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وصف المادة:
تتناال

ه ا ا ماداالعر ت الاال ماملا ا

مادتل ( مالستملقل) ،ك اك تنل

لدما ا م ماتداال

مهم مادملهلم مامنل

دلهلت ا

فلساامت

دااخ لاات دتلل ا ملاااس مادااعما ماملساامل ف ا ه ا م

عامس مهم آامء فتسم علم ماتدل

تالت نظاهم مادلتلم .

أهداف المادة:
 .1أن يك ّون الطالب أرضية عامة لثقافة الطالب الجمالية في مجال الفنون التشكيلية .
 .2أن يتعرف الطالب على فلسفة الفن ،وقيمته الجمالية  ،عربياً وعالمياً.
 .3أن تساهم هذه المادة في ترقية الفهم والتذوّق والحكم والتقدير الجمالي للفنون التشكيلية ،عند الطالب.
 .4أن يتفهم الطالب ،خصوصية الفنون التشكيلية ،وعالقتها بالفنون األخرى  ،واآلداب.
مكونات المادة:

 .11الكتب المقررة( :عنوان الكتاب ،المؤلف ،الجهة الناشرة ،سنة النشر)
 ملخص للمقرر من عدة مصادر مع إضافة ما يستجد مثل  .،زيارة المعارض والندوات. .2المواد المساندة (أشرطة فيديو ،أشرطة صوتية)
  ، C.Dفيديو ،مجالت وجرائد  ،اسالميات  ،ملصقات  ،ساليدات  ....الخ .3القراءات اإلضافية (الكتب  ،الدوريات  ...الخ
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 .2المواد المساندة:
 االنترنت  ،المكتبةأساليب تدريس المادة :محاضرات ،مناقشات ،حل مسائل ،مناظرات  ...الخ
نتائج التعلم Learning outcomes
 .1المعرفة والفهم :Knowledge and understanding
 معرفة تاريخ علم الجمال ،وتعريفاته. معرفة نظريات علم الجمال وفالسفته. معرفة الخصوصيات الجمالية لك ّل نوع من أنواع الفنون التشكيلية.:Cognitive skills

 .2مهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار
 -إدراك درجات الحكم الجمالي.

 إدراك خصائص المشتركات والفوارق بين أنواع الفنون التشكيلية. االستفادة من المعرفة في المواد األخرى وربطها بالنظريات. المقارنة الدائمة بين خصوصيات فروع التشكيل. .3مهارات االتصال والتواصل األكاديمي (مع المصادر واألشخاص :)Communication skills
 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. 4مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة
-

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

-

فهم فلسفة العمل الفني والتخطيط له مسبقا ً عبر نظرة جمالية.

-

فهم عالقة الفن بالجمهور المستهدف.

أدوات التقييــــم :تقارير أو أبحاث قصيرة أو مشاريع  -امتحانات قصيرة  -واجبات  -تقديم شفوي لألبحاث
والتقارير  -امتحانات فصلية ونهائية.
توزيع العالمات على أدوات التقييم
الدرجة

أدوات التقييم
االمتحان األول

20

االمتحان الثاني

20

االمتحان النهائي

40

التقارير أو األبحاث  /الواجبات  /المشاريع

20

 /االمتحانات القصيرة
100

المجموع
2

األمانة العلمية والتوثيق
ألصحابها -

أسلوب التوثيق (مع أمثلة توضيحية) -إسناد الحقووق الفكريوة

االبتعاد عن السطو األكاديمي Plagiarism

توزيع المادة على الفصل الدراسي
األسبــــــــوع

الوظائف والتقارير ومواعيد تقديمها

المادة األساسية والمساندة المطلوب تططيتها
 -ما هو علم الجمال -تعريفه وماهيتة

األول
الثاني

القيمة الجمالية واالدراك الحسي

الثالث

التفضيل الجمالي ،التقدير الجمالي ،الحكم الجمالي

الرابع

مناهج االستطيقا ومادة الجمال وعالقته بالحضارات القذيمة
اليونانية والرومانية والمصرية والبابلية
سقراط افالطون ارسطو

الخامس

الرواقية  ،االبيقورية ،السفسطائية

الثامن

التاسع

المعلومات عن الصور واألعمال الفنية

االمتحان األول

السادس
السابع

 -تكليفففففف الطفففففالب بالبحفففففث علفففففى شفففففبكة

فلسفة الجمال عند العرب.والمسلمين في العصور الوسطى
الفارابي ،الكندي،
تكليففف الطلبفففة بالبحفففث والكتابفففة عفففن أحفففد

ابن سينا والمتصوفين  ،ابن عربي والحالج

فالسفة الجمال

فلسفة الجمال في العصر الحديث

 تكليف الطالب بالبحث علفى شفبكة المعلومفاتالعاشر

عن أبرزز األعمال التفى تمثفل المفدارس الفنةيفة

ديكارت وعلم الجمال

والمعلومففففففففات الخاصففففففففة بفففففففف برز الفنففففففففانين
المتخصصين فى تلك المدارس.

الحادي عشر
الثاني عشر
الثالث عشر

االمتحان الثاني
ليبنز و بومجارتن

.

الفلسفه المعاصره
ماركس لينين
الفلسفه الحدسية

الرابع عشر

الخامس عشر

برجسون و كروتشه
الفلسفه الوجوديه

 -تكليف الطالب بالبحث على شبكة المعلومات

سارتر جيركيجارد نيتشه

عن الصور واألعمال الفنية وعروض الفيديو
الخاصه بفنون ما بعد الحداثة

الفلسفه الرمزية
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سوزان النر كسيرر

االمتحان النهائي

السادس عشر

حجم العمل الملقى على عاتق الطالب :ما ال يقل عن ساعتين مقابل كل ساعة تدريس

سياسة الحضور والطياب:
ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من  %15من الساعات المقررة للموادة بودون عوذر مرضوي أو قهورل يقبلوه عميود الكليوة إذ
يترتب اعتبوار الطالوب منسوحبا ً مون الموادة فوي حالوة قبوول العميود للعوذر ،بينموا يمنوع مون التقودم لالمتحوان النهوائي وتكوون
عالمته في المادة صفراً في حالة عدم قبول العميد للعذر المرضي أو القهرل.
المراجع العلمية للمادة


الكتـــــــــــب

.1

( نجم عبد حيدر ,المثال و المثالية ففي فلسففة الففن (,دراسفات ففي بنيفة الففن) ،تف ليف  :زهيفر صفاحب و اخفرون ,ط,1دار مكتبفة الرائفد
العلمية  ,عمان -االردن2004 ,

.2

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

.3

مجاهد عبدالمنعم  ,جدل الجمال واالغتراب ,دار الثقاففة للنشفر و الطباعفة ,القفاهرة1986 ,أوفيفانيكوف ،وسفميرنوفا :مفوجز الناريفات
الجمالية ،ترجمة  :باسم السقا ،دار الفارابي ،بيروت.1979 ،

.4

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

.5

أميففرة حلمففي مطففر ,فلسفففة الجمففال ( اعالمهففا و مففذاهبها) ,زكريففا ابففراهيم  :فلسفففة الفففن فففي الفكففر المعاصففر ،مكتبففة مصففر للطباعففة،
القاهرة( ،د.ت.).

.6

زهير صاحب وآخرون  :دراسات في الفن والجمال ،دار مجدالوي ،ع ةمان.2006 ،

.7

م .روزنتال و ب .يودين ,الموسوعة الفلسفية ,ط ,1ت :سمير كرم ,دار الطليعة للطباعة و النشر ,بيروت1974 ,

.8

إ.م .بوشنسففكي ,الفلسفففة المعاصففرة فففي اوربففا ,ت :عففزت قرنففي ,عففالم المعرفففة ( ,)165المجلففس الففوطني للثقافففة و الفنففون و االداب,
الكويت.1992 ,

.9

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

 .10إرنست فيشر ,ضرورة الفن ,ت :ميشال سليمان ,دار الحقيقة للطباعة و النشر ,بيروت ,د.ت
 .11محمد علي ابو ريان ,فلسفة الجمال و نش ة الفنون الجميلة ,دار المعرفة الجامعية ,االسكندرية ,دت,
 .12محمود امهز ،الفن التشكيلي المعاصر(التصوير  ،)1970-1870دار المثلث للتصميم للطباعة والنشر ،بيروت1981 ،
 .13انصاف الربضي ،جدل فلسفي بن الذات والموضوع في الحكم الجمالي ،دار وائل للنشر2015 ،
 .14محاضرات تحت عنوان رؤيا جمالية  ،د انصاف الربضي منشورة على يوتيوب .
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