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 ---     :المرافقة المتطلبات السابقة أو الثالثة  :مستوى المادة

 3الساعات المعتمدة:         11:15 -9:45        نر     :موعد المحاضرة

 

   عضو هيئة التدريس   

 االسم
 الرتبة

 األكاديمية
 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية موقعهو رقم المكتب

  عمر الرشدان

 
 استاذ ممارس

   I.Tاألرضي : 

102 

  

 (12-10حثم ) 

 

Oalrash@Philadelphia 

 

 :وصف المادة

ووظائفها ، بهدف  المتعددة  دراسة أساليب وطرق الطباعة باختالف تقنياتها وخاماتها وأسطحها الطباعيةإلى المادة  تهدف 
وخطواتها  الطباعة رق عمليةوالقيام بزيارة المطابع الحديثة للتعرف على ط مجالال ذلك في تهومهار  الطالب  اثراء معرفة

 .وتقنيات عملية التجميع النهائي
. 

 

 :أهداف المادة

 أرضية عامة لثقافة الطالب الجمالية في مجال الفنون التشكيلية .أن يكّون الطالب  .1

 فلسفة الفن، وقيمته الجمالية ، عربياً وعالمياً.أن يتعرف الطالب على  .2

 .، عند الطالبتذّوق والحكم والتقدير الجمالي للفنون التشكيليةترقية الفهم والأن تساهم هذه المادة في  .3

 خصوصية الفنون التشكيلية، وعالقتها بالفنون األخرى ، واآلداب.أن يتفهم الطالب،  .4

         مكونات المادة: 

 :الكتب  -1
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 .1999سوريا ,   -غازى الخالدى: علم الجمال  نظريه وتطبيق , وزارة الثقافه  - 

 .1995، لربضي: علم الجمال، دار الفكر، عّمانإنصاف ا -

 .) الفصل األول(،2001شاكر عبد الحميد. التفضيل الجمالي، سلسلة عالم المعرفة، الكويت،  -

 .2002عّمان،  عز الدين المناصرة: لغات الفنون التشكيلية، دار مجدالوي، -

 

   :المواد المساندة  .2

 االنترنت ، المكتبة -

 محاضرات، مناقشات، حل مسائل، مناظرات ... الخ لمادة:أساليب تدريس ا

  Learning outcomesنتائج التعلم 

 : Knowledge and understandingالمعرفة والفهم    .1

 .معرفة تاريخ علم الجمال، وتعريفاته -

 .معرفة نظريات علم الجمال وفالسفته -

 .ون التشكيليةأنواع الفننوع من  الجمالية لكّل  خصوصياتالمعرفة  -

 معرفة عالقات الفنون التشكيلية باآلداب والفنون اآلخرى. -

 :  Cognitive skillsمهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار   .2

  .إدراك درجات الحكم الجمالي -

 نواع الفنون التشكيلية.أإدراك خصائص المشتركات والفوارق بين  -

 .وربطها بالنظرياتاالستفادة من المعرفة في المواد األخرى  -

 .المقارنة الدائمة بين خصوصيات فروع التشكيل -

 :( Communication skillsمهارات االتصال والتواصل األكاديمي )مع المصادر واألشخاص  .3

 تمكن الطالب من تكوين خلفية عامة مشتركة تساعده في التواصل. - 

 .إزالة الخوف من األفكار النظرية الجمالية الفلسفية -

 .تكوين ) ذوق جمالي تواصلي ( -

 تكوين اإلحساس بضرورة ) المتابعة ( العلمية للتجارب الجمالية الحديثة. -

 مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة  4

 .نقد األعمال الفنية في المعارض الفنية ، وفق أسس ذات مرجعية تاريخية -

 اً عبر نظرة جمالية.فهم فلسفة العمل الفني والتخطيط له مسبق -

 فهم عالقة الفن بالجمهور المستهدف. -

تقديم شفوي لألبحاث   -  واجبات -  امتحانات قصيرة  -   أو مشاريع تقارير أو أبحاث قصيرة   أدوات التقييــــم:

 .امتحانات فصلية ونهائية  -  والتقارير

 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 20 المتحان األولا

 20 االمتحان الثاني

 عالمة 40 االمتحان النهائي 
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التقارير أو األبحاث / الواجبات / المشاريع 

 / االمتحانات القصيرة  

20 

 100 المجموع

 

إسناد الحقووق الفكريوة    -أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية(     األمانة العلمية والتوثيق

  Plagiarismاالبتعاد عن السطو األكاديمي     -ألصحابها 

 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

 

 المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها األسبــــــــوع
الوظائف والتقارير ومواعيد 

 تقديمها

 

 األول

 ما هية الفن تعريف و -ما هو علم الجمال -

 .طبيعة الجمال  -الفن والجمهور -
 

 . عناصرها ومراحلهاالتجربة الجمالية / ثقافة وال الثاني
تكليف الطلبة بالكتابة عن 

 فيلسوف جمالي حديث

   النظرية االنفعالية وعلم النفس .  الثالث

 الرابع
فلسفة المدارس و التذوق الفنى  - التقييم والحكم الجمالى

 الفنية.
 

 الخامس
 النظريات الجمالية في الحضارات القديمة: -

 . عونية ، الرافدينية ، الكنعانيةالفر 
 

   االمتحان األول السادس

 السابع

.  : أرسطو، أفالطونفلسفة الجمال عند االغريق والرومان -

فلسفة الجمال في العصور الوسطى ) عصر النهضه( " 

 .دافنشي "

 

 الثامن
الفارابى ، ابن سينا ، الغزالي فلسفة الجمال عند العرب:  -

 . ,ابن رشد
 

 

 التاسع
، ديكارت ،  بومجارتنفلسفة الجمال في العصر الحديث:   -

 كانت، هيجل، هربرت ريد.

استخراج لوحات تمثل المدارس 

  الفنّية من االنترنت ومناقشتها

 العاشر

 

  التشكيلية جماليات الفنون  -الحس االنسانى والتفكير   -

 . اسس النقد والتقييم الفني ,   القديمة والحديثة

من انتاج  اعمال فنية قشة منا

 الطلبة

 الحادي عشر

 
  االمتحان الثاني

 رافيكية ) الحداثة وما بعد الحداثة(ججماليات الفنون ال - الثاني عشر
استخراج لوحات عالمية، تمثل فن 

 ما بعد الحداثة، من االنترنت

  جماليات الفنون الرقمية. - الثالث عشر

    . في ظل العولمةمشكالت علم الجمال  الرابع عشر

 الخامس عشر

 
  مراجعة عامة. 

   



 4 

 االمتحان النهائي                 السادس عشر

 

 ل ساعة تدريسك حجم العمل الملقى على عاتق الطالب: ما ال يقل عن ساعتين مقابل

 

 

 :سياسة الحضور والغياب

 

بودون عو ر مرضوي أو قهورب يقبلوه عميود الكليوة إذ  % من الساعات المقررة للموادة15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

يترتب اعتبوار الطالوب منسوحباً مون الموادة فوي حالوة قبوول العميود للعو ر، بينموا يمنوع مون التقودا لالمتحوان النهوائي وتكوون 

 عالمته في المادة صفراً في حالة عدا قبول العميد للع ر المرضي أو القهرب.

 

 المراجع العلمية للمادة      

 كتـــــــــــبال 

 .1978)مجموعة من المؤلفين(: أسس علم الجمال الماركسي، ترجمة : فؤاد مرعي، دار الفارابي، بيروت،  .1

 . 1982، دار عويدات، بيروت، 2اتيان سوريو: الجمالية عبر العصور ، ترجمة : ميشيل عاصي، ط .2

 .2002احمد تيمور باشا: التصوير عند العرب، دار هال للنشر، القاهرة،  .3

 .1979أوفيانيكوف، وسميرنوفا: موجز النظريات الجمالية، ترجمة : باسم السقا، دار الفارابي، بيروت،  .4

 .2002جورج سانتيانا: اإلحساس بالجمال، ترجمة : محمد مصطفى بدوي، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة،  .5

 .1995، القاهرة، دافنشي: نظرية التصوير، ترجمة: عادل الثيوي، الهيئة المصرية للكتاب .6

 زكريا ابراهيم : فلسفة الفن في الفكر المعاصر، مكتبة مصر للطباعة، القاهرة، )د.ت.(. .7

 .2006زهير صاحب وآخرون : دراسات في الفن والجمال، دار مجدالوي، عّمان،  .8

 .1991شيللر: في التربية الجمالية لإلنسان، ترجمة: وفاء إبراهيم، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة،  .9

 .2007عز الدين المناصرة: علم الشعريّات، دار مجدالوي، عمَّان،  .10

 .1963كروتشه: علم الجمال، ترجمة: نزيه الحكيم، المجلس األعلى لرعاية الفنون، دمشق،  .11

 الدوريات العلمية: 

 يت.الكو –جريدة الفنون 

   المواقع اإللكترونيةWebsites : 

 . موقع الملتقى األول للتشكيليين العرب -

-www.Fonon.net. 

 

 

 


