
 

 

 

 

 

 

 كمية التربية         
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقررمواصفات 

  الفنفلسفة 
 عامالرابعة الفرقة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكمية: التربية



              القسم:
 

 الفنفمسفة المقرر /  توصيف
 )إعداد تتابعي(. االجتماعالفمسفة و / إعداد معمم  التابع لو المقررالبرامج  /البرنامج 

 لمبرنامج / رئيًسا.عية العناصر الرئيسية والفر 
 الفمسفة/ قسم  التابع لو المقررالقسم العممي 
 .كمية اآلداب -الفمسفةقسم تدريس المقرر /   المنوط بوالقسم العممي 
 الثانىالفصل الدراسى  – واجتماعفمسفة  رابعة/ المستوى /  العام الدراسى

 : المقررتوصيف  الموافقة عمىتاريخ 
 

 ساسية:  األ أواًل: المعمومات
 Phi 215الكود:                         الفنفمسفة  العنوان:

 .ساعتانالمحاضرة:
 ساعتانالمجموع:                                                  العممية:الدروس 

 

 مهنية: معمومات  ثانيًا:

 األهداف العامة لممقرر :  (1

  أن:رًا عمي ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته قاد
 يوضح الطالب طبيعة الفن المعاصر. -1
 يفسر العالقة بين اإلبداع والتذوق. -2
 يشرح األسس الفمسفية التي تحكم الفنون. -3
 

 
   (ILOs)( مخرجات التعمم المستهدفة 2

 المعرفة والفهم -أ

  أن:ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي 
 الفن المعاصر. يوضح طبيعة مناىج (1
 يتعرف مذاىب الفن المعاصر. (2
  يسرد نماذج من أعالم الفن المعاصر (3

 المهارات الذهنية:  -ب



 ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي أن: 
 يوضح العالقة بين الفنون. (1
 يقارن بين الشكل والمضمون. (2
 يميز بين الفنون المختمفة. (3
 بعضيا البعض.بلفنون يوضح مدي تأثر ا (4
 

 : العممية و المهنيةالمهارات  -ج

 سيالي.سيلخص الورهب ال (1

 يفحص هرهب الطبيعة. (2

 .والطبيعي سياليسيقازى بيي الورهبيي ال- (3

 
 

 :  ولها قابمية النقلعامة مهارات  -د
 ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي أن: 

 ميل أحد موضوعات المقرر.تحفى يطبق ما درسو  -1

 عن أحد موضوعات المقررجمع معمومات وبيانات يشارك في  -2

 .المغةلفمسفة دراسة تحميمية متعمقة وناقدة يستطيع إعداد  -3

 – التحمينل –االستقصنا   –مثنل البحنث الفنن فمسفة يكتسب ميارات بحثية في مجال  -4
 .الفحص -النقد 

  المحتويات:(3

عدد  الموضوع
 الساعات

ساعات إرشاد / دروس  محاضرة
 أكاديمية / عممية

 طبيعة الفي الوعاصس: -1

 تطىز الفي الوعاصس. -الفي الوعاصس. -

ًظسياااا الفااي  -اتجاهاااا الفااي الوعاصااس. -

 الوعاصس.

6 
 

2  
 

  2 4 .اإلبداع والتروق -2

األسس الفلسفية التي تحكن تأثيس الفٌىى  -3

 بعضها البعض.

 

4 2  

 ي الوعاصس.هٌاهج الف -4

. 

4 2  



عدد  الموضوع
 الساعات

ساعات إرشاد / دروس  محاضرة
 أكاديمية / عممية

  2 4 .أهن هراهب الفي الوعاصس -5

  3 6 ًواذج هي أعالم الفي الوعاصس -6

 التعميم والتعمم: وطرق أساليب ( 4

 المحاضرة .أ 

 الحوار والمناقشة .ب 

 التعميم التعاونى .ج 

 

 أساليب تقييم الطمبة.( 5

 لممقررفيم الطالب  :لتقييم   . الفن المعاصرفمسفة حول بحوث عداد إ -1

 الموضوعاتليذه فيم الطالب   لتقييم:    الموضوعات المقررةأوراق بحثية عن داد إع -2

 استيعاب الطالب لما درسوه لتقييم:  التكميفات األسبوعية التى يقوم بيا الطالب. -3

 أدا  الطالب عمى المقرر لتقييم:             اختبار نصف الفصل الدراسى. -4

 أدا  الطالب عمى المقرر لتقييم:               اختبار نياية الفصل الدراسى. -5

 

 جدول التقييم : 
 أسبوعيا األسبوع:التقييم األول                                    

 التقييم الثانى                                   األسبوع : السابع
 الدراسىالتقييم الثالث                                   األسبوع: نهاية الفصل 

 
 النسبة المئوية لكل تقييم : 

 %88                  االمتحان النظرى النهائى / الفصمى
 االمتحان العممى

 %28                       أعمال السنة/ الفصل الدراسى
 %188                                              المجموع

 
 قائمة المراجع :  ( 6



 مكتبة مصر. القاىرة: فمسفة الفن في الفكر المعاصر،(: 1666) زكريا إبراىيم (1
دار الفكننر القنناىرة: المجمننل فنني فمسننفة الفننن، ترجمننة سننامر النندروبي،  :(1647) كروتشننة (2

 العربي.
 

 

 
 

 لمتعميم والتعمم : التسهيالت الالزمة ( 7

 .المكتبة 

 )شبكة المعمومات الدولية )االنترنت 

 المجالت والدوريات المتخصصة. 
 
 نسق المقرر:                                                         رئيس القسمم
 
 
 

 
 


