
 
 

 

 الخطة الدراسية
 2019-2018 –العام الدراسي 

 عاد محمود حمادي االسم
 Aadshamsa58@gmail.com البريد االلكتروني

 في الحضارات القديمة تاريخ الفن  اسم المادة
 سنوي مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
 جعل الطالب قادرا على معرفة تاريخ الفنون المصرية واالغريقية.-1
 خصائص كل نوع من انواع الفنون التشكيلية.يعرف  -2
 يستفيد من خصائص تلك الفنون في تنفيذ اعماله الفنية .-3
 يتعامل مع هذه المعلومات كأرث وبإمكانه نقلها الى االجيال التالية.-4

 التفاصيل االساسية للمادة
 

من عمارة ونحت  ان يتعرف الطالب على مختلف الفنون المصرية القديمة
جدارية وفنون دقيقة في الدولة المصرية القديمة ، والوسطى ،  ورسوم

والحديثة فضال عن تعرفه على مختلف الفنون االغريقية من عمارة ونحت 
  وخصائص كل فن من هذه الفنون .ورسوم جدارية 

 اليوجد الكتب المنهجية
 

 المصادر الخارجية
 

 (الفن عبر العصور ،الكويت 1989الزعابي ،زعابي ) .

 ( تاريخ عام الفنون ،االسكندرية 2009قادوس ،عزت احمد ) .

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

25% - - - 50% 
 

 معلومات اضافية
 

( درجات ويطلب منهم تقرير 10يؤدي الطالب في كل فصل دراسي امتحانين نظريين كل منهم )
 ( درجة 25( درجات ليكون المجموع )5له )يخصص 

 

 مجهورية العراق
 يم العالي والبحث العلميوزارة التعل

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 



 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
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 المادة النظرية التاريخ
المادة 
 العلمية

 المالحظات

   االسرات، عصر فنون مصر االسبوع االول 1

   النحت في الدولة الحديثة –فن النحت في الدولة الوسطى  االسبوع الثاني 2

   خصائص فن النحت وفن التصوير والفنون التطبيقية االسبوع الثالث 3

   اهرامات الجيزة والمعابد - العمارة في الدولة القديمة االسبوع الرابع 4

   المعابد والمقابر  –العمارة في الدولة الوسطى  االسبوع الخامس 5

   المعابد  –العمارة في الدولة الحديثة  االسبوع السادس 6

   امتحان شهري بعاالسبوع السا 7

   لحديثة والعسكرية العمارة ا االسبوع الثامن 8

   هاانواعواالعمدة المصرية القديمة  االسبوع التاسع 9

   النحت في العصور التاريخية االسبوع العاشر 10

   تماثيل االفراد –تماثيل الملوك  االسبوع الحادي عشر 11

   الجداريات –النحت البارز  االسبوع الثاني عشر 12

   الديانة واثرها في فنون مصر القديمة االسبوع الثالث عشر 13

   المصاطب ا السبوع الرابع عشر 14

   امتحان شهري االسبوع الخامس عشر 15

 عطلة نصف السنة 

   هاالفنون االغريقية والعوامل المؤثرة في تطور االسبوع السادس عشر 16

   العمارة -العصر المبكر )عصر ما قبل القصور( االسبوع السابع عشر 17

العمارة االغريقية في العصر الوسيط والمتأخر)عصر  االسبوع الثامن عشر 18

 ق.م(1400 -2000القصور( )

  

   طرز االعمدة  –ب العمارة اليونانية الياس االسبوع التاسع عشر 19

ري في اليونان في القرن المعبد الدو –المعابد اليونانية  االسبوع العشرون 20

 معبد البارثينون –الخامس ق.م 

  

   1المعابد االيونية / معبد االله هيرا رقم  االسبوع الواحد والعشرون 21

   معبد اثينا  –المعابد في العصر الكالسيكي والهلنستي  االسبوع الثاني والعشرون 22

   امتحان شهري االسبوع الثالث والعشرون 23

   مسرح ديونيسوس في اثينا  –المسارح  –الخزائن  -المذابح بوع الرابع والعشروناالس 24

   المنازل –االسواق  االسبوع الخامس والعشرون 25

   مراحل تطور فن الرسم على الفخار –العصور اليونانية  االسبوع السادس والعشرون 26

   والكالسيكية -فنون ما قبل الكالسيكية   االسبوع السابع والعشرون 27

   فن النحت االغريقي –فنون القرن الرابع ق .م  االسبوع الثامن والعشرون 28

   صناعة الفخار والحلي والعاج –التصوير االغريقي  االسبوع التاسع والعشرون 29

   امتحان شهري االسبوع الثالثون 30

 

 توقيع العميد :                      توقيع االستاذ : 

 ا.د عاد محمود حمادي         

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
 

 الجامعة : ديالى
 الكلية : الفنون الجميلة

 القســم : الفنون التشكيلية
 المرحلة : االولى

 اسم المحاضر الثالثي : عاد محمود حمادي
 اللقب العلمي : أستاذ

 المؤهل العلمي : دكتوراه

 مكان العمل  : كلية الفنون الجميلة


