كمية التربية

مواصفات المقرر

علم الجمال
الفرقة الثالثة عام

الكمية :التربية

القسم:
توصيف المقرر  /المنطق الحديث
نموذج لمواصفات المقرر

البرنامج أو البرامج التابع لو المقرر  /إعداد معمم الفمسفة واالجتماع (إعداد تتابعي).

ئيسا.
ًا
المقرر يمثل
ئيسا أو ً
ثانويا بالنسبة لمبرنامج  /ر ً
عنصر ر ً
القسم العممي المسئول عن البرنامج  /قسم الفمسفة .

القسم العممي المسئول عن تدريس المقرر  /قسم الفمسفة -كمية اآلداب .

السنة الدراسية  /المستوى ثالثة فمسفة واجتماع – الفصل الدراسى الثانى
تاريخ الموافقة عمى توصيف البرنامج:
أوالً :المعمومات األساسية:

العنوان :عمم الجمال

الكود.Phi322 :

المحاضرة :أربع ساعات.

الدروس العممية:

ثانيا :معمومات مهنية:

 )1األهداف العامة لممقرر :

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته ًا
 )1يتعرف الطالب تاريخ الفكر الجمالى حتى العصر الحديث.
 )2يميز بين عمم الجمال وغيره من الدراسات األخرى.
 )3يوضح طبيعة عمم الجمال ووظيفتو.

 )4يميز الطالب بين مفيوم الجميل فى الفن والجميل فى الطبيعة.

 )2مخرجات التعمم المستهدفة )(ILOs

أ -المعرفة والفهم

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر ًا
 )1يفحص اإلبداع الفنى.
 )2يحدد شروط اإلبداع الفنى.
 )3يحمل نظريات النقد الفنى.

المجموع :أربع ساعات

 )4يناقش عالقة القيم الجمالية بالقيم األخالقية والدينية.

 )5يعرض ألىم النظريات الحديثة والمعاصرة فى عمم الجمال.
ب -المهارات الذهنية:

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر ًا
 )1يميز بين عهم انجمال وغيره من اندراسات األخري .
 )2يوضح طبيعة عمم الجمال ووظيفتو .
 )3يميز الطالب بين مفيوم الجميل فى الفن والجميل فى الطبيعة .
 )4يفحص بعض من اإلبداعات الفنية.
 )5يحدد شروط اإلبداع الفنى
 )6يحمل نظريات النقد الفنى.
ج -المهارات المهنية والعممية:
 -1يحمل مكونات بعض الموحات الفنية الكبرى.
 -2ينقد بعض النظريات الفنية اإلبداعية.
د -مهارات عامة ولها قابمية النقل :

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر ًا
 يكتسببب ميببارات بحثيببة فببي مجببال عمببم الجمببال مثببل البحببث – االستقصببا – النقببد -
التحميل.

 )2المحتويات:

الموضوع
 -1مقدمة فً تاريخ انفكر انجمانً

عدد

الساعات

محاضرة

4

1

8

2

 -2عهم انجمال  -مىضىعو ومنهجو
 عالقةةةةة عهةةةةم انجمةةةةال باندراسةةةةاتاألخري
 -3انتصىرات انعامة نمفهىمً انفن 8
وانجمال

2

ساعات إرشاد  /دروس

أكاديمية  /عممية

الموضوع

محاضرة

عدد

الساعات

 -4اإلبةةةةداف انفنةةةةً بىلةةةةفو تم يةةةةم 4

1

ومحاكاة .
 -5شروط اإلبداف انفنً

4

1

 -6نظريات اننقد انفنً

12

3

ساعات إرشاد  /دروس

أكاديمية  /عممية

 )3أساليب وطرق التعميم والتعمم:
أ .المحاضرة

ب .التعميم التعاونى

ج .الحوار والمناقشة.

 )4أساليب تقييم الطمبة.

 تحميل وتمخيص نظريات النقد الفنى.

 التكميفات األسبوعية التى يقوم بها الطالب.
 اختبار نصف الفصل الدراسى.
 اختبار نهاية الفصل الدراسى.

جدول التقييم :
التقييم األول

األسبوع  :أسبوعيا

التقييم الثانى

األسبوع  :السابع

التقييم الثالث

األسبوع :نياية الفصل الدراسى

النسبة المئوية لكل تقييم :
االمتحان النظرى النيائى  /الفصمى
االمتحان العممى

أعمال السنة /الفصل الدراسى
المجموع
 )5قائمة المراجع :

%88
%28
%188

 -1أميب بره حمم ببى مط ببر ( : )1994مقدم ببة ف ببى عم ببم الجم ببال وفمس ببفة الف ببن الق بباىرة :.دار
المعارف .

 -2محمببد عمببى أبببو ريببان (: ) 1974فمسببفة الجمببال ونشبباة الفنببون الجميمببة القبباىرة الببدار
القومية لمطباعة والنشر.

 -3زكريا إبراىيم (: )1959مشكمة الفن القاىرة :مكتبة مصر.

 -4زكى نجيب محمود ( : )1979فى فمسفة النقد  .بالقاىرة :دار الشروق .
 )6اإلمكانات المطموبة لمتعميم والتعمم :


المكتبة.

 شبكة المعمومات الدولية (االنترنت)
المقرر منسق:

رئيس القسم

