
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 فرقان عالء الدين بدر االسم

 Forkan_alaa@yahoo.com البريد االلكتروني

 فنون العراق القديم اسم المادة

 الفن في العصر البابلي القديم الى نهاية العصر االشوري الحديث مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

 .ية لالنسان العراقي القديم  وماقدمه من ابداع للحضارات االخرىأن يتعرف الطالب على االنجازات الفن

 التفاصيل االساسية للمادة
 

تهدف المادة الى تعريف الطالب بفنون حضارة العراق القديم بدءًا من العصر البابلي القديم الى نهاية 
م خالل هذه المدة ؛ من العصر االشوري الحديث ، و بالتالي تهتم بالنتاج الفني لالنسان العراقي القدي

منحوتات مجسمة و بارزة ، مع اخذ نماذج فنية لكل نوع من انواع هذه الفنون و لكل عصر مع تبيان 
االرتباط بينه و بين ما سبقه و ما يليه ، مع عمل دراسة تحليلية دقيقة لكل نموذج من هذه النتاجات الفنية 

. 
 

 الكتب المنهجية
 

 لفن في العراق القديم ، بغداد .،ا 1976انطوان مورتكارت ، 

 
 المصادر الخارجية

 

 1956و  1955 طه باقر : مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، جزأن، بغداد .1
 ، سومر فنونها وحضارتها ، بغداد . 1979اندري بارو ،  .2
ثروت عكاشة ، بدون سنه طبع ، تاريخ الفن ، الفن في العراق القديم سومر وبابل وأشور  .3

 ة العربية للدراسات والنشر .،المؤسس

 1985نخبة من الباحثين العراقيين ، حضارة العراق ، الجزء الرابع ، بغداد، .4
، 2003هالة عبد الكريم سليمان ، المسالت الملكية في العراق القديم/ دراسة تاريخية فنية ، .5

 الموصل .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة 
 

 تقديرات الفصل
 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية مختبرال الفصل الدراسي

40 - 10 - 50 
 

 معلومات اضافية
 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 ميجهاز االشراف والتقويم العل

 

 

 

 

 

 القادسية الجامعة :
 اآلثارالكلية :

 اآلثارالقســم :
 الثانيةالمرحلة :

 فرقان عالء الدين بدراسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعد اللقب العلمي :

 ماجستيرالمؤهل العلمي :

 كلية اآلثارمكان العمل  :
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 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   تعريف ابملادة ادلراس ية وامه مصادرها 10/2015/ 5 1

صور فنون الأنسان يف العمقدمة عن  -1 12/10/2015 2

 القدمية اىل العرص البابيل القدمي

 

  

 بابيل القدميفنون العرص ال  19/10/2015 3

 ـ نبذة اترخيية عن العرص البابيل القدمي

 النحت البارز يف العرص البابيل القدمي

 ـ فن الاختام الاسطوانية

 ـ مناذج من اختام العرص البابيل القدمي

 مشاهد تقدمي

 عبدمشاهد ت 

 مشاهد قتال

 رموز و حيواانت

  

4     

 ـ مناذج من املنحواتت البارزة يف العرص البابيل القدمي 2/11/2015 5

 ـ املسالت

 مسةل املكل دادوشا .

 مسةل املكل محورايب

  

 النحت اجملسم يف العرص البابيل القدميفن ـ  16/11/2015 6

 راس املكل محورايب

 الهة املاء

 اسود تل حرمل

 فن النحت اجملسم عىل املعادنـ 

 الشخص الراكع ) املتعبد(

  

 فن الرسوم اجلدارية يف العرص البابيل القدميـ  1/12/2015 7

 ـ مواضيع الرسوم اجلدارية يف العرص البابيل القدمي :

 ـ الرسوم اجلدارية يف قرص املكل زمري_مل

 تنصيب املكل

 تقدمي الهدااي

  

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 والتقويم العلميجهاز االشراف 

 

 

 

 

 

 القادسيةالجامعة :
 اآلثارالكلية :

 اآلثاراسم القســم :
 الثانيةالمرحلة :

 فرقان عالء الدين بدراسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعداللقب العلمي :

 ماجستيرالمؤهل العلمي :

 كلية اآلثارمكان العمل  :



 جشرة احلياة

 تقدمي الضحية

 

 فنون العرص البابيل الوس يط ) الكيش( 1/12/2015 8

 ـ نبذة اترخيية عن العرص البابيل الوس يط) الكيش(

 ـ فن النحت البارز يف العرص البابيل الوس يط

 ـ فن الاختام الاسطوانية

 مناذج من اختام العرص البابيل الوس يط

  

 ـ النحت البارز يف العرص البابيل الوس يط 8/12/2015 9

 
  

ـ مناذج من املنحواتت البارزة يف العرص البابيل  15/12/2016 10

 الوس يط

 جدارية معبد كرنداش

 ـ اجحار الكودورو

 

  

 ـ مناذج من اجحار الكودورو 22/12/2015 11

 جحر الكودورو للمكل ميليش يخو

 

  

   امتحان الفصل الاول 18/1/2016 12

 عطةل نصف الس نة

 لمكل مليش باكجحر الكودورو ل 22/2/2016 13

 ـ من مناذج النحت البارز يف العرص البابيل الوس يط:

 الالهة الما

  

 ـ النحت اجملسم يف العرص البابيل الوس يط 1/3/2016 14

 ـ مناذج من النحت اجملسم يف العرص البابيل الوس يط

 رأأس رجل ملتحي

 متثال اللبوة

 

  

 الرسوم اجلدارية يف العرص البابيل الوس يطـ  15/3/2016 15

 مناذج من الرسوم اجلدارية للعرص البابيل الوس يط

 

  

 ـ فن النحت يف العرص الاشوري الوس يط 21/3/2016 16

 نبذة اترخيية عن العرص الاشوري الوس يط
  

 ـ النحت البارز يف العرص الاشوري الوس يط 28/3/2016 17

 عرص الاشوري الوس يطـ الاختام الاسطوانية يف ال

 ـ مناذج من اختام العرص الاشوري الوس يط

 

  

 الامنذج الفنية املنفذة ابلنحت البارز 5/4/2016 18

 مذحب تولكيت نينورات الاول

 املسةل البيضاء

 

 

  

 العاجيات يف العرص البابيل الوس يطـ  11/4/2016 19

 ذج من املنحواتت العاجيةمناـ 

 علبة عاجية

 بني جشرة احلياة الثور اجملنح

 

 

  

   الرسوم اجلدارية يف العرص الاشوري الوس يط 18/4/2016 20

   الفن يف العرص الاشوري احلديث 25/4/2016 21



 النحت اجملسم يف العرص الاشوري احلديث

 املسالت

 

   الالواح احلجرية 2/5/2016 22

   مناذج من الرسوم اجلدارية 9/5/2016 23

   جعةمرا 16/5/2016 24

   امتحاانت الفصل الثاين 4/6/2016 25

     

     

     

 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 

 


