
                                                                                                    

 

 وصف المقرر الدراسي
 

 االسم

  أ.م.د جوالن حسين علوان

 

 البريد االلكتروني

Jolanhussien33@gmail.com 

 

 اسم المادة 

 

 الحديث والمعاصر الفن  تاريخ 

 

 مقرر الفصل

 سنوي

 

 

 

 

 

 اهداف المادة 

تهدف المادة الى تعريف الطالب باهمية ودراسة مادة تاريخ الفن الحديث والمعاصر 
 وذلك من اجل زيادة الوعي واالدراك للفترات واهم االنجازات الفنية الموثقة.

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف المادة 

 
إلى مجموعة واسعة من القضايا والمهارات والممارسات في  لبةفي تاريخ الفن الط تقدم هذه المادة 

في القرن التاسع عشر والقرن العشرين ة مع التركيز على األعمال الفنية بصريمجال الدراسات ال

 . والقرن الحادي والعشرين

 

 الكتب المنهجية

 ال توجد 

 

 

 المصادر الخارجية

 ث مايكل ليفاي ترجمة فخري خليل تاريخ الفن االوربي الحدي

 الفن المعاصر اساليبه واتجاهاته د.بالسم محمد 

 

 تقديرات الفصل

 الفصل الدراسي

 االول 

 

فصل ال   

 الدراسي الثاني 

االمتحانات 

 اليومية

والمشاركة 

 الصفية 

 المشروع

 والواجبات 

االمتحان 

 النهائي

51 % 51% 51 % 51 % 11  % 

 

 معلومات اضافية

     

   

 

 

           

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
 

 ديالى الجامعة :
 الفنون الجميلة الكلية :

 الفنون التشكيلية القســم :
 الرابعة المرحلة :

جوالن حسين  الثالثي : اسم التدريسي
 علوان

 استاذ مساعد اللقب العلمي :
 دكتوراه المؤهل العلمي :

 كلية الفنون الجميلة :مكان العمل 



                                                          

جدول الدروس االسبوعي              

ع
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س
ال

ا
 

 

 

 التاريخ
 

 

 

 المادة النظرية

 

 

 المادة العملية

 

 

 المالحظات

    تاريخ الفن الحديث   مقدمة وتمهيد في  5

   عصر النهضة   2

   الرمزية والتعبيرية االنطباعية و  3

   التكعيبية وصالون باريس  4

   التجريدية ووصول الحداثة الى امريكا   1

   والعمارة الحديثة الباوهوس   6

   الدادائية والسريالية البنائية و  7

   امتحان شهري   8

   ماتيس والفاوزم   9

   المستقبلية   51

   الفن المفاهيمي   55

  تحليل العمال فنية يقدم الطلبة مشر مناقشة   52

    زيارة لبعض المتاحف االلكترونية العالمية   53

   مناقشة   54

   مناقشة مشاريع الطلبة   51

 عطلة نصف السنة  
     مقدمة في تاريخ الفن المعاصر   5

   ما بعد الحداثة   2

    الفن ما بعد المفاهيمي   3

   فن االداء   4

     الفن البيئي   1

    فن الجسد   6

   الفن التجاري   7

   امتحان شهري  8

     الفوتورياليزم   9

    الجرافيتي وفن الشارع   51

     فن الكومبيوتر   55

     البوب ارت   52

    فن االفريقي ال  53

      ما بعد الحداثة في الفنون االسيوية   54

     الفن المعاصر في العراق   51

          

 

 توقيع رئيس القسم                                                                                                                    توقيع استاذ المادة: 

 أ.م.د جوالن حسين علوان

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
 

 ديالى الجامعة :
 الفنون الجميلة الكلية :

 الفنون التشكيلية القســم :
 الرابعة المرحلة :

جوالن حسين  الثالثي : التدريسياسم 
 علوان

 استاذ مساعد اللقب العلمي :
 دكتوراه المؤهل العلمي :

 كلية الفنون الجميلة :مكان العمل 


