومتتتتيات والمنظمات الرولية التي هي في وي التكويا مىل الطواار ا مرة واألارال؛ نما
تاالج هره المالة مضتتتتتتموو حطوق اقنستتتتتتاو  :حطوق الميل األوا مىل حق الحياة ،وحطوق الميل الىاني مىل حق الامل ،وحطوق
الميل الىالث مىل حق البيئة؛ وتتضما هره المالة السبل الرولية لحماية حطوق اقنساو بشكل اام؛ باقمافة ال بياو مرى انسمام
الرستوي االيلني ما الماايير الرولية الم تصة بحطوق االنساو .
المتطلب السابق :ال يوجد
 0132200علم النفس واالجتماع {]3-3[ }3
التاريف بالسلوك اقنساني ،والتاريف بمياليا الم النفس ،ومناهم; ،واتماهات; الر يسة في تفسير السلوك اقنساني ،والتاريف
بالمهايات التي استتتتتنرت ل فهم الستتتتلوك اقنستتتتاني ،والامل ال نستتتتا؛ الطلبة هره المهايات التي لها ام ة بالتحريات التي
تواع; الطلبة في حياتهم اليومية مىل :و سلو؛ حل الم شكمت ،الىطة بالنفس ،التاامل ما مغو ات الحياة واألاراه الم صاحبة
لها ،متطلبات الصحة النفسية والتكيف الاطلي ،و رق بنال الام ات الصحية ما ا اريا ،والرافاية و رق التاامل ماها ،ويبح
هره المفرلات عمياها في الحياة الوا اية ما اما منا شة المماالت التطبيطية الاملية لها.
المتطلب السابق :ال يوجد
 0162302اإلعالم والعالقات العامة {]3-3[ }3
الام ة المتباللة بيا اقامم والممتما ما حيث :وة اقامم االعتمااية ،والسياسية ،واال تصالية ،والىطافية ،ولوي اقامم في
فستتتتتتال المماا ومام الناس للتابير اا آيا هم ،وتاايا الام ات الرولية .االتصتتتتتتاا والام ات الاامة؛ االتصتتتتتتاا وونواا;،
ومستتتويات; ،و شتتكال; ،اصتتا صتت; ،ومماالت; ،وونشتتطت; ،وبيئت; المالية والرماية ،وماو ات الاملية االتصتتالية .الام ات الاامة
ما حيث :النشأة والتطوي ،والمبالئ واألسس ،واألهمية؛ الوما ف ،والت طيح ،والنشا ات ،وموامفات الطا ميا ال الام ات
الاامة.
المتطلب السابق :ال يوجد
 0541500السياحة واالثار {]3-3[ }3
تاريف السياحة؛ تصنيفات السياحة؛ االاتمل بيا مفهوم السا ر والمسافروو ا اروو؛ ونوام السفر؛ مفهوم الم ا ثاي والمو ا
األثري ،المستتتوحات والتنطيبات األثرية؛ التوثيق؛ األيلو اما الاصتتتوي الم تلفة؛ مطومات الستتتياحة في األيلو؛ موا ا المر؛
الستتتتياحية في األيلو :الموا ا األثرية ،الموا ا الطبياية ،المحميات الطبياية ،الغابات الطبياية؛ الحرنة الستتتتياحية وونما ها في
األيلو؛ اصا ا الحرنة السياحية في األيلو؛ األنما السياحية في األيلو ،األهمية اال تصالية للسياحة في األيلو.
المتطلب السابق :ال يوجد

 0163301مهارات ريادية {]3-3[ }3
المفاهيم اال تصالية :تاريف الم اال تصال ووهراف; والمشكلة اال تصالية؛ ام ة اال تصال بالالوم األارى؛ وساليف التحليل
اال تصالي؛ منحن مكانيات االنتاج؛ حسابات الرال الطومي؛ االستهمك؛ االستىماي؛ ا اللااي؛ البطالة؛ التض م؛ النطول
والبنوك؛ السياسة المالية والنطرية ولويها في ماالمة ال لل في اال تصال ما اما ولوات السياسة النطرية واقعرالات المالية؛
التنمية اال تصالية ما حيث األهمية واألهرال والت طيح اال تصالي لتحطيق ذلك؛ نظريات الاره والطلف وتواتو المستهلك؛
نظرية اقنتاج والتكاليف وتواتو المنتج في األسواق الم تلفة.
المتطلب السابق :ال يوجد
المتطلب السابق :ال يوجد
 0161303الرياضة والصحة {]3-3[ }3
المفاهيم الريامتتية والصتتحية :التربية الريامتتية ،التربية الصتتحية; وهرال التربية الريامتتية :المارفية ،واالنفاالية ،والمهايية،
واالعتمااية; األستتتس التايي ية للتربية الريامتتتية :الاصتتتوي الطريمة ،والمتوستتتطة ،والحريىة ،والحرنة األولومبية ،الريامتتتة
األيلنية; الام ة بيا التغرية والنشتتا الريامتتي; اقمتتابات الريامتتية :متتابات الاظام ،المفامتتل ،الاضتتمت ،الملرية; الطوام
الماترا :تماييا ييامتتتتتية لام ج تشتتتتتوهات الطوام; ومراه نطا الحرنة :الستتتتتكري ،الستتتتتمنة ،النحافة ،آالم وستتتتتفل الظهر،
السر او; شغف المماف :وسباب; ،مظاهره ،حلوا مطترحة.
المتطلب السابق :ال يوجد
 0162305البيئة والسالمة العامة {]3-3[ }3
مفهوم البيئة ،و وانينها ،وام تها بالالوم األارى ،مكونات البيئة :األولية ،و الىانوية ،ولويات الانامتتتتتتر في البيئة الطبياية،
مشتتتتكمت البيئة :التلوث البيئي ،ومشتتتتكلة استتتتتناال الموايل البيئية .مبالئ الصتتتتحة الاامة واألمراه :مفهوم الصتتتتحة الاامة،
ومسببات األمراه :الفيروسات ،والبكتيريا ،والطفيليات ،والفطريات ،والحشرات .البيئة والم األمراه :الاضوية ،والوياثية،
والتناسلية ،والنفسية .التغرية والصحة الاامة :ونوام الموال الغرا ية ،وومراه سول التغرية ،واالات ررا ية رير مستحبة .البيئة
والصحة الاامة ما منظوي سممي :آيات رآنية ،ووحاليث نبوية.
المتطلب السابق :ال يوجد
 0162306العلم والحياة {]3-3[ }3
المنشأ و تطوي الحياة :ومل الكوو ،وتشكيل النظام الشمسي ،ومل األيه ،الكيميال والبربيوتيك ،المياه للمحافظة ال الحياة،
وهمية الكربوو ،الغمل الموي؛ المياه والطا ة ما وعل الحياة :المياه انصر وساسي ما السوا ل ،الطا ة المتمرلة  /الطا ة رير
المتمرلة ،الموايل والحفام اليها؛ المغريات والموال الكيميا ية المنالية :المغريات (الموال الغرا ية  ،الموال الكيميا ية المنالية
(في الحياة اليومية ؛ الموامتتتتتتفات الفيايا ية واألعهاة المنالية :تصتتتتتتوي المستتتتتتافة والكتلة ،والو ت وليعة الحراية والطوة،
الىمعات ،المضتتتت ات وستتتت انات المطاومة؛ الستتتتممة والت لا ما األلوات الكهربا ية  /اقلكترونية؛ الصتتتتمامات؛ الصتتتتنااة
والتكنولوعيا في الحياة اليومية :المستتتاهمات الصتتتنااة بوليمر  -البوليمرات الطبياية واالمتتتطنااية واأللوية ومستتتتحضتتترات
التمميل والاطا ير واألاشتتتتا؛ ،تاا ي الم ريات ومضتتتتايها؛ الكيماويات الايااية والمكممت الغرا ية في التربة (األستتتتمرة ،
المبيرات الحشرية ومبيرات األاشا؛؛ الايااة الاضوية ،مساهمة الصنااة االلكترونية.
المتطلب السابق :ال يوجد
 0161100اللغة العربية االستدراكية {]3-3[ }3
مفهوم اللغة ومستتتتتتتوياتها ،نصتتتتتتوص الفهم واالستتتتتتتياا؛ والتحرث؛ الترييبات النحوية؛ المملة االستتتتتتمية ،المملة الفالية ،ناو
وواواتها ،و وواواتها ،عما المرنر الستتتتتالم؛ عما المؤنث الستتتتتالم ،المفرل ،المىن  ،الارل ،التوابا ،اممات التر يم ،الترييبات
الصرفية (اسم الفاال واسم المفاوا  ،ضايا مم ية( :نتابة الهماة في موا اها الم تلفة .هماة الططا والومل ،األلف بار واو
الممااة ،األلف اللينة ،التنويا.
المتطلب السابق :ال يوجد

 0171100اللغة اإلنجليزية االستدراكية {]3-3[ }3
الطواار :األفااا المستتتاارة ،مممواة ما متتتي األفااا المتارلة للتابير اا األتماو الىمثة :المامتتتي والحامتتتر والمستتتتطبل؛
المفرلات :ال صرا ة ،الام ات ،ا ست رام الحا سو؛ ،برامج الم سابطات ،البرامج التلفايونية ،ال صحف ،البيوت ،و مف األمانا،
األستتمال المرنبة المتالطة باألعهاة ،ونشتتطة وو ات الفراص ،ومتتف الكتف واألفمم ،الطاام ،األنل في المطاام؛ مهايات متارلة:
نتابة فطرة ،التمييا بيا الرستتا ل الرستتمية ورير الرستتمية ،نتابة يستتا ل البرير اقلكتروني رير الرستتمية ،آلية استتت رام اممات
التر يم واألحرل الكبيرة وولوات الربح ،تحرير األفكاي الر يستتتتة والتفامتتتتيل ،استتتتتنتاج المان ما الستتتتياق ،الطرالة الستتتترياة،
الطرالة المتمانة الستتتتت راج المالومات الر يطة والتفامتتتتيل ،استتتتتنبا التاميمات والمااني الضتتتتمنية ،االستتتتترالا ،تحرير آيال
وموا ف الكتا؛ ،الاروه الشتتتتتتفهية ،المماللة ،اق نام ،وستتتتتتاليف التابير اا الموافطة وارم الموافطة ،اطر المطاينات ،يواية
األحراث ،اره وعهات النظر وا يال ،عرال مكالمات هاتفية يستتمية ،التومتتية بمطاام ،اللفظ الصتتحير للمفرلات ،استتت رام
الترنيم المناسف.
المتطلب السابق :ال يوجد
 0311200مهارات حاسوب استدراكي {]3-3[ }3
األعاال المالية للحاستتتو؛؛ برمميات الحاستتتو؛؛ حطوق الطبا والنستتتخ؛ نظام تشتتتغيل الوينروت؛ استتتت رام والترييف ال ماالج
الكلمات؛ عراوا الحسابات اقلكترونية؛ برامج الاره؛ و واار البيانات ما اما نظام MS Office؛ مطرمة ال اقنترنت.
المتطلب السابق :ال يوجد
 0331203مهارات الحاسوب )عمارة) }[3-3] {3
موامتتتيا حريىة في مماا تكنولوعيا المالومات :يستتتا ل البرير اقلكتروني وتصتتتفر اقنترنت؛ الشتتتبكات االعتمااية؛ الصتتتوية
وتحرير الفيريو؛ نظم لاية السياق؛ تطبيطات مفيرة في الحوسبة السحابية.
المتطلب السابق 0331200 :مهارات حاسوب استدراكي
 1012112المنظور والظل }[5-3] {3
وستتتتاستتتتيات تمىيل الكتل الممستتتتمة :وشتتتتكاا حموم وولية ،طا وثاث ،نتل مامايية ،فرارات لاالية؛ نظريات المنظوي :استتتتطا اتها
الم تلفة ،رق يستتم ونوام المنظوي :نططة تمشتتي واحرة ،نططتي تمشتتي ،الراالي من; وال ايعي؛ يستتم الظما والظما المنطولة؛
تطبيطات املية متنواة.
المتطلب السابق 1031122 :مبادئ التصميم (( )2ثالثي األبعاد)
 1021411علم الجمال }[3-3] {3
مفهوم الم المماا :انر الار؛ ،انر الغر؛؛ اصتتتا ا وستتتمات المماا :مطاييس ،آيال ،افكاي ،النطر والم المماا :النظريات الفنية
والفل سفية الطريمة ،النظريات الحريىة ،االنما الممالية ،االبرام وانامره؛ التروق والمماا :ويناو الامل الفني ،مفهوم الفا ،الشكل
والمضموو ،المماا وفا التصميم.
المتطلب السابق :ال يوجد
 1021414الرسم الحر }[5-3] {3
مبالئ التكويا الفني :ال ح ،الشتتكل ،التكويا ،المنظوي ،التظليل؛ ونوام األ مم الرمتتاص؛ مومتتواات الرستتم :الطبياة الصتتامتة،
المنامر الطبياية ،البويتري; ،الموليل.
المتطلب السابق :ال يوجد
 1031121مبادئ التصميم (( )1ثنائي األبعاد) }[6-3] {3
مبالئ التكويا واقنشتتتتتال الفني :انامتتتتتر التصتتتتتميم ،مبالئ التصتتتتتميم ،نظرية اللوو ،التكوينات المستتتتتتوية والتكوينات التمريرية
الممسمة ،التكوينات الفنية التمريرية ثنا ية االباال.
المتطلب السابق :ال يوجد
 1031122مبادئ التصميم (( )2ثالثي األبعاد) }[6-3] {3
مهايات التحليل والترنيف والتصتتتميم :اقنتطاا ما التصتتتاميم التمريرية ل التصتتتميم ل نستتتاو بار لياستتتة مطاييس المستتتم البشتتتري
ونيفية امل; ،المطياس اقنستتتاني في التصتتتميم ،والام ة بيا اقنستتتاو والبيئة؛ مفهوم "الفضتتتال" ونيفية تصتتتميم; و ليان; ما اما

الام ة بيا الكتلة والفضتتتتال؛ تطبيطات :تماييا متنواة تمما ما بيا وستتتتاستتتتيات التصتتتتميم المامايي ،الراالي ،والمرافيكي ثمثية
االباال.
المتطلب السابق 1031121 :مبادئ التصميم (( )1ثنائي األبعاد)
 1031501تاريخ الفن والعمارة ([3-3] {3} )1
مطرمة حوا تاييخ الاماية الاالمي؛ نشتتتأة الفا والاماية وتطويهما في الاالم الطريم :الاصتتتوي الحمرية ،حضتتتايات والي الرافريا،
والي النيل ،بال حضتتتتايات الشتتتترق األ صتتتت الطريم؛ والاصتتتتوي الكمستتتتيكية :الحضتتتتاية اقرريطية ،الحضتتتتاية الرومانية؛ وهم
اقنماتات الفنية والمامايية في نل حضاية وو اصر والام ة فيما بينها ،وبرت األمىلة ما نل منها.
المتطلب السابق :ال يوجد

 1042102سوسيولوجيا التصميم وسيكولوجيته }[3-3] {3
تناوا ستتهامات الالوم الستتوستتيولوعية والستتايكولوعية في الفا والتصتتميم؛ والتطرق ل آليات تفستتير وتحليل األفكاي والرؤى
الفنية :الاملية اقبرااية ،ارال ال طا؛ التصميمي اقبرااي ،ميارة األفكاي التصميمية؛ المفاهيم الفكرية االعتمااية والنفسية:
الام ة المتباللة بيا التصميم والممتما ،آليات توعي; التصميم لتلبية حاعات اقنساو النفسية واالعتمااية.

المتطلب السابق :ال يوجد
 10421704نظرية اللون وتطبيقاتها }[6-3] {3
فيايال اللوو :ال ضول واللوو ،مفات اللوو ,الطيمة والت شبا اللوني؛ االلياك الح سي :بب صاي اللوو ،النظريات الالمية المف سرة:
انوااها ،وستتتتتا لها والواتها؛ الام ات اللونية :توافق االلواو ,تبايا األلواو ،ام ة اللوو بانامتتتتتر التصتتتتتميم ,األنظمة اللونية؛
وما ف اللوو :التأثير الستتتتيكولوعي ،الفستتتتيولوعي ،التابير الرماي؛ متتتتبغات ووستتتتا ح اللوو :في الرستتتتم والتلويا ،الطبااة،
شاشات السينما والتلفايوو ،الوسا ح االلكترونية والحاسو؛.
المتطلب السابق :ال يوجد

 1042201التصميم بواسطة الحاسوب ([6-3] {3} )1
تناوا المبالئ األساسية قستاماا الحاسو؛ في ارال الرسومات الهنرسية ال امة بالانامر المامايية المست رمة في تشكيل
االستتتوليو التلفايوني ،وبمتوه الستتينما ،وتصتتميم اشتتبة المستترل ،وتطنيات الستتينوررافيا المستتت رمة في ذلك ،بما فيها الريكوي
ومنااة األثاث ،وذلك باست رام برامميات الحاسو؛ ،وفي مطرمتها برنامج). (Auto CAD, 2D & 3D

المتطلب السابق 0331203 :مهارات الحاسوب
 1042203تقنيات السينما والتلفزيون والمؤثرات السمع -بصرية {]3-3[ }3
االعهاة والمارات المست رمة في الاملية االنتاعية  -:الكاميرا واعاا ها  ،الرافاات  ،الشاييو  ،اعهاة الصوت (
المايكروفونات  ،اعهاة المونتاج  ،اشر ة االفمم السينما ية  ،اشر ة الفيريو  ،المكسرات التلفايونية  ،المكسرات الصوتية ،
مكسرات االمالة  ،اعهاة االمالة  ،فمتر االمالة  ،الوات ال رم السينما ية .

 1042301تصميم األزياء وتاريخها ()3-3( )3
لياسة تاييخ األتيال في الاصوي الطريمة والمتوسطة واصر النهضة ،ويشمل ذلك لياسة تحليلي; للاي ومكونات; وال امات
المست رمة ومكممت الاي (انسسوايات -ورطية الشار -الحلي -األحرية .
المتطلب السابق 1031122 :مبادئ التصميم (( )2ثالثي األبعاد)

1042303تاريخ السينما {]3-3[ }3

تاييخ ال سينما والتلفايوو والم سرل  -:ن شأة وتطوي الم سرل  ،واللة وتطوي الانا مر الريامية في الم سرل  ،ااترام
الكاميرا الستتتتينما ية  ،االاوة لومير  ، 1895افمم لومير االول  ،ااماا عويج ميليس ،المريستتتتة البريطانية  ،تطوي
الفيلم في اويبا واميرنا (  -: 1908-1902المريستتتتتتة الفرنستتتتتتية (  ، 1914-1909الستتتتتتينما االيطالية  ،رريفث
والمريسة االمريكية  ،تاييخ الكوميريا -:مانس لينري  ،تشايلي شابلا  ،السينما االمريكية ( ، 1918-1916السينما
االلمانية  ،االنطبااية الفرنستتتتية  ،الستتتتينما الستتتتوفيتية  ،مرحلة لاوا الصتتتتوت (  ، 1927نهضتتتتة االفمم االمريكية
( ، 1941-1928نهضتتتة الستتتينما الفرنستتتية ( ، 1940-1930االفمم الوثا طية  ،افمم الكايتوو (، 1939-1895
نهضة السينما السوفيتية  ،السينما الاربية المتطلب السابق :ال يوجد
 1042304تاريخ المسرح }[3-3] {3
تاييخ الم سرل :برايات; ون شأت; الم سرل ،الم سرل اليوناني /الم سرل الروماني  /الم سرل في الا صوي الو سط اليوناني ا صر
النهضتتة في ايطاليا ،استتبانيا ،بريطانيا ،الكمستتيكية الفرنستتية ،اصتتر التنوير في بريطانيا ،ايطاليا ،ولمانيا ،مستترل الطرو التاستتا
اشتتر المستترل الحريث ،مستترل ما بار الحراثة ،تاييخ المستترل الاربي  ،المستترل في األيلو؛ لياستتة وتحليل نصتتوص م تاية
لفترات محرلة.المتطلب السابق :ال يوجد

 1042401تصميم الديكور ومكمالته ( )1سينما وتلفزيون ()6 -3( )3
اليات تصميم منامر األاماا السينما ية والتلفايونية (الريامية -اقابايية -حوايية ، ....ام ة التصميم بحرنة الكاميرا
والممىل ،و رق توتيا اقمالة بالتصميم ،تطبيطات املية لمشاييا متنواة.

المتطلب السابق 1042411 :هنرسة الريكوي ( 1سينما وتليفايوو
 1042404حركة الممثل }[3-3} {3
مفهوم التمىيل :حرية الحرنة لاال فضتتتتتتال الريكوي ،ام ة الريكوي بحرنة الممىل؛ تماييا ولا ية محرلة لوافا الحرنة الر ا
المسرحي ،االستاراه ،اقشاية.
المتطلب السابق :ال يوجد
 1042411هندسة الديكور ( /)1سينما وتلفزيون }[6-3] {3
ما اما تحليل بال النصوص المسرحية األلبية ل مشاهر مرسوم; وممهاة للتنفير .تصميم المنامر المسرحية ،األنوام
واألشكاا الم تلفة ،متطلبات تصميم المنامر الي اشبة المسرل ،نظم اقمالة للمسرل ،تطبيطات املية
المتطلب السابق 1042401 :تصميم الديكور ومكمالته ( /)1سينما وتلفزيون

 1043103المدارس واالتجاهات الفنية في التصميم }[3-3} {3
تناوا المرايس واالتماهات الفنية في التصتميم(الستريالية ،الابىية ،الكمستيكية المريرة ،التأثرية ،األناليمية ،الوحشتية،
التابيرية ،التمريرية ،الفا التلطا ي ،وو؛ آيت ،فا األيطونة ،الستتتتتوبر يياليام .و مكانية االستتتتتتفالة ما و روحات تلك
المراهف الفنية في تصميم الريكوي السينما ي والتلفايوني والمسرحي.
المتطلب السابق :ال يوجد
 1043110نظريات الدراما وفلسفة التصميم البصري }[3-3} {3
مفهوم النظريات وتطبيطاتها النظرية األوسطية النظرية الملحمية نظريات اقاراج ونظريات التمىيل.
المتطلب السابق :ال يوجد
 1043111التصميم البصري المعاصر لفنون الدراما }[3-3} {3
لياسة وتناوا المفاهيم المتالطة بالتصميم البصري ،وانامره ووسس; ،والتطرق للطرت الفنية في التصميم ،وتناوا السينوررافيا
وآليات توميف انامتتتترها في تصتتتتميم الريكوي التلفايوني والستتتتينما ي والمستتتترحي ،وتناوا عوانبها الممالية والوميفية ،بغية
الوموا لطرا ق توميف تلك األفكاي في منااة المشاهر البصرية.

المتطلب السابق :ال يوجد
 1043202التصميم بواسطة الحاسوب ([6-3] {3} )2
استتتت رام برامميات الحاستتتو؛ المت صتتتصتتتة وفي مطرمتها برنامج) (3D Maxفي تصتتتميم الانامتتتر الفنية ال امتتتة بالريكوي
التلفايوني وال سينما ي والم سرحي ،ف ضمً اا توميف البرنامج ل صنااة المؤثرات الب صرية التي ت رم الامل الفني .ف ضمً اا
توميفها في التطبيطات الاملية المتالطة باقمهاي المامايي ،والمنامير الراالية.
المتطلب السابق 1042201 :التصميم بواسطة الحاسوب ()1
 1043211مدخل الى فن المونتاج }[3-3} {3
مفهوم فا المونتاج السينما ي والتلفايوني  ،نظريات المونتاج  ،الكسانريا شوي  ،بولوفكيا  ،ايانشتيا ،رريفث  ،ااالوفا ،
انوام المونتاج  ،انوام برامج المونتاج  ،الترييف ال احر برامج المونتاج ( . AVID, final cut pro, Grass Valley
المتطلب السابق :ال يوجد
 1043403تصميم الديكور ومكمالته ( /)2مسرح }[6-3] {3
تصتتميم المنامر ل نتاج المستترحي :االنوام واألشتتكاا الم تلفة؛ ام ة التصتتميم بتطنيات التصتتوير ،نظم اقمتتالة ،متطلبات بنال
المنامر ال اشبة المسرل؛ تطبيطات املية لتحويل نصوص ولبية اربية وو االمية ل تصميمات مم مة لمنتاج المسرحي.
المتطلب السابق 1042401 :تصميم الديكور ومكمالته ( /)1سينما وتلفزيون
 1043405تصميم األزياء ومكمالتها }[6-3] {3
األسس الفنية والتطنية لتصميم األتيال ،المكونات والانامر وال امات والمكممت للاي ،ومتطلبات التصميم للامل الريامي،
تطبيطات ال نا ليامي وتصميم األتيال ال امة ب;
المتطلب السابق 1042301 :تصميم األزياء وتاريخها
 1043410تصميم االضاءة }[3-3} {3
األستتس النظرية والتطبيطية في الم متتالة الفضتتالات المستترحية؛ وهم الماايير والموامتتفات الفنية؛ النظم الحريىة في تصتتاميم
اقمالة الصنااي ة ،توتيا الكشافات ،التأثير النفسي ،ام ة السينوررافيا ،مصالي اقمالة ،مراحل تطويها ،ال رم باقمالة.
المتطلب السابق :ال يوجد
 1043412هندسة الديكور ( /)2مسرح }[6-3] {3

الطواار الريامية والهنرسية لتو يا المسا ح األفطية ل شبة المسرل والمنظوي المسرحي ،انوام اشبة المسرل
واباالها ،تاوية الرؤية للمشاهريا ،ارال الم ططات والرسومات التنفيرية.
المتطلب السابق 1043403 :تصميم الديكور ومكمالته ( /)2مسرح
 1043413تنفيذ الديكور واألزياء ومكمالته }[6-3] {3
رق تنفير الريكوي السينما ي والتلفايوني والمسرحي ،التاامل ما ال امات ،وساليف ومستلامات الامل في الويش ،تطبيطات
لممسمات توميحية منفرة في الويشة بمطياس يسم.
المتطلب السابق 1043405 :تصميم األزياء ومكمالتها
 1043700التدريب الميداني }[6-3] {3

ممايستتة الطلبة التري؛ في حرى المرانا االاممية وو المؤستتستتات المهنية المت صتتصتتة في التصتتميم الستتينما ي والتلفايوني
والمستترحي :لمرة ال تطل اا  8ستتابيا متوامتتلة ،بما ياالا  200ستتااة فالية ،بار اعتيات  90ستتااة ماتمرة ما موال ال طة
الرياسية؛ وتكوو فترة الترييف موثطة بالشهالات األمولية ومرفطة بنسخ مصوية ما األاماا المنماة.
المتطلب السابق :اجتياز  90ساعة بنجاح

 1044406التصميمات الدعائية لإلنتاج الدرامي }[3-3} {3
تصتتميم الحممت اقامنية للمنتج الريامي (ستتينما ،تلفايوو ،مستترل وتناوا آليات استتتحضتتاي األفكاي التصتتميمية ل امو ،ثم
تناوا را ق منااة اقامو المطوم ،والمر ي والمسموم ،والري يأتي ال هيئة (ملصق امني ،يوا آ؛ ،امو محفي،
امو مر ي(تريلر  Trailerوذلك ما اما التطبيطات ببرامميات الحاستتتتتو؛ المت صتتتتتصتتتتتة (Adobe Illustrator cc
Adobe Audition- Adobe Premiere Pro - Final Cat
المتطلب السابق :ال يوجد

 1044611مشروع التخرج ([2-2} {2} )1
توميف المناهج الالمية ،وولواتها البحىية في انتشتتتتتتال الظواهر التصتتتتتتميمية ،ومستتتتتتاارة الطالف ال ااتيايها بار
مصتتتال ة الطستتتم اليها ،والشتتتروم برياستتتتها وتحليلها ،برغية ومتتتا اي منهمي لها ،و اي مارفي ،وآار تطبيطي،
والامل ال ترال حلوا تصميمية مناسبة لها ،واقسهام في الترانم المارفي في مماا الت صا.
المتطلب السابق 1043413 :تنفيذ الديكور واألزياء ومكمالته واجتياز  90ساعة بنجاح
 1044613مشروع التخرج ([8-4} {4} )2
تاريف بأستتتاليف ارال تصتتتاميم متكاملة للمشتتتروم النها ي الري تم ااتيايه ما بل الطالف ووعرى حول; البحوث والرياستتتات
المتمة بالتنستتيق ما األستتتاذ المشتترل ،ويشتتتمل ال الم ططات والرستتومات المابرة اا الفكرة بشتتكل متميا ،ما يستتومات
تفصتتتيلية ،وتطريم التصتتتاميم اقاراعية والريكويية والحرنية واألتيال ما اما فلم ستتتينما ي وو برنامج تلفايوني وو مستتترحية
الموال المطترل استامالها وريرها ما متطلبات اقمهاي بالمستوى المهني واالحترافي المطلو؛ ،يحكم ما بل لمنة ما األساترة
الم تصيا وارل ما ال برال ما اايج الماماة.
المتطلب السابق 1044611 :مشروع التخرج ()1

 1043514مدخل الى فن الموسيقى والمؤثرات الصوتية {}3-3{ }3
المؤثرات السماية والموسيطية  -:السينما ،التلفايوو ،المسرل ،انوام النصوص الموسيطية  ،مفهوم الموسيط التصويرية ،وميفة
الموسيط التصويرية  ،مفهوم المؤثرات الصوتية  ،انوام المؤثرات الصوتية ،وميفة المؤثرات الصوتية  ،ام ة الموسيط
والمؤثرات باقيطام.
المتطلب السابق :ال يوجد

 1043515مدخل الى التصوير السينمائي والتلفزيوني {}6-3{ }3
مفهوم التصوير السينما ي والتلفايوني -:اطوات تشغيل واست رام الكاميرا السينما ية والتلفايونية  ،احمام اللططات  ،توايا
الكاميرا  ،حرنات الكاميرا  ،التصوير ال ايعي والراالي ،الكمنيت وام ت; بالتصوير  ،االاطال في التصوير وتوميفها فنيا
 ،ترييبات املية
المتطلب السابق :ال يوجد
 1044505مدخل الى فن اإلخراج والتمثيل [-3} {3}3
اسس و واار فا االاراج  -:السينما ي  ،التلفايوني  ،المسرحي  ،انامر االاراج السينما ي والتلفايوني  ،ايا يطا لوي
الم رج في الامل الفني  ،االتماهات الفنية ل اراج .
.المتطلب السابق :ال يوجد

 1042513مسرح األطفال }[3-3} {3
مفهوم مسرل الطفل :الام ة النفسية واالعتمااية بالطفل ،ونوام المسايل ال امة باروه األ فاا ،لياسة متطلبات التصميم
لمسرل الطفل ،تطبيق املي ما اما حرى النصوص المسرحية وذلك بتصميم المنامر والش صيات المسرحية لها
المتطلب السابق :ال يوجد
 1043215المؤثرات السمع  -بصرية في المسرح (السينوغرافيا) }[3-3} {3
انامر موية الاره المسرحي :الريكوي ،االتيال ،المكياج ،االمالة ،المؤثرات البصرية ،است رام تطنيات الراتاشو ،مكا ا
الرااو ،الهيليوررام ،وريرها.
المتطلب السابق :ال يوجد
 1043503الرسوم المتحركة }[6-3} {3
وس تاليف امل الرستتوم المتحرنة :ريق الرستتم التطليرية ،الرستتم بواستتطة البرامج الحاستتوبية المت صتتصتتة :ثنا ية األباال ،ثمثية
األباال؛ ترييف املي وتطبيطات.
المتطلب السابق :ال يوجد
 1044502انتاج درامي }[3-3} {3
وستتتس املية االنتاج الريامي :الهيكل الاام لاملية االنتاج ,اطة االنتاج ،حستتتا؛ المياانية الاامة ،اقشتتترال ال الاية االنتاج،
المراحل االنتاعية؛ لياسة وتطبيطات لاملية انتاعية متكاملة.
المتطلب السابق :ال يوجد
 1044512مهارات كتابة السيناريو }[3-3} {3

المبالئ االساسية لكتابة السيناييو  -:السينما ي  ،التلفايوني  ،السيناييو االلبي  ،السيناييو التنفيري  ،سيناييو البرامج
 ،سيناييو االفمم الوثا طية  ،نماذج تحليل م تلفة .
المتطلب السابق :ال يوجد

