
 دٌالى  الجامعة :                         جمهورٌة العراق                                                                  
 الكلٌة : الفنون الجمٌلة                                                   وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً                   

 الفنون السمعٌة والمرئٌة القسم :                                                        جهاز اإلشراف والتقوٌم العلمً                  
 المرحلة : األولى                                                                                                              

      اسم المحاضر الثالثً : هٌثم علً حسٌن                                                                                                              
 اللقب العلمً :                                                                                                              

 ماجستٌر المؤهل العلمً:                                                                                                             
 كلٌة الفنون الجمٌلة مكان العمل :                                                                                                             

 االسم  هٌثم علً حسٌن

 المادة  تذوق فنً 

 مقرر الفصل وفق النظام السنوي

 مادة التذوق الفنً  الفنٌة عبر درس األعمالالطالب القدرات الالزمة لتذوق  إكساب
 

 المادة أهداف

مادة نظرٌة وعملٌة بواقع ساعتٌن عملً وساعة نظري تتوزع مفرداتها على ثالثٌن اسبوعٌا 
 تتخللها امتحانات نظرٌة وعملٌة

 تفاصٌل المادة 

 الكتب المنهجٌة  محاضرات مدرس المادة

 جون دٌوي : الفن خبرة
 جٌروم ستولٌنتز: النقد الفنً

جانٌتً : فهم السٌنمالوي دي    
شاكر عبد الحمٌد: التفضٌل الجمالً   

نفس السٌنما علم جان متري:  المدخل الى علم جمال  و  
 هنري اجٌل : علم جمال السٌنما

 

المصادر 
 الخارجٌة

 تقدٌرات الفصل الفصل الدراسً عملً +النظري االمتحانات الٌومٌة التقرٌر االمتحان النهائً
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 األسبوعًجدول الدروس 

  المادة العملية المادة النظرية التاريخ ت

  عرض فيلم مفهوم التذوق لغة واصطالحا االسبوع األول  1

  عرض فيلم مفهوم الفن االسبوع الثاني 2

  عرض فيلم مفهوم الجمال في الفن االسبوع الثالث 3

  عرض فيلم خبرة التذوق الفني االسبوع الرابع 4

  عرض فيلم البعد العقلي والمعرفي للتذوق الفني االسبوع الخامس 5

  عرض فيلم البعد الجمالي للتذوق الفني االسبوع السادس  6

امتحان نظري + وتقرٌر فً المادة  االسبوع السابع  7
 العملٌة

  

بعد البعد الوجداني للتذوق الفني وال االسبوع الثامن 8
 االجتماعي

  عرض الفيلم

  عرض فيلم عن جون دوي الخبرة الجمالية االسبوع التاسع 9

  عرض فيلم المتعة -1 االسبوع العاشر 11

  عرض فيلم التقمص -2 االسبوع الحادي عشر 11

الموضوع ) المسافة النفسية -3 االسبوع الثاني عشر 12
 والمتلقي

  عرض فيلم

  عرض فيلم االلفة والجدة وعالقتها بالتذوق الفني االسبوع الثالث عشر 13

 طرائق التعبير والتذوق الفني االسبوع الرابع عشر 14
 (األسلوب والتعبير)

  عرض فيلم

   امتحان فً المادة العملٌة والنظرٌة االسبوع الخامس عشر 15
  

 االسبوع السادس عشر 16
 

تقدٌم تقرٌر بشان المادة النظرٌة 
 والعملٌة

  

 عطلة نصف السنة

  عرض فيلم هيوم والتذوق الفني االسبوع السابع عشر 17

  عرض فيم كانت والتذوق الجمالي االسبوع الثامن عشر 18

  عرض فيلم هيجل والتذوق الجمالي االسبوع التاسع عشر 19

  عرض فيلم شوبنهور والتذوق الفني االسبوع العشرون 21

 حدس والخيال والتذوق الفنيال االسبوع الحادي والعشرون 21
 

  عرض فيلم

 التغير االدراكي االسبوع الثاني والعشرون 22
 

عرض فيلم عن نظرية 
 الجشتالت

 

تذوق جماليات الوسيط  االسبوع الثالث والعشرون 23
 السينماتوغرافي

  

  عرض فيلم

 تذوق جمال الصوت الفيلمي االسبوع الرابع والعشرون 24
 

  عرض فيلم

 تذوق جماليات الزمن الفلمي بوع الخامس والعشروناالس 25
 )الواقعي،النفسي،الدرامي(

 

  عرض فيلم

  عرض فيلم النطونيوني تذوق جمال اللون والضوء االسبوع السادس والعشرون 26

 تذوق جماليات الواقعية في السينما االسبوع السابع والعشرون 27
 لومير ، بازان ، كاركاور، فيرتوف

  ايطاليعرض فيلم 

 تذوق جماليات االنطباعية في السينما االسبوع الثامن والعشرون 28
ميليه، ارنهايم، منستربيرغ، 

 ازنشتاينمز

  عرض فيلم انطباعي

   امتحان شهري نظري وعملً االسبوع التاسع والعشرون 29

   مناقشة التقارٌر العملٌة والنظرٌة االسبوع الثالثون 31

 


