
 

 

 
                   

 وصف مقرر دراسي
 

  جوالن حسين علوان االسم

 Jolanhussien33@gmail.com البريد االلكتروني

 فلسفة الفن وعلم الجمال اسم المادة

 الفصل االول مقرر الفصل

 الطلبةنمية الذوق الجمالي لدى ت اهداف المادة

 التعرف على مادة الجمال واهم فالسفة الجمال عبر العصور التفاصيل االساسية للمادة

 اليوجد الكتب المنهجية

  بعض المصادر الخاصة بالجمال المصادر الخارجية

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي بحث مشروع

25 5 10 10  

  معلومات اضافية

 جمهورية العراق
 العالي والبحث العلميوزارة التعليم 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
 

 ديالى الجامعة :
 الفنون الجميلة الكلية :

 الفنون التشكيلية القســم :
 رسم ثالثال المرحلة :

 د.جوالن حسين علوان  الثالثي : اسم التدريسي
 استاذ مساعد  اللقب العلمي :

 دكتوراه  المؤهل العلمي :
 الجميلةكلية الفنون  :مكان العمل 



 

 االسبوعي  جدول الدروس 

 

ت
 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ
   فلسفة الجمال عند االغريق االسبوع االول 1

   الفيثاغوريين االسبوع الثاني 2

   السفسطائيون االسبوع الثالث 3

   سقراط  االسبوع الرابع  4

   افالطون االسبوع الخامس 5

   ارسطو االسبوع السادس 6

   مراجعة  االسبوع السابع  7

 درجات على التفاعل والحضور      5درجة  / تضاف  22من   في المادة امتحان االسبوع الثامن  8

   المسلمينفلسفة الفن والجمال عند العرب  االسبوع التاسع  9

   الفارابي االسبوع العاشر 12

   ابن سينا االسبوع الحادي عشر 11

   فلسفة الفن والجمال في العصر الحديث االسبوع الثاني عشر 12

   كانت  االسبوع الثالث عشر 13

   هيكل  ا السبوع الرابع عشر 14

   مراجعة االسبوع الخامس عشر 15

  درجات على التفاعل والحضور  5درجة / تضاف  22من  امتحان في المادة االسبوع السادس عشر 16

 عطلة نصف السنة

   شوبنهاور االسبوع السابع عشر 17

   فلسفة الجمال والفن في الفكر المعاصر االسبوع الثامن عشر 18

   بروكسن االسبوع التاسع عشر 19

   كروتشة االسبوع العشرون  22

   سنتيانا االسبوع الواحد والعشرون  21

   جون ديوي االسبوع الثاني والعشرون 22

                            درجات على التفاعل والحضور 5/ تضاف درجة  22من   امتحان في المادة االسبوع الثالث والعشرون 23

   سارتر االسبوع الرابع والعشرون 24

   مدرسة التحليل النفسي  االسبوع الخامس والعشرون 25

   فرويد االسبوع السادس والعشرون 26

   يونك االسبوع السابع والعشرون 27

   مراجعة االسبوع الثامن والعشرون 28

 درجات على التفاعل والحضور  5/ تضاف  درجة 22امتحان في المادة  من  االسبوع التاسع والعشرون 29

  االسبوع الثالثون  32

  

 

 

                               

 :رئيس القسمتوقيع                                                                    :توقيع استاذ المادة

 أ.م.د جوالن حسين علوان

                                                                                                      

 

 

 العراقجمهورية 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
 
 
 

 ديالىالجامعة :
 الفنون الجميلةالكلية :

 الفنون التشكيلية اسم القســم :
 الثاني رسم  المرحلة :

 جوالن حسين علواند. الثالثي : اسم التدريسي
 استاذ مساعد اللقب العلمي :

 توراه دك المؤهل العلمي :

 كلية الفنون الجميلة  مكان العمل  :


