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تهدف المادة الى تعريف الطالب باهمية ودراسة مادة تاريخ الفن القديم وذلك من  
اك للفترات التاريخية في بالد الرافدين واهم االنجازات  اجل زيادة الوعي واالدر

الفنية الموثقة. 
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 المالحظات المادة العلمية  المادة النظرية  التاريخ
   قبل التاريخ  فنون االنسان في عصور ما االسبوع االول  1

شهر المواقع الفنية في العصر  االفنون ب ثاني االسبوع ال 2

 الحجري القديم

  

   فنون االنسان في العصر الحجري الحديث االسبوع الثالث  3

في العصر الحجري  فن العمارة، فن النحت   االسبوع الرابع   4

 الحديث 

  

   االختام االسطوانية والفنون االخرى االسبوع الخامس  5

   لفخار ، حسونة وسامراء فن ا االسبوع السادس  6

 حلف وفخاريات العبيد    اتفخاري      االسبوع السابع   7

   امتحان شهري   االسبوع الثامن   8

طبيعتها الفنون في العصر الشبيه بالتاريخي ،  االسبوع التاسع   9

 وميزاتها 

  

الفنون في العصر الشبيه بالتاريخي ،العمارة ،   االسبوع العاشر  10

 المعابد 

  

الفنون في العصر الشبيه بالتاريخي ، العمارة،   االسبوع الحادي عشر  11

 القصور 

  

النحت  الفنون في العصر الشبيه بالتاريخي ،  االسبوع الثاني عشر  12

 البارز 

  

النحت  الفنون في العصر الشبيه بالتاريخي ،  االسبوع الثالث عشر  13

 المجسم 

  

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

 االسطوانية والفنون االخرى

  

 امتحان شهري االسبوع الخامس عشر  15

   عطلة نصف السنة  االسبوع السادس عشر  16

   ، والفخار، والفنون الدقيقة اال ختام االسطوانية االسبوع السابع عشر  17

     ، والنحت , العمارة  ى األكدفنون العصر  االسبوع الثامن عشر  18

   والفنون االخرىاالختام االسطوانية  ,   االسبوع التاسع عشر  19

,  األكدى فنون عصر االنبعاث السومري ,  االسبوع العشرون  20

 ، والنحت العمارة  

  

   النحت الفخاري , االختام االسطوانية  االسبوع الواحد والعشرون   21

   امتحان شهري ن االسبوع الثاني والعشرو 22

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

الرسوم  االختام االسطوانية ،  النحت الفخاري ,  االسبوع الرابع والعشرون  24

 الجدارية 

  

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

 ، النحت 

  

   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

 ديم في المنطقة مؤثرات الفن العراقي الق  االسبوع التاسع والعشرون  29

 امتحان شهري االسبوع الثالثون   30
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