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 m.a.ruaa@uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني 

 الحضارات القديمة في فن التاريخ  اسم المادة 

 سنوي مقرر الفصل 

 اهداف المادة

اكساب الطلبة معارف ومهارات واتجاهات في معرفة تاريخ الفن المصري  -

 واالغريقي . 

تحليل االعمال الفنية التي انجزت في مصر  ان يصبح الطالب قادرا على  -

 واالغريق 

ان يصبح الطالب قادرا على تذوق االعمال الفنية التي انجزت في الحضارات  -

 المصرية واالغريقية. 

 ان يكون قادرا على االستفادة من الرموز الفنية لتلك الحضارات في اعماله الفنية 

التفاصيل االساسية 

 للمادة

لتعريف الطالب بتاريخ الفن المصري واالغريقي والتعرف على رموزها  أساسي مادة 

الفنية في مجال النحت بشقيه المجسم والبارز والرسوم الجدارية  فضال عن العمارة 

 في العصور القديمة في الحضارة المصرية القديمة وحضارة االغريق . 

 ال توجد  الكتب المنهجية 

 المصادر الخارجية

, مكتبة العروبة   1( الفنون عبر العصور , ط 1990ابي )الزعابي , زع ● 

 للنشر والتوزيع الكويت 

( تاريخ عام الفنون , جامعة االسكندرية في مصر ,    2009قادوس , عزت ) ● 

 االسكندرية 

 تقديرات الفصل 

الفصل 

 الدراسي

االمتحانات  المختبر 

 اليومية 

االمتحان  المشروع 

 النهائي 

20 % - 5 % - 50 % 

 معلومات اضافية 

 النظري                                                

 25الفصل الدراسي االول                       

 25الفصل الدراسي الثاني                      

 50االمتحان النهائي                             

 % 100المجموع                                    
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 االسبوعي جدول الدروس 

 المادة النظرية  التاريخ  االسبوع 
المادة  

 العملية 
 المالحظات 

 نظري  تاريخ الحضارة االغريقية     1

2  
عصر الحضارة االغريقية البدايات االولى , العصر  

 االركائي  

 
 نظري

 نظري  الفلسفة االغريقية الجذور الفلسفية    3

 نظري  اراء سقراط وافالطون وارسطو حول الفن    4

 نظري  العصر الكالسيكي االغريقي   5

 نظري  العمارة االغريقية    6

 نظري  المعابد االغريقية  7

 نظري  الفصل االول  امتحان الشهر االول   8

 نظري  فنون النحت االغريقي   9

 نظري  النحت في القرن الرابع قبل الميالد    10

 نظري  فن العصر الهيليني   11

 نظري  فن التصوير اليوناني   12

 نظري  الفصل االول   امتحان الشهر الثاني  13

   مناقشة تقارير الطلبة    14

   مراجعة عامة   15

 عطلة نصف السنة 

 نظري  مقدمة عن تاريخ الحضارة المصرية    16

 نظري  عصر االسرات المصرية    17

18  
والمتاخرة   الوسطى وفنون مصر في عصر االوسرات 

 والدولة الحديثة 

 
 نظري

 نظري  الديانة والفن في الحضارة المصرية الفرعونية    19

 نظري  االلهة المصرية القديمة    20

 نظري  العمارة المصرية    21

 نظري  الرسوم الجدارية في الحضارة المصرية القديمة    22

 نظري  الفصل الثاني /ول امتحان الشهر اال  23

 نظري  االهرامات المصرية    24

25  
زوسر , خوفو , خفرع , منقورع ,  خصائص اهرام 

 الهرم الناقص 

 
 نظري

 نظري  النحت المصري   26

 نظري  خصائص النحت المصري    27

   امتحان الشهر الثاني/الفصل الثاني   28

   الطلبة مناقشة التقارير   29

   مراجعة عامة   30

 

 : توقيع رئيس القسم                                                                                      :المادة  توقيع استاذ

 رؤى خالد عبد اللطيفماجستير    



 

 
    


