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 :وصف المادة

دراسة اهمية الثقافة الفنية والجمالية وفوائدها ورسالة الفكر الجمالي وأهدافه ، وحاجةة كةل مةل المفكةر والناقةد تتناول هذه المادة 

لكةل إنسةان . وتنميةة القائقةة والفنان والصانع والطالب وكل إنسان إلة  الثقافةة الفنيةة والفكةر الجمةالي ، وأهميةة المعرفةة الجماليةة 

 الجمالية لدى الطالب واإلرتقاء بها .

. على اعتبار وجود عالقة بين الجمال والفن والثقافةة والةقوو واالقةالو وال وةن وال ةاور وال قة  :أهداف المادة

 واإلب اع وغيرها

 وال ق  الف ي عبر الاصور التاريخية . التقوو اطالع الجيل الصاع  على  -1



ـ ابراز جماليات االعمال الف ية ، واالسهام فةي ن ميةة ال ةل الجمةالي لة ا اب ةال الجيةل الصةاع ، ودوةن اعة اده   2

 كمفكرين وف انين ونقاد ف يين ومتقوقي ف ون.

ـ االسةةهام فةةي نةة وين الفكةر الجمةةالي ، وناةةوير الثقافةةة الف يةةة والتجربةة الجماليةةة ، ونقةة م ال قةة  الف ةةي ، ونكةةوين    3

 ة الموتفبل للغ  االفضل(.دضار

 ـ االسهام في االب اع الف ي وشرح اهميتها في نق م المجتمع وساادة اب ائه، 4

 االسهام في ن مية ونربية القوو الف ي ومق ار اهمية االدواس الجمالي في ب ال المجتمعـ  5

 مكونات المادة: 

 س ة ال  ر(.  الكتب المقررة:  ع وان الكتاب، المؤلف، الجهة ال اشرة، 1

 زيارة الماارض وال  وات. .ملخص للمقرر من ع ة مصادر مع إضافة ما يوتج  مثل ، -   

 .  المواد الموان ة  أشرطة في يو، أشرطة صونية( 2

    - C.D في يو، مجالت وجرائ  ، اسالميات ، ملصقات ، سالي ات .... الخ ، 

 .  القرالات اإلضافية  الكتب ، ال وريات ... الخ 3

 

 أساليب تدريس المادة: محاضرات، مناقشات، حل مسائل، مناظرات ... الخ

  Learning outcomesنتائج التعلم 

  Knowledge and understanding.  المعرفة والفهم  1

 ن فيز الاالب لمفاهي  الثقافة الجماليةو الف ية ونوظيفها في دراسته وبا  نخرجه. -   

 ربط الثقافة الف ية والجمالية بالمجاالت الثقافية االقرا مثل االدب وال ار وغيرها. -   

 ربط المفاهي  المااصرة للثقافة الجمالية بأدال الاالب. -    

   Cognitive skills. مهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار  2

   الفلوفة الجمالية االسالمية وغيرها....  الخ (التابيقات والقرالت على ال راسات الجمالية  المتا دة. مثل  -

 االضاالع علىالكتابات وال راسات الم لية والاربية بهقا المجال. -

 ( Communication skills. مهارات االتصال والتواصل األكاديمي )مع المصادر واألشخاص 3

 ومتادفزيارات مي انية لمتادف وص ف   وكقلك زيارة مواقع الكترونية لص ف  - 

 ربط القافة الجمالية بالمقررات االقرا ونابيقه عليها. -

 است عال باض المختصين من ادبال ومفكرين والتارف على نجربته  ان امكن. -

 مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة  4

 قرالة مي انية لا ة مجاالنجمالية وثقافية.  -



اليومية مع بيان ذلك وطرح ال لول الب يلة مثل جماليات االثاث واالزيةال ، قرالة لجوانب جمالية  في ديان ا  -

 ... الخ(

 أدوات التقييــــم:

 نقارير و/أو أب اث قصيرة و/أو م اريع امت انات قصيرة 

 واجبات 

 نق ي  شفوي لألب اث والتقارير 

 امت انات فصلية ونهائية 

 توزيع العالمات عل  أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 عالمة 40 االمتحان النهائي 

التقةةارير و/أو األبحةةاا / الواجبةةات / 

 المشاريع / االمتحانات القصيرة  

20 

 100 المجموع

 

 األمانة العلمية والتوثيق

 )أسلوب التوثيق  مع أمثلة نوضي ية 

  إس اد ال قوو الفكرية الص ابها 

  االبتااد عن الواو االكاديميPlagiarism  

 

 توزيع المادة عل  الفصل الدراسي

 

 

 األسبــــــــوع
 المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها

الوظائف والتقارير ومواعيد 

 تقديمها

  هو الفن، معنى الفن، قيمة الفن ما االول

 الثاني
القديمه طبيعة الفل، انماط الفل، انماط الفنون 

 والمعاصرة
 

  وظائف الفل الثالث



 

 الحضور والغياب:

% من الواعات المقررة للمةادة بة ون عةقر مرضةي أو قهةري يقبلةه 15ال يومح للاالب بالتغيب أكثر من 

عمي  الكليةة إذ يترنةب اعتبةار الاالةب م وة باا مةن المةادة فةي دالةة قبةول الامية  للاةقر، بي مةا يم ةع مةن التقة م 

 عالمته في المادة صفراا في دالة ع م قبول الامي  للاقر المرضي أو القهري.لالمت ان ال هائي ونكون 

 

      :المراجع العلمية للمادة 

 .1981مكتبة الجامعةال ق  الف ي ، جيروم سول ترا ، نرجمة د. فؤاد زكريا . الاربية لل راسات بيروت/  -

 علي عب  المااي م م ، االب اع الف ي ونقوو الف ون الجميلة،  -

 

 الرابع
الوظيفيه الوجوديه، المنطقيه، المعرفية، النفسية 

 واالجتماعية
 تقارير طلبة

 تقارير طلبة مفهوم االبتكار والتفكير االبداعي الخامس

 السادس

 
 ) االمتحان االول( 

 السابع
تعريف الجمال، طبيعة الجمال، االدراك 

 القيمة الجماليةالحسي، 
 مناقشات للطلبة

 الثامل
جمالية البيئة والمكانالطبيعه والعمران 

 في التصميم
 

 التاسع
التفضيل الجمالي، التقدير الجمالي، الحكم 

 الجمالي، النقد الجمالي
 تقارير طلبة

 تقارير طلبة النظريات الجمالية القديمة العاشر

 امتحان الثاني  الحادي عشر

 الثاني عشر
 النظريات الجماليه عند المسلميل في العصور

 الوسط  
 مناقشات للطلبة

 الثالث عشر
 النظريات الجماليه في العصر الحديث وعصر 

 التنوير
 

 تقارير طلبة النظريات الجماليه المعاصرة الرابع عشر

 تقارير طلبة المدارس الفنية المعاصرة عشر الخامس

 امتحان نهائي الجمالياتموضاعات عامة في  عشر السادس



 http://arabic.tebyan.netم مود شاهين.  -

  .راوية عب  الم ا  عباس، ناريخ الفن و فلوفة الوعي الجمالي -

 نربية القوو الف ي/، هربرت ري . -

 الفن والمجتمع عبر التاريج، هربرت ري  -

 الجمالية عبر الاصور، جيروم ستول تز. -

 الموسوعة الاالمية على شبكة المالومات ال ولية. -

 بين الفلوفه واالب اع ، د انصاف الربضي عل  الجمال -

 ج ل فلوفي بين القات والموضوع في ال ك  الجمالي، د انصاف الربضي -

 م اضرات ن ت ع وان رؤيا جمالية ، ، د انصاف الربضي م  ورة على يونيوب  -


