
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 محمد سياب محان االسم
 Mohammed_sayyab@yahoo.com البريد االلكتروني

 العمارة القديمة اسم المادة
 ساعتان اسبوعيا   مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

 ايضاح اهم االساليب والعمارية في حضارة بالد وادي الرافدين

 التفاصيل االساسية للمادة
 

دراسة اهم المعالم العمارية في بالد الرافدين والطرز العمارية التي كانت 
سائدة في المباني الرسمية والدينية والمدينة المتبعة في الحقب التاريخية 

 القديمة المتعاقبة
 

 الكتب المنهجية
 

 ــــــ

 
 المصادر الخارجية

 

 طه باقر ، حضارة العراق القديم
Harry Sacz,de mieroop, marcven , the ancent 

Mesopotamia 

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  الفصل الدراسي
 اليومية

الفصل الدراسي 
 الثاني 

 االمتحان النهائي

18% 4% 18%/ 60% 
 

 معلومات اضافية
 

 

 
 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 القادسية الجامعة :
 االثارالكلية :

 االثار القســم :
 الثانية المرحلة :

 محمد سياب محان اسم المحاضر الثالثي :
 استاذ مساعد لعلمي :اللقب ا

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 جامعة القادسيةمكان العمل  :



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي

 

ع
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   مفهوم العمارة 1/10/2015الخميس  1

   العمارة الرسمية 8/10/2015الخميس  2

   العمارة الدينية 15/10/2015الخميس  3

   العمارة المدنية 22/10/2015الخميس  4

خصائص العمارة الدينية في بالد  29/10/2015الخميس  5

 الرافدين

  

   المعابد 5/11/2015الخميس  6

   معابد مدينة بابل 5/12/2015الخميس  7

   معبد عشتار 12/12/2015الخميس  8

   معبد نابو شخاري 19/12/2015الخميس  9

   معبد بيت اكيتو 26/12/2015الخميس  10

   معبد نفر 3/1/2016الخميس  11

   معبد ايكور 10/1/2016الخميس  12

   معبد انليل 17/1/2016الخميس  13

   معبد كي اور 24/1/2016الخميس  14

   معبد نليل 31/1/2015الخميس  15

   معابد اور 7/2/2016الخميس  16

 عطلة نصف السنة

   معبد ننخور ساك 25/2/2016الخميس  17

   معبد االلة سين 3/3/2016الخميس  18

   معبد الميناء 10/3/2016الخميس  19

   مجمع المعبد الرئيسي 17/3/2016الخميس  20

   معبد أي انا 24/3/2016لخميس ا 21

   المعبد االبيض 31/3/2016الخميس  22

   زقورة بابل 7/4/2016الخميس  23

   زقورة نفر 14/4/2016الخميس  24

   زقورة عقرقوف 21/4/2016الخميس  25

   زقورة بورسبا 28/4/2016الخميس  26

   زقورة اور 5/5/2016الخميس  27

   زقورة الوركاء 12/5/2016الخميس  28

   زقورة نفر 19/5/2016الخميس  29

   عمارة البيوت  26/5/2016الخميس  30

   عمارة المقابر 2/6/2016الخميس  31

الخصائص العمارة للمعابد والبيوت  9/6/2016الخميس  32

 في وادي الرافدين

  

 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 القادسية الجامعة :
 االثارالكلية :

 االثار القســم :
 الثانية المرحلة :

 اب محانمحمد سي اسم المحاضر الثالثي :
 استاذ مساعد اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 جامعة القادسيةمكان العمل  :


