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 عاد محمود حمادي االسم
 Aadshamsa58@gmail.com البريد االلكتروني

 تاريخ الفن العراقي القديم اسم المادة
 سنوي مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
 جعل الطالب قادرا على معرفة تاريخ فنون بلده . -1
 نوع من انواع الفنون القديمة  يستطيع ان يعرف مميزات كل  -2
 يستفيد من خصائص تلك الفنون في اعماله الفنية -3
يتعامل مع هذه المعلومات من جانب تراثي لينقلها الى االجيال  -4

 المقبلة .
 التفاصيل االساسية للمادة

 
تشمل المادة فنون الكهوف وعصور ما قبل التاريخ وفنون العراق القديم 

واألكدى وعصر االنبعاث السومري األكدى وفنون  في العصر السومري
 بابل القديمة والحديثة والفنون اآلشورية .

 الكتب المنهجية
 

 ال يوجد

 
 المصادر الخارجية

 

 بغداد ، تاريخ فنون العراق القديم،  2011صاحب ، زهير واخر  •
 ويتالفنون عبر العصور ، الك 1989الزعابي ، زعابي ، الفنون عبر العصور ، •
 ، االسكندرية ،مصر تاريخ عام الفنون ، 2009قادوس ، عزت احمد ،  •

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

 %50 - تقرير - 25%
 

 معلومات اضافية
( على 5ة )من درجات ثم تضاف درج 10يؤدي الطالب امتحانيًا في كل فصل دراسي كل منهما من 

 25التقرير الفصلي فتكون درجة الفصل من 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
 
 
 

 

 

 



 
 

 جدول الدروس االسبوعي
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 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   قبل التاريخ  فنون االنسان في عصور ما االسبوع االول 1

   قديمشهر المواقع الفنية في العصر الحجري ال االفنون ب االسبوع الثاني 2

   فنون االنسان في العصر الحجري الحديث االسبوع الثالث 3

   في العصر الحجري الحديثفن العمارة، فن النحت  االسبوع الرابع  4

   االختام االسطوانية والفنون االخرى االسبوع الخامس 5

   فن الفخار ، حسونة وسامراء االسبوع السادس 6

   لف وفخاريات العبيد ح اتفخاري االسبوع السابع  7

   امتحان شهري  االسبوع الثامن  8

   طبيعتها وميزاتهاالفنون في العصر الشبيه بالتاريخي ،  االسبوع التاسع  9

   الفنون في العصر الشبيه بالتاريخي ،العمارة ، المعابد االسبوع العاشر 10

   ي ، العمارة، القصورالفنون في العصر الشبيه بالتاريخ االسبوع الحادي عشر 11

   النحت البارز الفنون في العصر الشبيه بالتاريخي ، االسبوع الثاني عشر 12

   النحت المجسم الفنون في العصر الشبيه بالتاريخي ، االسبوع الثالث عشر 13

االختام االسطوانية  الفنون في العصر الشبيه بالتاريخي ، ا السبوع الرابع عشر 14

 والفنون االخرى

  

   امتحان شهري االسبوع الخامس عشر 15

 عطلة نصف السنة

   والنحتالفنون السومرية ، العمارة ،  االسبوع السادس عشر 16

   ، والفخار، والفنون الدقيقةاال ختام االسطوانية االسبوع السابع عشر 17

     ، والنحت، العمارة ألكدىافنون العصر  االسبوع الثامن عشر 18

   والفنون االخرىاالختام االسطوانية  ،   االسبوع التاسع عشر 19

، ، العمارة  األكدىفنون عصر االنبعاث السومري ،  االسبوع العشرون  20

 والنحت

  

   النحت الفخاري ، االختام االسطوانية االسبوع الواحد والعشرون  21

   امتحان شهري عشروناالسبوع الثاني وال 22

   والنحت فنون العصر البابلي القديم ، فن العمارة ، االسبوع الثالث والعشرون 23

   الرسوم الجداريةاالختام االسطوانية ، النحت الفخاري ،  االسبوع الرابع والعشرون 24

   النحت ، فنون العصر الكيشي ) بابل الثانية ( فن العمارة االسبوع الخامس والعشرون 25

   االختام االسطوانية ، والرسوم الجدارية االسبوع السادس والعشرون 26

   ، العمارة ، النحت الفنون االشورية االسبوع السابع والعشرون 27

   ، االختام االسطوانية فن الرسوم الجدارية االسبوع الثامن والعشرون 28

   قي القديم في المنطقةمؤثرات الفن العرا االسبوع التاسع والعشرون 29

   امتحان شهري االسبوع الثالثون  30

  

 

 توقيع العميد                     توقيع االستاذ :       

 أ.د عاد محمود حمادي    

 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
 
 
 
 
 

 الجامعة : ديالى
 الكلية : الفنون الجميلة

 القســم : الفنون التشكيلية
 المرحلة : االولى

 اسم المحاضر الثالثي : عاد محمود حمادي
 اللقب العلمي : أستاذ

 المؤهل العلمي : دكتوراه

 مكان العمل  : كلية الفنون الجميلة



 


