
 

 

 

 

 

walid.alkhslisi@yahoo.com 

 م جبار (.أ.د. سال  -الفن المعاصر اساليبه واتجاهاته  ) أ.د. بالسم محمد   .1

 دليل النظرية النقدية المعاصرة ) د. بسام قطوس (  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
 

 



 

 

 

 

 

ت
 

 المالحظات المادة العلمية  ة النظرية الماد التاريخ
   مفهوم النقد الفني - تعريف النقد الفني االسبوع االول  1
   تاريخ النقد الفني وفلسفة الجمال عند الحضارات القديمة االسبوع الثاني  2
   تاريخ النقد الفني وفلسفة الجمال عند الحضارات القديمة االسبوع الثالث  3

   النقد الفني في القرن الثامن عشر االسبوع الرابع  4
   النقد الفني في العصر الحديث  االسبوع الخامس  5
   النقد الفني المعاصر في العالم العربي االسبوع السادس  6
    أهمية النقد في الفن والمجتمع االسبوع السابع  7
 امتحان  االسبوع الثامن  8
   ناهجةانواع النقد الفني حسب م االسبوع التاسع  9

   أنماط النقد الفني  االسبوع العاشر  10

   أسس النقد الفني  االسبوع الحادي عشر  11
   التذوق الجمالي والنقد الفني  االسبوع الثاني عشر  12
   فلسفة النقد الجمالية وارتباطها بالنظريات النقدية  االسبوع الثالث عشر  13
   فلسفة النقد الجمالية وارتباطها بالنظريات النقدية  ا السبوع الرابع عشر  14
   االسلوب واالسلوبية في الفن المعاصر  االسبوع الخامس عشر  15

   اتجاهات حديثة في النقد  االسبوع السادس عشر  16
 عطلة نصف السنة  

   اتجاهات الحداثة وما بعد الحداثة  االسبوع السابع عشر  17
   اتجاهات الحداثة وما بعد الحداثة  االسبوع الثامن عشر  18
   االدراك والوعي الجمالي االسبوع التاسع عشر  19
 االمتحان االسبوع العشرون  20
   البنية المعرفية للفن التشكيلي المعاصر االسبوع الواحد والعشرون  21
   البنية المعرفية للفن التشكيلي المعاصر االسبوع الثاني والعشرون  22

   خطوات النقد الفني  -الية النقد الفني  وع الثالث والعشرون االسب  23
   طرق النقد الفني االسبوع الرابع والعشرون  24
   طرق النقد الفني االسبوع الخامس والعشرون  25
   تطبيقات على االعمال فنية االسبوع السادس والعشرون  26
   يلية للفن التشكيليالتحليل والعمليات التحل االسبوع السابع والعشرون  27
   تطبيقات على االعمال الفنية االسبوع الثامن والعشرون  28
   تطبيقات على اعمال فنية  االسبوع التاسع والعشرون  29

 امتحان االسبوع الثالثون  30

  

 

 

 

 :  توقيع رئيس القسم                                : توقيع استاذ المادة

 ليد علي حبيب د.و                  

 راق مجهورية الع 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
 
 
 
 
 

 


