
 

 

 

 

 

 

 

 تأريخ العمارة مادةاستمارة انجاز الخطة التدريسية ل

 نبيل طه إسماعيل  االسم 

 nabiltaha2001@gmail.com البريد االلكتروني 
 العراقيةتاريخ العمارة  اسم المادة 

 ،والنیل الرافدين وادي في واستیطانھا وعمائرھا الحضارات األولى نشوء ماھیة على التعرف المادةأهداف 
 والعقیدة الفكر اختالف وبیان، بھا تأثرت التي اإلسالمیة حتى الفتوحات العمارة فیھما تطور وتتبع

 الرافدين وادي عمارة يصنف اذ ،تمايزھاالى  التي ادت الوادين كال في المتواجدة الجیولوجیةوالمواد و

 (.والعمود العتبة) بعمارة الفرعونیة العمارة تصنف وبالمثل (والقباب العقود) بعمارة

تركز على العمارة في العصور التاريخية في حضارات السومرية والبابلية واالشورية من ناحية  .1 التفاصيل األساسية للمادة 
 التكوين المعماري والتفاصيل المعمارية.

تركز على العمارة في العصور الوسيطة المتمثلة بالحكم االخميني والسلوقي والفرثي والساساني  .2
 ومملكة الحضر والحيرة.

تركز على خصائص ومميزات العمارة المصرية لألهرامات والمعابد والتفاصيل المعمارية لألسقف  .3
 والحليات واالعمدة.

 A History of Architecture on the Comparative Method, Banister Fletcher الكتب المنهجية 
 شريف يوسف، في مختلف العصور تاريخ فن العمارة العراقية

 ، جنان عبد الوهابجدلية التواصل في العمارة العراقية المصادر الخارجية 

 تقديرات الفصل األول 
 2االمتحان  1االمتحان 

10 % 10 % 

 تقديرات الفصل الثاني
 4االمتحان  3االمتحان 

10 % 10 % 

 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة

 المالحظات المادة  التاريخ األسبوع

  مقدمة عن تأريخ العمارة 02/10/2017 1

  المراحل التاريخية التي مرت بها بالد وادي الرافدين 09/10/2017 2

  )الجغرافية، المناخية، الدينية، الثقافية(العوامل المؤثرة على عمارة وادي الرافدين  16/10/2017 3

التاريخ من ناحية التكوين المعماري والتفاصيل  قبل ما عصور في عمارة بالد الرافدين 23/10/2017 4
 المعمارية مع االمثلة

 

5 30/10/2017  

المعماري السومرية من ناحية التكوين  السالالت فجر عصر عمارة بالد الرافدين في 06/11/2017 6
 والتفاصيل المعمارية مع األمثلة للمعابد والقصور.

 

7 13/11/2017  

  1امتحان  20/11/2017 8

الثالثة، العصر األكدى االمبراطوري،  اور وساللة األكدى العصر في عمارة بالد الرافدين 27/11/2017 9
المعمارية مع األمثلة عصر ساللة اور الثالثة من ناحية التكوين المعماري والتفاصيل 

 للمعابد والقصور.

 

10 04/12/2017  

11 11/12/2017  

والوسيط( من ناحية التكوين المعماري  )القديم البابلي العصر عمارة بالد الرافدين في 18/12/2017 12
 والتفاصيل المعمارية مع األمثلة للمعابد والقصور.

 

13 25/12/2017  

االشوري من ناحية التكوين المعماري والتفاصيل المعمارية  بالد الرافدين في العصرعمارة  08/01/2018 14
 مع األمثلة للمعابد والقصور.

 

15 15/01/2018  

  2امتحان  22/01/2018 16

 الحديثة من ناحية التكوين المعماري والتفاصيل  البابلية الحقبة عمارة بالد الرافدين في 12/02/2018 17

 جمهورية العراق
 
 
 

 وزارة التعليم العـــــــــــالي والبحث العلمــــي
 
 
 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 جامعة ديالى
 كلية الهندسة 

 قسم هندسة العمارة 
  الثانيةالمرحلة 

 اسماعيلنبيل طه اسم المحاضر: 
  اللقب العلمي: مدرس

 دكتوراه المؤهل العلمي: 

 مكان العمل: كلية الهندسة / جامعة ديالى 

mailto:nabiltaha2001@gmail.com
mailto:nabiltaha2001@gmail.com


  مع األمثلة للمعابد والقصور.المعمارية  19/02/2018 18

  العمارة في الحقبة االخمينية من ناحية التكوين المعماري والتفاصيل المعمارية مع األمثلة. 26/02/2018 19

  العمارة في الحقبة السلوقية من ناحية التكوين المعماري والتفاصيل المعمارية مع األمثلة. 05/03/2018 20

  عمارة الحيرة من ناحية التكوين المعماري والتفاصيل المعمارية مع األمثلة. 12/03/2018 21

  من ناحية التكوين المعماري والتفاصيل المعمارية مع األمثلة. 1العمارة الفرثية  19/03/2018 22

23 
26/03/2018 

)مملكة الحضر( من ناحية التكوين المعماري والتفاصيل المعمارية مع  2 العمارة الفرثية
 األمثلة.

 

  3امتحان  02/04/2018 24

  مقدمة عن العمارة الفرعونية )المصرية(، العوامل المؤثرة على العمارة الفرعونية 09/04/2018 25

  وصفات العمارة الفرعونية خصائص 16/04/2018 26

  عمارة االهرامات والمصطبات  23/04/2018 27

  عمارة المعابد الفرعونية 30/04/2018 28

  التفاصيل المعمارية للعمارة الفرعونية )المسالت، االسقف، الحليات والكرانيش، االعمدة( 07/05/2018 29

  4امتحان  14/05/2018 30

 

 

 :العميدتوقيع   توقيع األستاذ:


