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 :المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

  الفنون والتصمٌم : الكلٌة 

  التصمٌم الجرافٌكً : القسم 

  علم الجمال: عنوان المقرر
  

 وصف المساق 

تتبادل ىذه المادة النظريات  الجمالية في مختمف العصور بتحميل واف ودراسة تفاعميا وتاثيرىا بالظرف التاريخي وتاثيرىا بالجوانب 
  .الحياتية واالقتصادية واالجتماعية

 

 اهداف المساق 

يهدف هذا المقرر إلى مساعدة الطالب على 
التعرف عمى القيم االيجابة والسمبية في ميادين الجمال واألخالق وكذا التعرف عمى األىداف النفسية والوعي األرادي والالرادي 

 .وآلية التذوق الفني 
 

 : مخرجات التعلم

عند االنتياء من ىذا المقرر، فإنو من المتوقع أن يكون الطالب قادرًا عمى أن 
 –  نظرية الجمال الفني –نظرية المحاكاة  )اكتساب جيات اإلبداع من خالل توليد األفكار والتأمل من خالل نظريات عمم الجمال 

 . وكذا التعرف عمى المكونات األساسية لإلبداع ومراحمو  ( نظرية التجربة الجمالية – النظرية الشكمية –النظرية اإلنفعالية 

 
 

 :  هيكل المقرر

 

اجراءات  طرق التعليم
 التعلم

نتاجات  المواضيع
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 االسبوع

مه خالل شرح المىهج 

 والمشاركة داخل المحاضرة

 حماضرات اسبوعيا من 3 شرح وظري 
سياق ادلذكرة ادلعطاه للطالب 
وقسمة على عدد ايام الفصل 

 تعريف علم اجلمال/ الدراسي 

التعرف على علم 
 الجمال

 االول 3

مه خالل شرح المىهج 

 والمشاركة داخل المحاضرة

 الثانً 3 فلسفة علم الجمال البعرف على الغرائز ودوافعها  الشرح الىظري 

مه خالل شرح المىهج 

 والمشاركة داخل المحاضرة
شرح نظري 

من خالل 
ربطها بأمثلة 

 من الحٌاة 

تعرٌف  تعرٌفات الجمال والقبح
اإلرتباط بٌن 
 الجمال والفن 

 الثالث  3

 الرابع 3 األختبار األول    

مه خالل شرح المىهج 

 والمشاركة داخل المحاضرة
التعرف على آراء  نظرٌات وآراء الفالسفة  نظري شرح 

الفالسفة لنظرٌات 
 علم الجمال 

 اخلامس   3

مه خالل شرح المىهج 

 والمشاركة داخل المحاضرة
انواع الجمال ومٌادٌن الجمال  نظريشرح 

 الحسً والمعنوي 

التعرف على 
انواع الجمال 

وربطها بأمثلة من 
 الطبٌعة 

السادس  3

مه خالل شرح المىهج 

 والمشاركة داخل المحاضرة
نظرٌات المحاكاة وآراء  نظريشرح 

 فروٌد فً التحلٌل النفسً 

 السابع 3 نظريات عمم الجمال 

مه خالل شرح المىهج 

 والمشاركة داخل المحاضرة
 الثامن 3 األدراك  شروط حدوث األدراك  نظريشرح 
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مه خالل شرح المىهج 

 والمشاركة داخل المحاضرة
فً اضافة  (فروٌد  )نظرٌة  نظريشرح 

الجانب األجتماعً الى 
الالشعور وسماه الالشعور 

 الجمعً

الشعىر 

 والالشعىر

 

 

 

 

 

 

 التاسع 3

مه خالل شرح المىهج 

 والمشاركة داخل المحاضرة
ارتباط اللون بعلم الجمال  شرح نظري 

من حٌث األستخدام 
والتناول وتوظٌفهما 

وارتباط اللون بالرمز 
 أثاره 

 العاشر  3 األلوان 

احلادي  3 األختبار الثانً    
 عشر

مه خالل شرح المىهج والمشاركة 

 داخل المحاضرة
حاالت اإلنفعال البسٌطة  شرح نظري

والمعقدة وأثرها 
 .ودوافعها

 الثاين عشر 3 األنفعال

مه خالل شرح المىهج 

 والمشاركة داخل المحاضرة
الفرق بٌن الحلم والٌقظة  شرح نظري 

وارتباط احالم الٌقظة 
بالمشاكل التً تواجه 

 اإلنسان 

 الثالث 3 الٌقظة والنوم
 شرع

مه خالل شرح المىهج 

 والمشاركة داخل المحاضرة
تقدٌم ورقة بحثٌة  مناقشة المواضٌع مناقشة 

عن ماهٌة اللون 
 –اإلدراك –

 األنفعال - اإلبداع

 الرابع عشر 3

األختبار    
 النهائً

اخلامس  3
 عشر
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 المراجع 
 

 الكتاب المقرر الرئٌس
  

 (دار النشر  , , الطبعة المؤلف,  العنوان)
 

 المقررات المساندة 
 

 (دار النشر  , , الطبعة المؤلف,  العنوان)
 

: طرق التعليم 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االمتحان االول   

 االمتحان الثاني   

  مشاركة  

 االمتحانى النهائي  50 حسب التقوٌم الجامعً 

 


