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ي 
 
  M.Aلقب ثان

 الفنون والمجتمع
ي  

 
ي الفنون والمجتمع M.A. لقب ثان

 
  ف

نامج  بروفيسور مريم جوالن: مديرة البر

ر تحديات    تجمع بي 
ة الت  ر   المجتمع والفنون يوفر لك تجربة أكاديمية ممب 

ر
  ف

اللقب الثانر
ر عالم الفنون   تحيط بنا وبي 

  من دمج فروع تعليمية من مواضيع . المجتمع الت 
نامج مبتر البر

, التحليل االجتماع  النقدي: باإلضافة ال, علم االنسان والتاري    خ , علم االجتماع, علم النفس
ي, اضيع الفنون الجماهريةمو  نامج .  توجيه مجموعات وتطوير قدرات التأثب  الجماهب  البر

  التعليم العال  التعليم  متنوع 
ر
ي ويشمل مجاالت علمية متقدمة ومتطورة األهمية ف   , ومبر

 
ف

 .المجتمع وعالم الصحافة

ي المجتمع والفن يوفر للطالب
 
نامج التعليمي ف  :البر

نظري الذي يسلط الضوء عىل التفكب  النقدي تعليم  
 .وتطبيقها

فك المهنية بتوجيه المجموعات و اكتساب األدوات 
 .الرصاعات 

خوض التجارب 
باستخدام الفنون  
كأداه للتعبب  عن 
النفس وللوع  

 .االجتماع  
  
ر
اك ف االشب 
الفعاليات 



الجماهرية ضمن التطبيق العمىل  بهدف التغيب  
 .االجتماع  

  مجاالت ومع فئات مختلفة
ر
بية : خوض التجارب ف الب 

  ضائقة, الجيل الذهتر  , النساء ,والتعليم
ر
, شبيبة ف

وذلك ك  نطور القدرة لدى الطالب عىل قيادة مبادرات 
 .جماهرية للتغيب  

 
نامج موجه لمن يحمل لقب أول   بتعلم نظريات أكاديمية متطورة والكتساب , البر

المعتر
ات  األدوات التطبيقية يات ولقيادة تغيب    تمنحهم القدرة عىل العمل بمجموعات وجماهب 

الت 
  استشارة. اجتماعية بواسطة الفنون

نامج هم اخصان    البر
ر
تربية , دعم, العديد من الطالب ف

  يعملون بها
  األطر الت 

ر
ات ف ر بقيادة تغيب  ر المهتمي    المجتمع والجماهرية, ومدرسي 

ر
 .ف

ر بإمكان *   يؤهل اللقب المعلمي 
  ساعات التطوير الذان 

ر
 .ية تطوير أفق جديد ف

نامج بإمكانهم فحص إمكانية حصولهم عىل اس * جاع مال  طالب البر
والحق بالحصول عىل ب 

جاع  .صندوق االسب 

نامج    عن البر

ر نظريات التغيب  االجتماع  والتجارب بدمج الفنون من خالل تطوير  نامج يدمج بي  البر
  المجتمعواكتساب األدوات لت, القدرات

ر
 .طبيقها بمجاالت مختلفة ف

نامج بالتعلم التجريتر  ، والذي يعتمد عىل   البر
ر أكاديم  رائع ، والذي يتم تدريسه مستوى يتمب 

ة ور    مجموعات صغب 
ر
وورش العمل جزًءا مهًما من المنهج  تطبيقتعد الجوالت وال. اعيةف

تتيح هذه الجلسات الفريدة للطالب تذوق قوة الفنون كأداة للتغيب  االجتماع  ، . الدراس  
  المجتمع اإلرسائيىل  ، مثل النساء ، 

ر
والتعرف بشكل أكبر عىل القطاعات والمجموعات ف

ر للخطر الجيل الذهتر    .، والشباب المعرضي 

ر الفن والمجتمع ويكشف قوة : المجتمعلفنون كأداة للتعليم و  نامج الروابط بي  يستكشف البر
ية ومروج للعمليات االجتماعية ر  .الفن كأداة تحفب 

اعات؟ كيف تم تسخب  قوة الفنون عن طريق التغيب   ر كيف تعتبر الفنون أداة لحل البر
؟  االجتماع 

  الدورات النظرية
ر
نامج ف ها خالل البر ات العملية ، حيث  تتم مناقشة هذه األسئلة وغب  والخبر

الرسم والنحت والدراما والرقص والحركة والمرسح : يتلق  الطالب طعًما لعالم الفن المتنوع
  والموسيق  

 .السينمان 

 :من بي   المواضيع 
   نماذج ونظريات التغيب 
 توجيه مجموعات  

ر
 دورات ف

 للتدخل , النتاج, من الفكرة
 االجتماع  

  ر المجموعات اعات بي  ر حل البر
 بواسطة الفنون

 المج  
ر
 من النظريات للتطبيق -تمعالتدخل ف

 جندر وحركة, فتيات 
 عالم المرأة ودراسة الجندر  

ر
 القضايا والمعضالت ف

 العرص الثالث  
ر
 اإلبداع كطريقة للحياة ف

 ضائقة  
ر
 لمحة نظرية: فتيات ف

 دورات التطبيق 

نامج التعليمي   البر

  المجتمع والفنونبرنامج 
ر
  ف

ر  اللقب الثانر  .يستمر عىل مدى سنتي 

وط القبول والتسجيل  www.asa.ac.il :لرسر

اتمن الممكن أن ت  .حدث تغيب 

 

http://www.asa.ac.il*/

