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 :وصف المادة

تغطي هذه المادة اهم المنجزات والتطورات الفنية للحضارات القديمة وحتى الثورة الصناعية. وتشمل حضارات العراق القديم، 
من خالل دراسة العمارة والنحت والتصوير التي تتناولها األعمال الفنية في كل عصر والمصرية، واالغريقية، والرومانية، 

 تلفة على المستوى الثقافي والفني.وعبر البيئات المخ
 :أهداف المادة

 مكونات المادة: 

 (الكتب المقررة: )عنوان الكتاب، المؤلف، الجهة الناشرة، سنة النشر  .1

 .زيارة المعارض والندوات .مع إضافة ما يستجد مثل ،ملخص للمقرر من عدة مصادر  -   

 المواد المساندة )أشرطة فيديو، أشرطة صوتية(   .2

   - C.D ساليدات .... الخ، اسالميات ، ملصقات ، وجرائد  ، فيديو، مجالت 

 القراءات اإلضافية )الكتب ، الدوريات ... الخ   .3

 خطـــة تدريـــس المـــادة

Course Syllabus 

 180113 :رمز المادة 1تاريخ الفن الـمــــادة:

 --- :رافقةالمتطلبات السابقة أو/ والم الرابع :مستوى المادة

 3الساعات المعتمدة: (10:00-9:10حثم )  :موعد المحاضرة



 لمية .... الخ )إن وجد( دليل الواجبات/ الوظائف، التجارب الع  .-4

 

 

 

 

 محاضرات، مناقشات،  مناظرات ... الخ أساليب تدريس المادة:

  Learning outcomesنتائج التعلم 

  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم    .1

لفنيمة للضامارات اهم  المنجمتات والتطمورات اه لهذا المساق أن يكون على قدر من المعرفة في يفترض بالطالب بعد دراست

 والتمييت بين مراحلها المهمة.  القديمة

 .  Cognitive skillsمهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار   .2

المواقممع  مناقشممات دا ممل المضاضممرة، والبضمم  فممي  مممن  ون البدائيممةفممى الفنمم القديمممة   مميممتات العصممورالتعممرع علممى 

  .المتاحف الفنية العالمية والتعرع علىااللكترونية  

 ( Communication skillsمهارات االتصال والتواصل األكاديمي )مع المصادر واألشخاص  .3

ضرورة االتصال مع الفنانين الشبان فى المعاهد واالكاديميات الفنية العربية واالجنبية لتبادل االفكمار والموضموعات وكلم  

 .   Institutes of fine artsوأكاديمية الفنون الجميلة ، من  الل المواقع التى تضمل عناوين مثل :   الفنون الجميلة  ، 

 مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة  4

Practical   and/ or professional skills (Transferable Skills) 

 تشجيع الطالب على اقامة معارض دا ل الجامعة و ارجها  فى قاعات العرض المختلفة  دا ل المدينة.-

 

 أدوات التقييــــم:

 بض  ميداني لقراءة فنية مع مقابالت  امتضان اول وثاني ( تقارير و/أو أبضاث قصيرة و/أو مشاريع ( 

 امتضانات قصيرة 

 تقدي  شفوي لألبضاث والتقارير 

 امتضانات فصلية ونهائية 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 المتحان الثانيا

 عالمة 40 االمتحان النهائي 

التقاااااااارير و/أو األبحاااااااا  / الواجباااااااات / 

 المشاريع / االمتحانات القصيرة  

20 

 100 المجموع

 

 

 

 التوثيق واألمانة األكاديمية:
 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيضية 

 حقوق الطبع والملكية 

 تجنب االنتضال 



 

 

 

 

 

 

 

 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

 

 المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها األسبــــــــوع

 

 األول

 .الفن البدائي/مقدمة عامة 

  لكهوعافنون /, العصرالضجري القدي 

 من الصيد الى الفالحة العصر الضجري الضدي /المجسمات 

 اريضا،اوروبا 

 الثاني
 الرس  البدائي في مصر /والمعتقدالفن البدائي : التماثيل 

 

 الثالث
الفن المصري بالدولة /الفن البدائي بمصر عصر ماقبل االسرات

 -القديمة

 الفن المصري بالدولة الضديثة /الفن المصري بالدولة الوسطى الرابع

 فنون الشرق القدي : الفن السومري: العمارة والنضت  الخامس

 السادس

 

) لفن االشوري: القصوروالت رفة/ بابل-الفن االكادي:أور

 االمتحان االول(

 الفن الفارسي :والساساني السابع

 فنون بضر ايجة: حاارة مسينيا والضاارة المينوية الثامن

 النضت/الفن االغريقي : الفن الهينلستي  التاسع

 الدوري وااليوني والكورنثي الطرازالعمارة :  العاشر

 الحادي عشر

 

ن االتروسكي: المدافن وز رفتها المدن الف نياالمتحان الثا

  -الفنون اال رى/

 الثاني عشر
 المدن -المساكن–الفن الروماني :العمارة: المدنية منها :المدا ل 

 –االقواس 

 والطراز المركب  الدوري وااليوني والكورنثي الطراز الثالث عشر

 س الضمامات = الر -الطرز واالعمدة –النضت  : الرابع عشر

 مراجعة ومناقشة للمادة الخامس عشر

 السادس عشر

 
 االمتحان النهائي -

 

 :الحضور والغياب

 

% من الساعات المقررة للممادة بمدون عمذر مرضمي أو قهمري يقبلمه عميمد الكليمة إك 15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

بينمما يمنمع ممن التقمدم لالمتضمان النهمائي وتكمون  يترتب اعتبمار الطالمب منسمضبان ممن الممادة فمي حالمة قبمول العميمد للعمذر،

 عالمته في المادة صفران في حالة عدم قبول العميد للعذر المرضي أو القهري.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 المراجع العلمية للمادة      

 الكتـــــــــــب 

  مكتبممة المجتمممع العربممي، عمممان،  مااوجز فااي تااريخ الفاانآممال حلممي  الصممراع    .1

  .م2007األردن، 

  وزارة التربيمة والتعلمي  ، مطمابع  تااريخ الزخرفاةسامي رزق بشماى،وآ رون    .2

 م .1999/2000الشروق ، القاهرة ، مصر

  الهيئممة المصممرية العامممة للكتمماب ، القمماهرة  الفاان المصااريد. ثممروت عكاشممة    .3

،1991. 

نعمممت إسممماعيل عممالم   فنممون الشممرق األوسممق والعممال  القممدي    دار المعممارع ،  .4

 .1999اهرة الق

   جامعة دمشق ، دمشق .    تاريخ الفن والعمارةد. عفيف بهنسي    .5

د. شممما الممدين فممارس ود. سمملمان عيسممى الخطمماط   تمماريخ الفممن القممدي  ، مؤسسممة  .6

 .1980الطباعة والنشر ، بغداد ، 

 م.1997  منشورات وزارة الثقافة ،دمشق ،  تاريخ الفند. علي  الشماط    .7

لفن العالمي ، د. احسان عرسان الرباعي ، دار ناور الادين ارباد المختصر في تاريخ ا .8

،2002 

العااالم القااديم ، هورسااو جانسااون، ترجمااة عصااام التاال ورناادة فاا اد  1تاااريخ الفاان   .9

 1995قاقيش،شركة الكرمل لالعالن،

فنون الغرب في العصور الوسطى والنهضاة والبااروك ، نعماو اساماعيل عاالم ، دار  .10
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 الدوريات العلمية 

 ةالم تمرات العلمي 

 قع اإللكترونية  المواWebsites  

 http://arthistoryresources.net/ARTHLinks.html 
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