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 : أْذاف انًمزر-9
  ٗثشكم ػبو  نفٌُٕرذٔق ااطالع انطهجخ ػه 

  ٔيؼُٗ انفهظفخيؼزفخ اْذاف ٔيٓبيّ ٔيبْٛخ 

 ثبنؼًهٛخ انزصًًٛٛخ رثظ انزذٔق انفُٙ

  ٗفهظفخ انغًبل ٔاالثذاع انزؼزف ػه 

 مراحل ومقومات العملية االبداعية   

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

تعرف الطالب بعلم الجمال والتذوق الفنً والمفاهٌم الفلسفٌة وبعض النظرٌات التً تعمل   التذوق الفنًدراسة 

 فً التصمٌم والجمال



 يخزعبد انزؼهى ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .9

 انًؼزفخ ٔانفٓى  -أ
  االْذاف انًؼزفٛخ-أ
 انفُٙ ٔرثطٓب ثبنؼًهٛخ انزصًًٛٛخؼض انؼهًبء ٔانكزبة فٙ انزذٔق نٕلٕف ػهٗ اراء ثا - أ

 انغًبل ٔاالثذاعانزؼزف ػهٗ َظزٚبد  - ة
 سٚبدح انًؼزفخ انؼهًٛخ ٔانضمبفٛخ فٙ يغبل انزصًٛى ٔاالثذاع ٔاالثزكبر  - د
 
 

 انًٓبراد انخبصخ ثبنًٕضٕع   

بنٙ يٍ خالل رصًٛى اػًبل ثبفكبر اعزًبػٛخ انزؼبيم يغ انًٕضٕع ثزٔػ انزؼبٌٔ ٔانؼًم انغً*  

 ٔالزصبدٚخ ٔطٛبطٛخ ٔصمبفٛخ انخ

 

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

  . يظزًزحيفبعئخ ٔاطجٕػٛخ  يُٓب شفٕٚخ ٔاخزٖ رؾزٚزٚخ االخزجبراد انٕٛيٛخ  -

 طزائك ؽذٚضخ فٙ انزؼهى يُٓب انزؼهى انزؼبَٔٙ -

 ٛز انٕٛيٙ درعبد يؾذدح نهغٛبة ٔانؾضٕر ٔانزؾض - 

 . ٕالغ االنكززَٔٛخ نإلفبدح يُٓب إرشبد انطالة إنٗ ثؼض انً -

 

 

 طزائك انزمٛٛى      

 

 انًشبركخ فٙ لبػخ انذرص.

 انؾضٕر ٔانغٛبة

 ٔأَشطخ . ئٛخَٔٓب اخزجبراد فصهٛخ

 

 
 يٓبراد انزفكٛز -ط

 . مزرانً انًٕػذ فٙ ٔرظهًٛٓب انٕاعجبد أداء ػهٗ نهؼًم انطبنت لذرح رطٕٚز  -1ط

 رًُٛخ انزذٔق انفُٙ رطٕٚز انطبنت ٔرؼهًّٛ كٛفٛخ  -2ط

 ٔرشٔٚذِ ثبنًؼهٕيبد  ر انمذًٚخ ٔانؾذٚضخ فٙ انفهظفخ ٔانغًبلرذرٚت انطبنت ػهٗ اطزخذاو انًصبد -ة

 ٔانًُبلشخ. انؾٕار ػهٗ انطبنت لذرح رطٕٚز  -3ط

 

 

 



 

 

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 يزرجظ ثٕالغ انؾٛبح انٕٛيٛخ نغذة انطبنت انٗ يٕضٕع انذرص دٌٔ رطجٛم َؾٕ ػهٗ انًؾبضزح إدارح ٙ

 .االثزؼبد ػٍ صهت انًٕضٕع نزكٌٕ انًبدح يزَّ لبثهّ نهفٓى ٔانزؾهٛم 
 انغًبػٛخ ٔانٕاعجبد األَشطخ ثجؼض انطبنت ركهٛف. 

 هٕاعجبد انٕٛيٛخ ٔاالخزجبراد .ن انذرعخ يٍ َظجخ رخصٛص 

 

 طزائك انزمٛٛى    

 انًظؤٔنٛخ ٔرؾًهّ انطبنت انزشاو دنٛم انذرص لبػخ فٙ فبػهخان انًشبركخ. 

 ٔانجؾٕس. انٕاعجبد رمذٚى فٙ انًؾذد ثبنًٕػذ االنزشاو 
 ٔانًٓبر٘ انًؼزفٙ ٔانزؾصٛم االنزشاو ػٍ ٔانُٓبئٛخ انفصهٛخ االخزجبراد رؼجز. 

 ٔانزطٕر انشخصٙ (.انًٓبراد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبراد األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف  -د 

 .انزصًٛى ٔػاللزّ ثزًُٛخ انذٔق انفُٙػهٗ انزؼزف ػهٗ   انطبنت لذرح رًُٛخ  -1د

 . فٙ انزؼزف ػهٗ يٕاضٛغ انفهظفخ ٔانغًبل اإلَززَذ يغ انزؼبيم ػهٗ انطبنت لذرح رًُٛخ  -2د

 .انغًبػٙ يٍ خالل انزؼهى انزؼبَٔٙ انزؼبيم ػهٗ انطبنت لذرح رًُٛخ  -3د

 .ٔانؼصف انذُْٙ ٔانًُبلشخ انؾٕار ػهٗ انطبنت لذرح ٕٚزرط    -4د
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 انظبػبد األطجٕع
يخزعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اطى انٕؽذح / انًظبق 

 أٔ انًٕضٕع
 طزٚمخ انزمٛٛى طزٚمخ انزؼهٛى

 الفلسفة     2 االٔل

الماهٌة ,المعنى,  
 اسباب دراستها,
خصائص تفكٌر 

 الفٌلسوف

 َظز٘ 
اطئهخ ػبيخ 

 ٔيُبلشخ

 ػُبصز انفهظفخ 2 انضبَٙ
المٌتافٌزٌقا, المنطق, 

 نظرٌة المعرفة,
 االخالق

اطئهخ ػبيخ  َظز٘

ٔيُبلشخ أ 

 ايزؾبٌ

 يفبعئ

 فلسفة الجمال 2 انضبنش
عند الٌونان 

المسٌحٌٌن, المسلمٌن, 
 العصر الحدٌث

 َظز٘ 
أطئهخ ػبيخ 

 ٔيُبلشخ 

 َظزٚخ انًؼزفخ 2 انزاثغ
افالطون,  ابً حٌان,

 كانت
 َظز٘ 

 ٕٚيٙايزؾبٌ 

سنتانا,  كروتشٌه , نظرية المعرفة 2 انخبيض
 جون دوي ,ابن سٌنا

أطئهخ ػبيخ  َظز٘

 ٔيُبلشخ 

 2 انظبدص
انفهظفخ انًضبنٛخ, 

انٕالؼٛخ, انطجٛؼٛخ, 

 انجزاعًبرٛخ انٕعٕدٚخ

شزػ ثصٕرح 

 يخزصزح

 َظز٘ 
اطئهخ ػبيخ ٔ 

 يُبلشخ

 2 انظبثغ
رصًٛى انصف 

 رطخٔانًذ
انٕالؼٙ انًضبنٙ 

 انجزاعًبرٙ انٕعٕد٘
 اطئهخ ػبيخ َظز٘ 

 ٔيُبلشخ

 ٔفهظفزٓى همتعرٌف السوفسطائيون 2 انضبيٍ
انًُبلشخ فٙ  َظز٘ 

انزؾضٛز 

 انٕٛيٙ

 فالسفة 2 انزبطغ

بروتاغورس, 
سقراط. غورغوراس ,

افالطون, زٌنفون 
 ,افلوطٌن

 َظز٘ 

 اطئهخ ػبيخ

 ٔيُبلشخ

 ايزؾبٌ شٓز    2 انؼبشز

مفهوم علم  علم الجمال متى ظهر 2 انؾبد٘ ػشز 
 الجمال,المنهج

اطئهخ ػبيخ  َظز٘ 

 ٔيُبلشخ

 جمال الفن التصمٌمال كيف يحدث الجمال 2 انضبَٙ ػشز
يُبلشخ ٔ  َظز٘ 

 رؾضٛز ٕٚيٙ
 اطئهخ ػبيخ َظز٘  ماهٌتها كٌف حدوثها نخجزح انغًبنٛخا 2 انضبنش ػشز

 شيكبَٛخنا نًبدحانشيبٌ ,انًكبٌ, ا 2 انزاثغ ػشز
  انٕاعجبد َظز٘ 

 ًُبلشخٔان

   2 انخبيض ػشز
ايزؾبٌ  

 شٓز٘
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 انمزاءاد انًطهٕثخ :
 كزت انًمزر 
 ٖاخز  

 تذوق الفنون فلسفة  أ.د باسم الغبان (0)

 تولستوي ماهو الفن ترجمة محمد عبدو النجاري (7)

 فؤاد زكريا  جون دوي الفن خبرة ترجمة (3)

   خيزطهجبد خبص

 انزصًٛى ٔانغًبل غًٛم ٔانمجٛؼان 2 انظبدص ػشز
يُبلشخ  َظز٘ 

 ٔؽٕار

      

 انذح ٔانصٕرح انغًبنٛخ  2 انظبثغ ػشز
انصٕرح انغًبنٛخ 

 نهزصًٛى

ايزؾبٌ  َظز٘

 يفبعٙء

 انزغزثخ انغًبنٛخ 2 انضبيٍ ػشز
ؽم انزغزثخ يزا

 انغًبنٛخ

اطئهخ ػبيخ  َظز٘

 ٔيُبلشخ

 2 انزبطغ ػشز
يٓبراد انزغزثخ 

 انغًبنٛخ

انزغزثخ انغًبنٛخ 

نهًشبْذ ٔاالدران 

 انؾظٙ

انًُبلشخ فٙ  َظز٘

انزؾضٛز 

 انٕٛيٙ

   2 انؼشزٌٔ
ايزؾبٌ  

 شٓز٘

اؽذٖ 

 ٔػشزٌٔ
 انجؾش فٙ ػهى انغًبل 2

ْم االَظبٌ كبئٍ 

 عًبنٙ

يُبلشخ  َظز٘

 ٔؽٕار

 َشأح انزفكٛز انغًبنٙ انفكز انغًبنٙ 2 ٔػشزٌٔاصُٗ 
ايزؾبٌ ٕٚيٙ  َظز٘

 ٔيُبلشخ

 رمٛٛى انزذٔق انفُٙ انزفضٛم انغًبنٙ 2 صالس ٔػشزٌٔ
يُبلشخ  َظز٘

 ٔؽٕار

 نُمذ ٔػهى انغًبلا َظزٚبد انُمذ انغًبنٙ 2 ارثؼخ ٔػشزٌٔ
رؾضٛز ٕٚيٙ  َظز٘

 ٔيُبلشخ

 ارغبْبد ػهى انغًبل 2 خًظّ ٔػشزٌٔ
نزؼزف ػهٗ ا

 االرغبْبد

ؽٕار  َظز٘

 ٔيُبلشخ

 َظزٚبد انُمذ انغًبنٙ 2 طزّ ٔػشزٌٔ
انكالطٛكٛخ ٔانزٔيبَظٛخ 

َظزٚخ  ٔانًؾبكبد انشكهٛخ

 االنٓبو ٔانؼجمزٚخ

 َظز٘
 اطئهخ ٔيُبلشخ

 شزػ ٔؽٕار َظز٘   2 طجؼخ ٔػشزٌٔ

 2 صًبَٛخ ٔػشزٌٔ
ػهى انغًبل ٔانفٍ ػُذ 

 ثؼض انؼهًبء
 ػهًبء ٔفالطفخ

 َ٘ظز
 اطئهخ ٔيُبلشخ

 اطئهخ ٔؽٕار َظز٘ بيبْٛزٓ انززثٛخ انغًبنٛخ 2 رظؼخ ٔ ػشزٌٔ

   2 صالصٌٕ
ايزؾبٌ  

 شٓز٘



انخذيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ طجٛم 

انًضبل يؾبضزاد انضٕٛف ٔانزذرٚت 

 انًُٓٙ ٔانذراطبد انًٛذاَٛخ ( 
 . مع وتعرف املصمم على التذوق الفيناجملتيف  العملي التطبيق
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 ال رٕعذ انًزطهجبد انظبثمخ

 20 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 40 ٍ انطهجخ أكجز ػذد ي

 


