
 

 
 
 

 جدول الدروس االسبوعي

 م.د.انسام اياد علي االسم

 ansam13331@gmail.com البريد االلكتروني
dr.ansam@uodiyala.edu.iq 

 تاريخ الفن القديم  اسم المادة
 السنوي مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
 ت المصددريت وااليريقيددت واالسدد ميتمعرفددت تدداريخ الفنددون العرا يدد تهدددف المددادة  لدد 

يتعامدل مده هدذ  و الفنون في تنفيذ اعمالد  الفنيدت  تمك من خصائصالطالب يستفيد و 
 المعمومات كإرث وبإمكان  نقمها ال  االجيال التاليت.

 التفاصيل االساسيت لممادة
 

فنون من االنسان القديم مرورا ال  فنون وادي  مختمف عم  الطالب يتعرف ان
الهنديت  الفنون مختمف عم  تعرف  عن فض   القديمت المصريت والفنون الرافدين

 هذ  من فن كل وخصائص جداريت ورسوم ونحت عمارة من والصينيت والفارسيت 
 . الفنون 

 ال يوجد الكتب المنهجيت

 المصادر الخارجيت
 

 بغداد ، تاريخ فنون العراق القديم،  3122صاحب ، زهير واخر  •
 ، الكويتالفنون عبر العصور  2191الزعابي ، زعابي ، الفنون عبر العصور ، •
 تاريخ عام الفنون  ، االسكندريت ،مصر، 3111 ادوس ، عزت احمد ،  •
 االنترنيت 

 
 تقديرات الفصل

 االمتحان النهائي الواجبات الشهري االمتحان درجت اليومي الفصل الدراسي

32% 2% 21% 21% 21% 
 

 معمومات اضافيت
 
 

                      النظري                                                     
 32                      األول                        الشهر  

                                 32                                            الثاني   الشهر
                  21                                       نهايت الكورس      

                                %211                                               المجموع    

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

  ديالى   الجامعة :
 الفنون الجميلة الكلية :

 التربية الفنية القســم :
 االولى المرحلة :

 انسام اياد علي اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس دكتور اللقب العلمي :

 دكتوراه  المؤهل العلمي :
 كلية الفنون الجميلة مكان العمل  :

 
 

 الكلية :

mailto:ansam13331@gmail.com
mailto:ansam13331@gmail.com
mailto:dr.ansam@uodiyala.edu.iq
mailto:dr.ansam@uodiyala.edu.iq


 

 

 
 األسبوعيدول الدروس ج

 المالحظات يةلمالمادة الع المادة النظرية التاريخ االسبوع

 نظري   يقذيت عٍ تارٌخ انفٍ انقذٌى  1

فُىٌ االَساٌ فً انعصر انحجري   2

 انقذٌى
 نظري 

فُىٌ كهف السكى،كهف تايٍرا ،كهف   3

 فاٌ دي كىو
 نظري 

 نظري  فُىٌ  انعصر انحجري انىسٍط  4

1فُىٌ  انعصر انحجري انحذٌث ج  5  نظري   

 نظري  يتحاٌ انشهر االول ا  6

2فُىٌ انعصر انحجري انحذٌث ج  7  نظري  

 نظري  فُىٌ انعصر انشبٍه بانتارٌخً  8

 نظري  انفُىٌ انسىيرٌت  9

 نظري  انفُىٌ فً انعصر االكذي  11

ايتحاٌ انشهر انثاًَ   11  نظري  

زٌارة انى يكتبت انكهٍت قراءة كتاب   12

 تارٌخ انفٍ فً بالد انرافذٌٍ 
 نظري 

عرض ًَارج يصىرة عٍ تارٌخ انفٍ   13

 انقذٌى
 نظري 

 نظري  انفُىٌ فً انعصر انبابهً انقذٌى   14

   مراجعة شاملة  15
الفنون في العصر البابلي   16

  الوسيط)العصر الكيشي(
 نظري 

العصر االشوري الفنون في   17
 1ج

 نظري 

الفنون في العصر االشوري   18
 2ج

 نظري 

يُاقشت تقارٌر انطهبت عٍ فُىٌ انقذًٌت فً   19

 وادي انرافذٌٍ 
 نظري 

 نظري   ايتحاٌ انشهر االول  21

 نظري  انفُىٌ فً حضارة يصر انقذًٌت  21

 نظري   انفُىٌ االغرٌقٍت  22

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

   ديالىالجامعة : 
 الكلية :الفنون الجميلة 
  القســم : التربية الفنية

 ولىالمرحلة : اال

 انسام اياد علي اسم المحاضر الثالثي : 
 اللقب العلمي : مدرس دكتور

 المؤهل العلمي : دكتوراه 
 مكان العمل  : كلية الفنون الجميلة

 

 
 



 نظري  انفٍ انروياًَ انقذٌى  23

 نظري  انفٍ انفارسً انقذٌى  24

 نظري  انفٍ انقذٌى نهحضارة انصٍٍُت   25

 نظري  زٌارةانًكتبت وقراءة كتاب تارٌخ انفٍ انقذٌى   26

 نظري  ايتحاٌ انشهر انثاًَ  27

 نظري  يراجعت انفصم انثاًَ  28

 نظري  عرض ًَارج يصىرة فً تارٌخ انفٍ  29

   نهًادةيراجعت شايهت   31
 

 

 

 

 

 

 

 

 :  رئيس القسم توقيع                                            :توقيع مدرس المادة

 
 

 

 

 

 

 

 


