
 

 

 وصف المقرر الدراسي
 

 أ.د.عالء شاكر محمود   االسم 
 dr.aletby@gmail.com البريد االلكتروني 

 علم الجمال  اسم المادة
  مقرر الفصل
 اهداف المادة 

 

 شرح الجماليات.

 تعريف الجماليات.   

 التمييز بين االستخدام اليومي للجماليات وعلم الجمال كمفهوم. 

 ر الصلة بين الجماليات والحياة ، وتحديد المكانة الجمالية في حياتنا. يجست

تعريف فلسفة الفن. تمييز النقاط المشتركة والمختلفة بين فلسفة الفن وعلم الجمال.  

 جماليا الفنون السمعبصرية اسكشاف شرح العالقة بين الفن وعلم الجمال.

 التفاصيل االساسية للمادة

 

التعرف على الموضوعات واألشياء في مجال الفن. شرح الحياة الجمالية والمخاوف 

الجمالية. تحديد صفات األحكام الجمالية. شرح خصائص المعرفة المستمدة من الفن. 

الفلسفة والعلوم والفن . اشرح تحديد الفرق بين / بين مختلف المعارف المكتسبة من 

الصفات األساسية لألعمال الفنية. تحديد الخيال. تحديد الغموض وتعدد المعاني. تحديد 

التكامل العضوي. شرح النقد في مجال الفن. تحديد النقد. تحديد وظيفة النقد. شرح 

 تطور الجماليات عبر التاريخ وعلم الجمال المعاصر. الفن في الحياة المعاصرة

 جماليات الصورة واللون والضوء والصوت   ووظيفتها

 الكتب المنهجية 

 
 ال توجد  

 المصادر الخارجية 

 

 فلسفة الجمال اميرة حلمي مطر 

 

 تقديرات الفصل 

االمتحانات   امتحان شهري  الفصل الدراسي 

 اليومية

والمشاركات  

 النقاشية 

 االمتحان النهائي  التقارير

من الدرجة   15% 

 لكل امتحان 

 لكل امتحان  2%

 او مشاركة

15 % 50 % 

 

 معلومات اضافية 

 

 

 

 

 

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 
 

 الجامعة : ديالى 

 الكلية : الفنون الجميلة 

 القســم : الفنون السينمائية والتلفزيونية 

 المرحلة : الثالثة 

 اسم المحاضر الثالثي : أد.عالء شاكر محمود  

 اللقب العلمي : استاذ 

 :المؤهل العلمي  دكتوراه

 مكان العمل :  كلية الفنون الجميلة 

 



 

جدول                                  

 الدروس االسبوعي 

 

 ت 
 المالحظات  المادة العلمية  المادة النظرية  التاريخ 

فلسفة الفن أو  -مقدمة: الجماليات  االسبوع االول 1

 الجمال فلسفة 

  

   معنى الجميل  االسبوع الثاني  2

   افالطون والفلسفة المثالية للجمال  االسبوع الثالث  3

   ارسطو وميتافيزيقيا الجمال  االسبوع الرابع   4

والمعنى واالستعارة: الحقيقة  محاكاةال االسبوع الخامس  5

 في الفن 

  

   كانت والحكم الجمالي   االسبوع السادس  6

 االول الشهر امتحان  االسبوع السابع   7

   فلسفة الجمال عند هيغل  االسبوع الثامن   8

علم الظواهر التأويلية: العرض   االسبوع التاسع   9

 والتمثيل واللعب 

  

   هايدجر ، أصل العمل الفني االسبوع العاشر  10

   جون ديوي الفن خبرة  االسبوع الحادي عشر 11

   النظرية الشكالنية في علم الجمال   االسبوع الثاني عشر  12

   النظرية االنفعالية في علم الجمال  االسبوع الثالث عشر  13

   مراجعة نقدية  ا السبوع الرابع عشر 14

 امتحان الشهر الثاني  االسبوع الخامس عشر  15

  االسبوع السادس عشر 16

 عطلة نصف السنة 

العناصر الجمالية في الصورة   االسبوع السابع عشر  17

 السينمائية

  

الجمالي وغير الجمالي في الفلم   االسبوع الثامن عشر  18

 واالعالن التلفزيوني

  

الجماليات واالستعارات السمعية  االسبوع التاسع عشر  19

 البصرية  

  

النظرية النقدية والوسائط  االسبوع العشرون   20

 السمعبصرية 

 

  

   اللذة البصرية والسرد السينمائي   االسبوع الواحد والعشرون  21

   دراسة جمالية فن الوسائط الجديدة االسبوع الثاني والعشرون  22

 امتحان الشهر االول  االسبوع الثالث والعشرون  23

جمالية اللون في الوسائط  االسبوع الرابع والعشرون 24

 السمعبصرية 

  

   جماليات الضوء  االسبوع الخامس والعشرون  25

   جماليات الصوت  االسبوع السادس والعشرون 26

   مراجعة ومناقشة التقارير االسبوع السابع والعشرون  27

   مراجعة ومناقشة التقارير االسبوع الثامن والعشرون  28

 مراجعة ومناقشة التقارير التاسع والعشرون االسبوع  29

 مراجعة ومناقشة التقارير  االسبوع الثالثون  30

 

 الجامعة :ديالى 

 الكلية :الفنون الجميلة 

 اسم القســم :الفنون السينمائية والتلفزيون

 المرحلة : 

 اسم المحاضر الثالثي : 

 اللقب العلمي : 

 المؤهل العلمي :  

 مكان العمل  : 

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 توقيع رئيس القسم :                                توقيع استاذ المادة :


