
 )م.د. ألوان خلیف محمود( رسم ولاأل) لواناألمفردات الدروس (

 المادة االسبوع ت
التعریف بااللوان المائیة وفرش االلوان المائیة وعملیة استخدامھا مع شرح مفصل  االول -1

 عن انواع الورق المستخدم في االلوان المائیة 
شرح مفصل عن مثلث االلوان ودائرة اوز وولد وتطبیقات االلوان المتضادة  الثاني -2

 والمنسجمة باأللوان المائیة 
 تطبیقات باختیار موضوع حیاة جامدة وعملیة التلوین بااللوان المائیة  الثالث -3
 استخدام االلوان االحادیة وتدرجاتھا باستخدام الضوء الصناعي على الموضوع  الرابع  -4
رسم موضوع الحیاة الجامدة بااللوان االساسیة الثالث مع شرح مفصل عن كیفیة  الخامس  -5

 تاسیس الموضوع بااللوان المائیة وتدرجاتھا من الفاتح نحو الغامق 
 تطبیقات مختلفة على انواع الفاكھة والتمرین على ذلك  السادس -6
 یة تلوین طیاتھا بعد تسلیط الضوء علیھا تطبیقات مختلفة على انواع االقمشة وكیف السابع  -7
 تدریبات مختلفة على ماورد اعاله وتوحیدھا في موضوع واحد  الثامن  -8
اجراء امتحان اولي لمعرفة مدى افادة الطالب من ذلك وتشخیص السلبیات  التاسع  -9

 واالیجابیات لغرض ایصال المعلومة الصحیحة باستخدام فیزیاء اللون الصحیح 
تطبیقات مختلفة على مواضیع الحیاة الجامدة كاالشكال االسطوانیة والمزھریات  العاشر  -10

 المختلفة واالشكال الكرویة المتنوعة بالوانھا المختلفة 
 تطبیقات على رسم الزھور وأوراق النباتات المختلفة  الحادي عشر  -11
 جمع كل تلك المفردات في موضوع واحد والتدریب علیھا  الثاني عشر  -12
تطبیقات مختلفة على االشكال الھندسیة بعد تسلیط الضوء علیھا وعملیة استخراج  الثالث عشر  -13

 الظل الملون لھا 
 اختیار موضوع حر للطلبة لغرض التعرف على قدراتھم في استخدام االلوان المائیة  الرابع عشر  -14
 امتحان الفصل االول خامس عشر ال -15

 امتحان الفصل االول 
 البدء بمراجعة ماورد في الفصل االول واجراء تدریب لما ورد اعاله  السادس عشر  -16
 البدء بعمل تخطیطات متنوعة لبورتریت شخص بااللوان المائیة  السابع عشر  -17
 بلون واحد اي ظل وضوء  التدریب على فن البورتریت الثامن عشر  -18
شرح مفصل عن ضبط النسب لفن البورترید بااللوان المائیة وكیفیة استخراج االلوان  التاسع عشر  -19

 المنسجمة وتطبیقھا على البروتریت 
 العمل على دراسة بورتریاتات مختلفة ومتنوعة بااللوان المائیة كتمرین  العشرون  -20
تطبیق ذلك بما ورد اعاله برسم بورتریت الحد الطلبة لتعرف على مھارة وفائدة  الحادي والعشرون -21

 الطلبة من الدراسة 
 تطبیقات مختلفة على انواع االقمشة بوضعیات مختلفة والوان مختلفة  الثاني والعشرون -22
البس رسم تطبیقات على كیفیة رسم الطیات لغرض االستفادة كیفیة عمل طیات م الثالث والعشرون -23

 المودیل 
 رسم بورتریتات حرة للطلبة فیما بینھم كتمرین الكتساب مھارة  الرابع والعشرون  -24
 اجراء امتحان اولي في رسم بورتریت للتعرف ومالحظة قدرات الطلبة  الخامس والعشرون -25
 العمل على تخطیط مودیل كامل والتدریب علیھ  السادس والعشرون -26
 التدریب بالالوان المائیة بلون احادي في رسم المودیل كامال   السابع والعشرون  -27
محاولة لرسم المودیل بالوان انطباعیة سریعة للتعرف على مدى تفھم الطالب  الثامن والعشرون  -28

 بااللوان 
 رسم مودیل للطالب بحریة كاملة  التاسع والعشرون  -29

 االمتحان النھائي
 



 جامعة الموصل

 كلیة الفنون الجمیلة

 قسم الفنون التشكیلیة

 

م.م. دمحم تحسین جمالالتدریسي : ساعات عملي /  4/ األولى / المرحلة  التخطیطمادة   

 الفصل األول
المفردات                                   األسبوع 

 1 شرح معنى فن التخط�ط 
العمل�ة واستخداماتها التخط�ط مستلزماتالتعرف على   2 

 3 شرح عمل�ة ��ف�ة التخط�ط وتهیئة األقالم (زاو�ة القص) وأنواع الورق المستخدم للتخط�ط
 4 ممارسة تنو�عات الخطوط �المواد المختلفة مدغم ومنبت الخط

 5 إظهار االنفعال في الخط
 6 إظهار االنفعال في الخط
 7 ب�ان الق�م الجمال�ة للخط

الق�م الجمال�ة للخطب�ان   8 
 9 امتحان �ما سبق

 10 ممارسة التدر�ب على ��ف�ة الحفاظ على نظافة التخط�ط
 11 ممارسة التدر�ب على ��ف�ة ملئ المساحات الظل�ة �القلم
واكتشاف الشخص�ة الفن�ة للطالب ممارسة التدر�ب على ��ف�ة ملئ المساحات الظل�ة �القلم  12 

�المسح �الید التخط�ط تشو�هتدر�ب الطالب على عدم   13 
 14 تدر�ب الطالب على عالقات شكل الخطوط

 15 امتحان
 

 

 

 

 

 

 



الثانيالفصل   
المفردات                                   األسبوع 

 16 مراجعة تدر�ب الطالب على عالقات شكل الخطوط
الخطوطمراجعة تدر�ب الطالب على عالقات شكل   17 

 18 تدر�ب الطالب على الخط المستمر المتواصل والمنحني والمتكسر والهندسي والعشوائي
 19 تدر�ب الطالب على الخط المستمر المتواصل والمنحني والمتكسر والهندسي والعشوائي

 20 تدر�ب الطالب على عالقة أنواع الخطوط ونوع الشيء المرسوم
أنواع الخطوط ونوع الشيء المرسومتدر�ب الطالب على عالقة   21 

 22 امتحان �ما سبق
 23 تخط�ط شكل هندسي و��ضاح دراسة الظل والضوء �التخط�ط
 24 تخط�ط شكل هندسي و��ضاح دراسة الظل والضوء �التخط�ط
 25 تخط�ط شكل هندسي و��ضاح دراسة الظل والضوء �التخط�ط

 26 دراسة عن ��ف�ة تخط�ط القماش
عن ��ف�ة تخط�ط القماشدراسة   27 

 28 تخط�ط أشكال من الح�اة الیوم�ة
 29 تخط�ط أشكال من الح�اة الیوم�ة

 30 امتحان
 



 مادة الخزف / التشكیلیةقسم الفنون 
 م. مائدة طاق دمحم / التدریسیة                                                                 اربع ساعات عملي

 الفصل االول
 المفردات االسبوع

 محاضرة تعریفیھ عن المادة من الجانب التاریخي والتقني 1
 وانواعھا وكیفیة االستعداد لتجھیز االدوات وتحضیر االطیانشرح تفصیلي عن االطیان  2
 البدء بتحضیر الطین  3
 فرش الطینة  4
 عجن الطینة 5
 البدء بتنفیذ العمل بشكل حبال 6
 اكمال المنجز من قبل الطلبة 7
 على طریقھ االشرطة الطلبةالبدء بتعلیم  8
 على شكل اسطوانھ الطلبةتنفیذھا من قبل  9

 عمل جرة فخاریة 10
 عمل امتحان یومي 11
 تنفیذ جرار بأشكال مختلفة 12
 الخزفیات بأشكالطلب اسكیجات خاصة  13
 تنفیذ االسكیج 14
 امتحان نھایة الفصل 15

 

 / مادة الخزفقسم الفنون التشكیلیة 
 م. مائدة طارق دمحمالتدریسیة/                                                                 اربع ساعات عملي

 الفصل الثاني
 المفردات االسبوع 

 طلب سكیجات خزفیة 1
 تحضیر االطیان 2
 عجن االطیان 3
 تنفیذ اسطوانات 4
 تنفیذ جرار 5
 اشتغال الزخارف على الجرار 6
 قبل الطلبة اكمال المنجز من 7
 اكمال العمل 8
 عمل امتحان یومي 9

 باشكال نباتیة عمل جرة فخاریة 10
 تنفیذ جرار بأشكال مختلفة مزینھ باشكال حیوانیھ 11
 اكمال العمل 12
 عمل جرار مزینھ باشكال ھندسیة 13
 اختبار بسیط قبل االمتحان النھائي 14
 امتحان نھایة الفصل 15

 

 



 مادة اللغة اإلنكلیزیة للصف األول

1. Unit one/ Hello, Introduction 
2. How are you/ Every day English 
3. Vocabulary and speaking/numbers 1 to 10/ pronunciation/ singular and 

plural 
4. Am, is, are, this is, what’s this in English 
5. Hello, Introduction, how are you, every day English in the work book 
6. Vocabulary and speaking/numbers 1 to 10, pronunciation/ singular and 

plural in work book 
7. Am, is, are, this is, what’s this in English in work book 
8. Unit two/ countries, he, she, they, his, her 
9. Where’s he from, fantastic,  

10. Awful, beautiful, numbers 11 to 30, questions 
11. Matching questions and answers, what’s your job,  
12. Where’s he from, fantastic 
13. Awful, beautiful, numbers 11 to 30, questions in work   book 
14. Matching questions and answers, what’s your job, Where’s he from, 

fantastic in work book 
15. Unit 3/ jobs, am, are, is. 
16. Negative and questions, personal information 
17. Reading and listening, contractions 
18. Jobs, am, are, is, negative and question in work book 
19. Personal information in work book 
20. Unit 4/ possessive pronouns, possession 
21. The family, has and have, the Alphabet  
22. Reading and writing 
23. possessive pronouns, possession, the family in work book 
24. has and have, the Alphabet in work book 
25. reading and writing in work book 
26. Unit 5/ sports, food, drinks, present simple 
27. Personal pronouns (I, we, you, they), a and an,  
28. Language and nationalities, numbers and prices 
29. Sports, food, drinks, present simple, (I, we, you, they) in work book 
30. (a and an), language and nationalities, numbers and prices in work book. 



 كلیة الفنون الجمیلة 
 قسم الفنون التشكیلیة 

 رسم الولى/المرحلة ا النحتمفردات مادة 
 

 فن النحت . تاریخیة عن اھمیةمقدمة  -1
 . اھمیة المواد الخامیة في النحت  -2
 . انواع النحت -3
 . كیفیة تنقیة مادة طین النحت   -4
 سم30×سم20×سم2عمل سطح مستوي مجسم من الطین بأبعاد :  -5
 .من مادة الطین  ھندسیة منتظمة ومتوازي مستطیالت  مكعباتعمل  -6
  من مادة الطین وبأحجام مختلفة .ھندسیة منتظمة  كرات واسطواناتعمل  -7
 . منتظمة نحت تكوین فني وجمالي من مجسمات ھندسیة  -8
 . سم  20نحت مجسم لالنف فقط ، ومن مادة الطین بطول   -9

 .  سم 20نحت مجسم لالذن فقط ، ومن مادة الطین بطول   -10
 . دراسة تخطیطیة بقلم الرصاص لكف الید  -11
 .  نحت على سطح طیني بارز لكف الید بالحجم الطبیعي   -12
 .بمادة الطین  نحت مجسم لكف الید   -13
 المتحان الفصل االول . ستعدادامراجعة و -14
 امتحان الفصل االول . -15
 .مقدمة عن مواد النحت في الفصل الدراسي الثاني   -16
 . دراسة ورسم منارة الحدباء    -17
 . نحت بارز لمنارة الحدباء    -18
 . سم 30نحت مجسم لمنارة الحدباء بارتفاع     -19
 . دراسة ورسم العمالت النقدیة المعدنیة    -20
 . نحت بارز لعملة نقدیة معدنیة    -21
 .دراسة ورسم النواع المدالیات المعدنیة    -22
 .  من الطین سم25نحت بارز لمدالیة دائریة الشكل بقطر    -23
 .  نحت وجھ جانبي بارز لوجھ رجل    -24
 . نحت وجھ جانبي بارز لوجھ امرأة   -25
 . نحت وجھ جانبي لوجھ طفل   -26
 . نحت وجھ جانبي لوجھ مسن   -27
 . نحت مجسم لراس رجل ( بورتریت )   -28
 .مراجعة المواد الدراسیة السابقة   -29
 امتحان الفصل الثاني .  -30

 

 م.م. دمحم تحسین جمال



 كلية الفنون الجميلة

 الوصف االكاديمي / مادة عناصر الفن

  مدرس محمد ذنون صالح  :مدرس المادة

المقرر مفردات  المقرر اهمية 
 الدراسي

المقرر اهداف الساعات عدد الصف   طبيعة 
 المقرر

 الدراسي

 القسم
 العلمي

الدراسي المقرر اسم  
 نظري عملي

الفني و تاريخ تعريف عناصر الفن و العمل -1

انواعه )تطبيق على  و الخط -2استخدام العناصر.

و الدالالت التعبيرية التعبيرية   - 3استخدام الخط (

للخط  )تطبيق على استخدام التعبير و الدالالت 

الشكل ثنائي االبعاد و الدالالت  -4التعبيرية للخط (

التعبيرية لألشكال )تطبيق على رسم االشكال و طرق 

االشكال ثالثية االبعاد )تطبيق على  -5( تطويرها

المقومات االساسية  -6رسم االشكال ثالثية االبعاد(

لألشكال)تطبيق على استخدام المقومات االساسية 

الضوء وعالقة الضوء بالمادة و - 7إلنتاج االشكال(

في حقل الضوء )تطبيق على  نيوتناللون وتجربة 

اللوان في حقل الضوء باستخدام ا نيوتنتجربة 

 المائية (

االلوان الضوئية و الوان الصبغات )تطبيق على - 8

االلوان الضوئية و الصبغات باستخدام الوان 

دائرة منسل لتوصيف االلوان )تطبيق  -9االكريلك( 

دائرة اوزولد لأللوان )تطبيق  -11باأللوان المائية ( 

االنسجام اللوني و التضاد  -11بالوان االكريلك( 

انواع االنسجام - 12اللوني )تطبيق باأللوان المائية ( 

)تطبيق على االنسجام على حاالت االنسجام االربعة ( 

اللون و التعبير باللون و الدالالت التعبيرية - 13

)تطبيق على انتاج اعمال باستخدام االلوان للتعبير 

 المقرر اهمية تكمن

 دراسة كونه في

 اكاديمية علمية

 تسلط الضوء على

المعارف و 

المهارات الخاصة 

يب بالتنظيم و التدر

إلتقان اساسيات 

المستخدمة في 

تطوير القدرات و 

المهارات المعرفية 

في الفنون 

 التشكيلية 

 الى المقرر يهدف

 معرفة الطالب اكساب

 العناصر الفنية التي

تتكون منها االعمال 

لى التدريب   ع الفنية  و

تنفيذ استخدام هذه 

العناصر و طرق 

تنظيمها إلنشاء ادوات 

ير علمية معرفية للتفك

د والتنفيذ المعرفي عن

الطالب إلنتاج اعمال 

فنية و زيادة التذوق 

الفني لدى الطالب  

يتهاوتنم آفاقهم وتوسيع  

 الفنية الخبرةمن خالل 

 وكذلك ، واإلبداعية

 الخاصة الطرق اختيار

.الب بالط  

الفنون  تطبيقي 1 2 االول

ة التشكيلي  

 عناصر الفن 



 

تطبيق على المنظور اللوني )- 14عن حالة ما ( 

امتحان نظري  -15اختالف االلوان بالطبيعة اربع ( 

الحركات الفنية و استخدام العناصر الفنية  -16

تطبيق  -17استعراض اعمال الفنانين العالميين و

عملي إلنتاج اعمال و تكوينات فنية باستخدام 

الملمس و -18 سابقا العناصر الفنية التي تم تناولها

على انواع الملمس باستخدام انواع الملمس )تطبيق 

تطبيق على انواع الملمس  -19اقالم الرصاص( 

القيم الضوء والظالم )تطبيق - 21باستخدام االلوان

-21باستخدام االلوان في تحسس القيم اللونية ( 

الفضاء  والتعبير بالفضاء في العمل الفني )تطبيق 

النسبة -22على استخدام الفضاء في االعمال الفنية ( 

ذهبية او النسبة المثالية )تطبيق على كيفية ال

استخدام النسبة الذهبية و تقسم الخط و المستطيل و 

نسب جسم االنسان)  -23المربع الى النسب المثالية 

تطبيق على نسب جسم االنسان رسم بقلم الرصاص 

تدريب على الفروقات بين جسم الرجل  -24(

اقعية االسس المعتمدة في االعمال الو-25والمرأة

)تحليل بعض االعمال الواقعية عن طريق تخطيطات 

انتاج اعمال فنية بسيطة باستخدام - 26مبسطة ( 

عرض وتحليل -27العناصر الفنية بقلم الرصاص 

اعمال فنية إلنتاج اعمال فنية بسيطة  من الطبيعة و 

العمل على  -28بشكل مباشر  و باستخدام االلوان  

ع بريدية باستخدام انتاج  تصميم بطاقات و طواب

الرموز و االشكال و العناصر الفنية باالعتماد على 

تنفيذ  - 29مبدا التبسيط باستخدام اقالم الرصاص 

احد التصاميم المنتجة بقلم الرصاص للبطاقات و 

االمتحان النظري  -31الطوابع البريدية باأللوان 

 للمواد السابقة التي تم تناولها   



 ساعة2/نظري / العراقي القدیمقسم الفنون التشكیلیة /مادة تاریخ الفن 
 م.د. ألوان خلیف محمود التدریسیة :

 
 المفردات األسبوع

 محاضرة تعریفیة عن المادة وعن فنون االنسان في عصور ماقبل التاریخ   .1
 دراسة ألشھر المواقع الفنیة في العصر الحجري القدیم   .2
 التعرف على مواد الرسم والنحت ومواضیع الرسوم والمنحوتات   .3
 أسلوب تنفیذ الرسومات ومواضیع الرسوم   .4

–فنون األنس�ان ف�ي العص�ر الحج�ري (الح�دیث –دوافع األنسان في العمل الفني   .5
 المعدني )

 دراسة عن فن العمارة وفن الفخار وفن النحت   .6
 المعدني – فنون االنسان في العصر الحجري الحدیث  .7
 فن العمارة والفخار وفن النحت   .8

–صناعة وتزین الفخار –فن األختام –العمارة  –فنون العصر الشبیھ بالتاریخي   .9
 فن الرسوم الجداریة 

 الفنون السومریة  .10
 دراسة فن العمارة والنحت   .11
 دراسة عن األختام األسطوانیة   .12
 دراسة عن فخاریات العصر الشبیھ بالتاریخي   .13
 أختام أسطوانیة–نحت –عمارة –فنون العصر األكدي   .14
 أجراء أمتحان للفصل االول   .15

 
 المفردات األسبوع

 فنون عصر االنبعاث السومري االكدي  16
 العمارة/النحت/الفخار/ االختام االسطوانیة 17
 فنون العصر الكیشي/ النحت  18
 الجداریھ الكیشیةاالختام االسطوانیة الكیشیة / فن الرسوم  19
 الفنون االشوریة / العھد االشوري القدیم / الوسیط/الحدیث/ 20
 فن النحت االشوري.–فن العمارة االشوریة  21
 فن النحت المجسم االشوري/النحت البارز االشوري. 22

 الرسوم الجداریة االشوریة 23
 فن البرونزیات االشوري  24
 العاجیات االشوریة 25
 الختام االسطوانیة االشوریة 26
 الفنون البابلیة الحدیثة  27
 جداریات الخزف البابلیة 28
 مراجعھ المادة 29
 امتحان الفصل الثاني 30

 
 



 )م.م. دمحم نزار عبداللطیف( رسم االول)  الكرافیكتقنیات مفردات الدروس (

 المادة االسبوع ت
 تعریف فن الكرافیك والكرافیك المعاصر مع تعریف بعض المصطلحات الكرافیكیة  االول -1
والبدء بشرح  العمل على تخطیطات في فن الكرافیك وتعریف الوحدة الكرافیكیة الثاني -2

 مفصل عن كیفیة صب القالب الجبسي (البورك) 
تعریف الوحدة الكرافیكیة واالنشاء الكرافیكي وكیفیة تخطیط الموضوع على القالب  الثالث -3

 الجبسي وعملیة الحفر علیھ 
تعریف الطباعة البارزة والطباعة المستویة وتعریف الطباعة الحریریة والطبع  الرابع  -4

 المباشر وتمرینات على طباعة القالب الجبسي واستخدامات ورق الرایز فیھ 
البدء بتمرینات الطباعة على القالب الجبسي وعملیة تحبیر الرولر وشرح مفصل عن  الخامس  -5

ب الجبسي االنتاج عمل جید من خالل الطباعة مساوئ وایجابیات الطبع على القال
 البارزة 

موضوع الوحدة الكرافیكیة وطباعتھا على السطوح  ةشرح مفصل عن كیفیة تھیئ السادس -6
 الصقیلة كما نسمیھا الطبعة االحادیة 

البدء بتھیئة موضوع وعملیة الحفر البارز على اللینینینوم والكاوجوك بعد التعلم من  السابع  -7
 كیفیة تحبیر الرولر 

 تمرینات مختلفة على طباعة القالب الجبسي  الثامن  -8
 تمرینات مختلفة على طباعة القالب الزجاجي او سطوح األلمنیوم الصقیلة  التاسع  -9

اعادة للمادة النظریة وتطبیقاتھا على الخامات التي استخدمت سابقا للتوصل الى مدى  العاشر  -10
 معرفة الطالب 

 معالجة تقنیة طبع اعادة لمنھج الكرافیك وطرائق وتقنیات الطبع  الحادي عشر  -11
یقدم الطالب ثالث اعمال تتضمن موضوع كرافیكي اصلي عن الطباعة الجبسیة  الثاني عشر  -12

 والكاوجوك والسطوح الصقیلة 
بحریة بمفرده والقیام بالحفر  منح الطالب حریة في اختیار اي موضوع یجھزة الثالث عشر  -13

 والطباعة 
بعد كل ھذه التجربة التعریفیة بالكرافیك یقوم الطالب بعمل كوالج معتمدا على مھارتھ  الرابع عشر  -14

 الشخصیة باستخدام وسائط مختلفة وطبعھا على كلیشة واحدة 
  الخامس عشر  -15

 امتحان الفصل االول
 تھیئة تخطیطات لموضوع الوحدة الكرافیكیة بعمل سكیشات متنوعة  السادس عشر  -16
 تعریف بطریقة الحفر على القالب الخشبي  السابع عشر  -17
 عملیة طبع الموضوع على القالب الخشبي وطریقة الحفر البارز علیھ   الثامن عشر  -18
عملیة التعریف بقشط المساحات غیر المطلوبة وترك البارزة التي تالمس الرولر  التاسع عشر  -19

 المحبر الظھار الموضوع المطلوب 
تطبیقات مختلفة على القالب الخشبي وطباعة الموضوع وشرح مفصل عن انواع  العشرون  -20

 الورق المستخدم في فن الكرافیك 
تطبیقات لمواضیع مختلفة من البیئة وتحویلھا الى اسود وابیض لیسھل الحفر على  الحادي والعشرون -21

 القالب الخشبي وطباعتھا على ورق الرایز الخفیف 
شرح مفصل عن الطباعة الحریریة وكیفیة تحضیر القالب الحریري وعزل الموضوع  الثاني والعشرون -22

 المطلوب فیھ 
فة مع مشاھدة اعمال بھذا المجال لفانین كبار بفن الطباعة الحریریة تطبیقات مختل الثالث والعشرون -23

 والخشبیة 
التعریف بكیفیة طبع كریشة تتضمن اكثر من لون وشرح كیفیة ضبط القوالب  الرابع والعشرون  -24

 المختلفة بالوان مختلفة 
مراجعة لما ذكر سابقا وتنفیذ عمل حر للطالب باستخدام اي خامة یمتلك مھارة عالیة  الخامس والعشرون -25

 فیھا 
ماورد  قیجھز الطالب ثالث قطع مختلفة لخامات مختلفة ومواضیع مختلفة بتطبی السادس والعشرون -26

 اعاله 
الى كل الخامات التي استخدمت ابتداءا من القالب الجبسي مراجعة نظریة من البدایة  السابع والعشرون  -27

 والخشبي والطباعة على السطوح المستویة الصقیلة 
شرح مفصل عن وظائف فن الكرافیك مع ذكر تاریخ نشاة فن الكرافیك العالمي  الثامن والعشرون  -28

 والتقنیات المستخدمھ فیھ كمعلومات عامة 
االمتحان النھائي بثالث كالیش مختلفة لغرض تقییم الوضع النھائي للطالب اجراء  التاسع والعشرون  -29

 ووضع الدرجة النھائیة لھ بعد الحفر والطباعة  
 االمتحان النھائي



 



 . حسن دمحم نوري دم. اسم التدر�سي:القسم: الفنون التشكیل�ة                            

 المنهج مفردات األسبوع الصف عدد الساعات اسم المادة العلم�ة
 تدریب الطالب على لوحة المفاتیح واستخداماتھا 1 االول (تطبیقي) 3 الحاسوب

  

   WINDOWS  7 نظام التشغیل  2

 اآلیقونات األساسیة التي یحتویھا سطح المكتب 3

 • Start   إبدأ الزر ننفر إبدأ والقائمة المھام شریط نافذة لفتح 4

 Shut Downواطفاء الحاسبة   تسجیل الخروج 5

 االشرطة الموجودة في النظام 6

 المكتب سطحخصائص  7

 Organize   المكتبة في الملفات ترتیب 8

9 
WINDOWS PREVIEW النوافذ معاینات 

 

10 
 CREATE FILE ملف إنشاء

 

 النقل من الملف الى القرص والفالش 11

 فورمات للفالش میموري 12

 COPY AND CUT THE FILEملف ونقل إستنساخ 13

14 Restore my files استعادة الملفات 

 اختصارات االیعازات 15

 عطلة نصف السنة                     
برنامج الشرح عن   16   الفصل الثاني Microsoft Office ( WORD) 

 

 HOME: - الرئیسیة لصفحةا 17  

  18 Clipboard (cut and copy and format painter) 

 Paragraphالفقرات  19  

  Fontالخطوط  20  

 المحاذاة 21  

  Styleاالتماط  22  

 Formatو     Insertقائمة ادراج  23  

 Formatو   Design تصمیم قائمة  24  

 Format -  نسیققائمة ت 25  

 التدریب على رسم االشكال الھندسیة  26  

 رسم الجداول والتعبئة للخلیة  27  

 التالعب بالخصاشص للشكل من حیث الحجم واالستدارة 28  

 الخاصھ بسمارارت  Designقائمة تصمیم   29  

 امتحان  30  



 



 التدریسیة: رغد نزار عبداللطیف   نموذج وصف المقرر

 ))مراجعة البرنامج األكادیمي((مراجعة أداء مؤسسات التعلیم العالي 

 

 وصف المقرر

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف مبرھناً عما إذا كان قد حقق 

 البرنامج.

 

 جامعة الموصل المؤسسة التعلیمیة .1

  العلميكلیة الفنون الجمیلة /قسم الفنون المسرحیة /الفنون التشكیلیة  المركز/ القسم الجامعي  .2

علوان حمادي  حقوق االنسان من تألیف الدكتور حافظ رمز المقرر/ اسم  .3
 2013,بغداد ,كلیة العلوم السیاسیة ,جامعة بغداد /الدلیمي

تعریف الحق وحقوق االنسان والدیمقراطیة وتوظیفھا في الدولة  البرامج التي یدخل فیھا .4
 والمجتمع 

 محاضرات اسبوعیة أشكال الحضور المتاحة .5

 نظام سنوي  السنة/ الفصل  .6

 ساعات اسبوعیاً  6 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .7

 1/10/2020 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .8

 أھداف المقرر .9

 -ھنالك عدد من االھداف مثل :
الدفاع عن كرامة اإلنسان ,والمساھمة في تغییر حیاة اإلنسان إلى األفضل بشأن: التغییر في القیم  -1

 والتغییر في السلوك  -والمشاعر 
 تعزیز فكرة العدالة االجتماعیة وكذلك  تعزیز الربط بین الفرد والجماعة والدولة ومؤسساتھا. -2
 تعزیز مشاعر التضامن مع اآلخرین وایضاً تنمیة مھارات رصد االنتھاكات والتعامل مع المنتھكین.  -3

 –دعم مھارات فھم قضایا حقوق اإلنسان ,وتعزیز سبل التعلیم التفاعلي تعزیز سبل المشاركة في الشأن العام  
 المواطنة..

 

 
  1الصفحة  
  

 



 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .10

 المعرفة والفھم  -أ
 ان �كون الطالب ملمًا �مفاه�م حقوق االنسان والد�مقراط�ة  -1أ
 ان یتمكن الطالب من التعرف على بدا�ات نشأة حقوق االنسان  -2أ
 ان یفھم الطالب الطریقة والمنھج العلمي في طرح موضوع حقوق االنسان والدیمقراطیة  -3أ
 ان �كون قادرًا على معرفة ��ف تدرجت الحقوق حتى وصلت الى ص�غتها النهائ�ة   -4أ
 ان یطلع على العوامل التي اثرت في حقوق االنسان من االزل  -5أ
 ان یتمكن من توظیف معاني حقوق االنسان والسالم والدیمقراطیة في الحیاة العلمیة والعملیة   -6أ
 المھارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 .اكتساب الطالب مھارات في تطبیقات حقوق االنسان – 1ب
 .اكتساب مھارات العمل المشترك إلعمال ھذه الحقوق  – 2ب 
 اعطاء قدرة في التحدث والبحث وانجاز التقاریر عن اھم الحقوق وقدرة في التفریق بین كل حق – 3ب 

  
 طرائق التعلیم والتعلم      

 المحاضرات المصحوبة بالشرح والتوضیح    .1
 السبورة لتثبیت مداخل وفروع المحاضرة الرئیسة وبعض ملخصات النقاط  استخدام   .2
 اجراء الحلقات النقاشیة والتشاركیة    .3
 استخدام طریقة جمع المعلومة والعصف الذھني    .4
 التقاریر والبحوث وجمع المعلومات    .5
 )power point(من خالل برنامج ) data show(عرض المادة العلمیة بجھاز العارض  .6
 مھارات التفكیر -ج

 طریقة العصف الذھني وجمع المعلومات   -1ج         
 قراءة نتائج البحوث؛ بھدف الخروج باستنتاجات معقولة للتمییز بین األشیاء المھمة وغیر المھمة -2ج
 

تحلیل المعلومات: حیث یجب تحلیل المعلومات الموجودة في متناول الید وتفكیكھا لتقییم كّل  -3ج
         األحداث

 طرائق التقییم    
 االمتحانات النظریة -1
 المشاركات الصفیة -2
 تقییم التقاریر والبحوث -3

 ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المھارات  العامة والمنقولة  -د 
 تنمیة مھارات التحلیل لكل مفردات مادة حقوق االنسان -1د
 ما بین النظریة والواقع الحالي من خالل دراسة مشكالت معینة  التقریب -2د
 القدرة على توظیف ما تعلمھ من مبادئ في میادین العمل المختلفة -3د
 االطالع على احوال وظروف االھم على مر التاریخ لفھم حقیقة تطور حقوق االنسان    -4د

 

 
 

 
 

  2الصفحة  
  

 



 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

المساق / اسم الوحدة 
 طریقة التقییم طریقة التعلیم أو الموضوع

 د -ج  –ب  –أ  ساعات6 االول
ماھیة الحقوق وما ھو 

االنسان وما ھیو 
 حقوق االنسان

6،5،4،3،2،1 3،2،1 

تاریخ حقوق االنسان  د -ج  –ب  –أ  ساعات6 الثاني
 في الحضارات

6،5،4،3،2،1 3،2،1 

حقوق االنسان في  د -ج  –ب  –أ  ساعات6 الثالث
 الدیانات السماویة

6،5،4،3،2،1 3،2،1 

تاریخ حقوق االنسان  د -ج  –ب  –أ  ساعات6 الرابع
 عبر الحقب التاریخیة

6،5،4،3،2،1 3،2،1 

حقوق االنسان في ظل  د -ج  –ب  –أ  ساعات6 الخامس
 االقطاع

6،5،4،3،2،1 3،2،1 

حقوق االنسان في  د -ج  –ب  –أ  ساعات6 السادس
 المذاھب والمدارس

6،5،4،3،2،1 3،2،1 

المذھب البروتستانتي   د -ج  –ب  –أ  ساعات6 السابع
 ونظریة الحقوق

6،5،4،3،2،1 3،2،1 

حقوق االنسان  في  د -ج  –ب  –أ  ساعات6 الثامن
 ظل ثورات العالم 

6،5،4،3،2،1 3،2،1 

االقتصادیة الحقوق  د -ج  –ب  –أ  ساعات6 التاسع
 واالجتماعیة 

6،5،4،3،2،1 3،2،1 

الحقوق المدنیة  د -ج  –ب  –أ  ساعات6 العاشر
 والسیاسیة

6،5،4،3،2،1 3،2،1 

حقوق اانسان في  د -ج  –ب  –أ  ساعات6 حادي عشر
 المواثیق والدساتیر

6،5،4،3،2،1 3،2،1 

حقوق االنسان  د -ج  –ب  –أ  ساعات6 لثاني عشر
 العالميواعالنھا 

6،5،4،3،2،1 3،2،1 

 

 

 

 

 

 

 
  3الصفحة  
  

 



 البنیة التحتیة  .12

 :القراءات المطلوبة 
 النصوص األساسیة  ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

االعالن العالمي لحقوق االنسان والمواثیق والمعاھدات  -1
واالتفاقیات الدولیة والدستور العراقي المتعقلة بحقوق 

 االنسان 
تألیف الدكتور الكتاب المنھجي :حقوق االنسان من  -2

حافظ علوان حمادي الدلیمي/جامعة بغداد ,كلیة العلوم 
 2013السیاسیة ,بغداد ,

مصادر متنوعة اخرى تتحدث عن حقوق االنسان مثل  -3
/ حسن جمیل ,حقوق االنسان في الوطن العربي 1(

/ 2. 1986,مركز دراسات الوحدة العربیة ,بیروت, 
االن ولیس  بھي الدین حسن ودمحم السید سعید, حقوقنا

غدا المواثیق االساسیة لحقوق االنسان ,مركز القاھرة 
 )2003لدراسات حقوق االنسان ,

وتشمل على سبیل المثال ( متطلبات خاصة 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

 )والمواقع االلكترونیة 

اجراء ورش عمل داخل الصف لمناقشة مواضیع حقوق االنسان  -1
 في العراق والعالم 

كل ما ھو جدید من انتھاكات تمس حقوق االنسان ومناقشة رصد  -2
اسبابھا وعملیة وضع الحلول لھا من خالل تحلیل كل االحداث 

 واالخبار في الفضائیات ومواقع التواصل االجتماعي 

وتشمل على سبیل ( الخدمات االجتماعیة 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

 ) المھني والدراسات المیدانیة 

اجراء تدریب عملي بین الطلبة من خالل تجسید مواضیع حقوق 
االنسان من خالل رسوم  او كتابة تقاریر عن مواضیع معینة او 

من خالل تقسیم الصف الى مجامیع مجموعة تمثل الحكومة 
ومجموعة تمثل المواطنین ومجموعة الجھاز االمني وطرح 

یف موضوع مشكلة معینة تمس حقوق االنسان ,ومناقشة ك
سیتصرف كل طرف من جھتھ لحل ھذه المشكلة  من خالل 

معادلة تمثل *انتھاك الحق من اي طرف كان *كیفیة المطالبة بھ 
وفق القانون *كیفیة التصرف مع ھذه المطالبة *الموقف الرسمي 

 منھ 

 

 القبول   .13
 مركزي لطلبة السادس االعدادي االدبي والعلمي المتطلبات السابقة

أقل عدد من 
 طالب 100 الطلبة 

أكبر عدد من 
 طالب 190 الطلبة 

 

 

 
  4الصفحة  
  

 



 كلیة الفنون الجمیلة

 الوصف االكادیمي / مادة االلوان المرحلة الثانیة

 حال مصطفى حسن م. المادة مدرس 

 
 المقرر اھمیة المقرر مفردات

 الدراسي
 المقرر طبیعة الساعات عدد الصف المقرر اھداف

 الدراسي
 القسم
 العلمي

 الدراسي المقرر اسم
 نظري عملي

واالل�وان الزیتی�ة مقدمة ع�ن االل�وان - 1 -1
و بالی���ت الرس���م و الم���ذیبات و الف���رش 
الخاص���ة بالرس���م الزیت���ي و اس���تعراض 

المنتج�����ة ب�����األلوان  األعم�����ال العالمی�����ة
القی��ام بالرس��م ام��ام الطلب��ة  - 2الزیتی��ة 

ب��األلوان  الزیتی��ة و الكش��ف ع��ن طریق��ة 
 - 3اس����تخدام االل����وان و ادوات الرس����م 

رس��م مجس��مات اس��طوانة ومكع��ب بل��ون 
  -4 اوب��درجات القیم��ة اللونی��ة لھ�� واح��د

رس�����م مجس�����مات اس�����طوانة و مكع�����ب 
رس��م مجس��م ثم��اني و ك��رة  -5ب��األلوان 

 - 6ب���األلوان تح����ت الض����وء الص����ناعي 
رس��م ش��كل مجس��م ثم��اني و ك��رة  تح��ت 

  still lifeرس��م  -7الطبیع��ي  ءالض��و
متك��ون م��ن ع��دد م��ن العناص��ر و بل��ون 

رس�م  -8واحد بدرجات القیمة اللونیة لھ 
still life  ب����األلوان تح����ت الض����وء
تح�ت  still lifeرس�م  – 9االص�طناعي  

 still lifeرس�م  - 10 الضوء الطبیع�ي 
م����ع قم����اش و خام����ات مختلف����ة تح����ت 

 stillرس��م  - 11الض��وء االص��طناعي 
life   م�ن خام�ات متنوع�ة تح�ت الض�وء

م���ن   still lifeرس���م  - 12الطبیع���ي 
خام��ات متنوع��ة تح��ت الض��وء الطبیع��ي  

  still lifeرس���م  - 13بی���ر بحج���م ك

 المق�رر اھمیة تكمن
 دراس����ة كون����ھ ف����ي

 اكادیمی������ة علمی������ة
تس��لط الض��وء عل��ى 
المع����������������������ارف و 
المھ���ارات الخاص���ة 
بالرس������م ب������األلوان 
الزیتی��������ة إلنت��������اج 
االعم��ال الفنی��ة م��ن 

Still life 
و تمكین الطالب من 

 الق�درة عل�ى رس�م 
Portrait    
الزیتی������ة ب������األلوان 

   .ق منوعةبطر

 ال����ى المق����رر یھ����دف
 الطال����������ب اكس����������اب

و  األلوانب�����معرف�����ة ال
االل�������وان الزیتی�������ة و 
كیفی����ة اس����تخدامھا و 
كیفی����������ة التركی����������ب 
ب�������األلوان و تنمی�������ة 
القدرة عل�ى النق�ل م�ن 
الطبیع�����ة االحج�����ام و 
االشكال و القدرة على 
 نقل الظ�ل والض�وء  و

تقنی��������ات اس��������تخدام 
 لبن����������اء الفرش����������اة 
وكیفی�������ة  ،النم�������وذج

و  تفاص��������یل ت��������رابط
 النم���وذج ھ���ذا اج���زاء 

 .بینھا فیما
  

الفن���������������ون  عملي   الثاني
 التشكیلیة 

 االلوان



 

 

 

 

 

باأللوان الحارة  و التركیز عل�ى الس�یادة 
 عن طریق التضاد اللوني 

باأللوان الباردة و   still lifeرسم  - 14 -2
التركی����ز عل����ى الس����یادة ف����ي اس����تخدام 

م ع�ن امتحان للتقی�ی - 15التضاد اللوني 
 60*80بحجم  still life رسم  طریق 

 مقدم��������ة عل��������ى رس��������م  - 16 -3
Portrait ب��األلوان الزیتی��ة واس��تعراض

االعمال الفنیة للفنانین الع�المین و ط�رق 
  Portraitرس�م  -Portrait  17رس�م 

رس�م  - 18امام الطلب�ة ب�األلوان الزیتی�ة 
راس من الجبس بل�ون واح�د و ب�درجات 

رس�م  راس م�ن  -19 القیمة اللونی�ة ل�ھ 
الجبس ب�األلوان تح�ت الض�وء الص�ناعي 

ب���األلوان رس���م راس م���ن الج���بس  -20
 رس���م  -21تح���ت الض���وء الطبیع���ي 

Portrait بل�ون واح��د و ب�درجات القیم��ة
 رس���������م  - 22اللونی���������ة ل���������ھ 

Portrait ب��������األلوان تح��������ت الض��������وء
ب�األلوان  Portraitرس�م - 23الصناعي 

 رس���م  - 24تح���ت الض���وء الطبیع���ي 
Portrait ب االلوان بطریق�ة الكالس�یكیة

 رس��م  - 25و ومحاك��ات اعم��ال فنی��ة 
Portrait  ب�������األلوان تح�������ت الض�������وء

 رس��م  - 26الص��ناعي و بكثاف��ة لونی��ة 
Portrait باس���تخدام اكث����ر م����ن مص����در

باس�تخدام  Portraitرس�م  - 27ض�وئي 
  Portraitرس��م  - 28اض��اءة ملون��ة  

حج����م لوح�����ة كبی�����رة تح�����ت االض�����اءة ب
حج��م ب Portraitرس�م  - 29الص�ناعیة 

 30لوحة كبیرة تح�ت االض�اءة الطبیعی�ة 
 الطلبة عن طریق رس�م  امتحان لتقیم -

Portrait 70*60على لوحة 



 /ساعات 4/عملي  نشاء التصویري /المرحلة الثانیةقسم الفنون التشكیلیة /مادة األ
 

 علي غانم دمحم .م.م / التدریسي
 

 المفردات  األسبوع 
 تعاریف ھندسیھ اولیھ لمبادئ المنظور  .1
 دراسة النظریات العامة للمنظور  .2
 تطبیق عملي للنظریات االساسیة  .3
 وخط االرض واالفقالتعرف على ماھیھ اللوحة/   .4
 تطبیقات عملیھ عالقھ المنظور بفن الرسم  .5
 التركیبات المعماریة للمنظور(شرح ورسم المربع)  .6
 رسم المستطیل وسلم القیاس المتالشي   .7
 تمارین متنوعھ تطبیقیھ للخطوط المتوازیة  .8
 تطبیقات عملیھ للخطوط المتوازیة ب انواعھا  .9

 رسم مع شرح االعمدة الكھربائیة والسطوح المختلفة   .10
 رسم المكعب باوضاعھ المختلفة  .11
 تطبیق عملي على رسم المكعب باوضاع مختلفة  .12
 عمل لوحھ تحتوي على اشعھ المنظور ورسم اعمدة الشارع  .13
رسم تطبیق حول المساحات المتنوعة كرسم االشجار في حاالت   .14

 المنظور 
 امتحان عملي لما سبق ذكره   .15

 رسم وشرح الھرم 16    
 تنفیذ الھرم باوضاع مختلفة 17    
 رسم فتحات االبواب 18    
 تطبیق عملي على فتحات االبواب باوضاعھا وانواعھا المختلفة  19    
 رسم فتحات الشبابیك بانواعھا  20    
 واوضاعھا المختلفة تطبیق عملي على رسم الشبابیك بانواعھا 21    
 رسم وشرح السلم المنزلي 22    
 تطبیق عملي على رسم السلم المنزلي  بانواعھ واوضاعھ المختلفة 23    
 رسم وشرح السطوح المائلة 24    
 رسم وشرح الدائرة باوضاعھا المختلفة 25    
 تطبیقات خارجیھ حول ما ورد اعاله 26    
 للدائرة واالسطوانة رسم اشكال متنوعھ 27    
 تطبیقات على الدائرة باوضاع متنوعھ 28    
 رسم االقواس مع تطبیقات مختلفة 29    



 امتحان تكلیف الطلبة بعمل لوحة (رسومات خارجیھ) 30    
 



  

ساعة/ نظري / المرحلة الثانیة/  2قسم الفنون التشكیلیة/مادة تاریخ فن الحضارات / 
 الفصل االول

 التدریسیة/ م.مائدة طارق دمحم
 المفردات االسبوع

 عن تاریخ الفن الفرعوني  ةتعریفی ةمحاضر  .1
  ةالبیئة الطبیعیة المصریة القدیم  .2
  ةالقدیم ةمصادر معرفتنا بل فنون المصری  .3
 فنون بالد وادي النیل في عصور ما قبل التاریخ  .4
 ةاالغریقی ةالسیاقات التاریخی  .5
 ا في فنون وادي النیلھواثر ةالقدیم ةالدیانة المصری  .6
 ةمؤثرات الشرق في الفنون االغریقی  .7
 االسرات/فن النحت ةفنون عصر بدای  .8
 ة.الدولةالوسط ةرام.الدولھ(عصر االةالقدیم ةالمصری ةالفنون التشكیلی  .9

 ةالحدیث
 المقابر/المعابد  .10
 بیوت السكن  .11
 فن النحت المصري القدیم  .12
 فن النحت المجسم  .13
 ةالمصریین الخالد ةر تماثیل الفراعنھنماذج من اش  .14
 امتحان الفصل االول  .15

 عن تاریخ الفن االغریقي ةتعریفی ةمحاضر  .1
 الطبیعة الجغرافیة لبالد الیونان/الدیانة االغریقیة  .2
 ابرز خصائص الفن االغریقي   .3
 فن العمارة االغریقي  .4
 تخطیط دویلة المدینة االغریقیة   .5
 المعبد االغریقي  .6
 نظام المعبد االغریقي   .7
 ر المعابد االغریقیةھاش  .8
 فن العمارة االغریقیة  .9

 فن النحت االغریقي  .10
 النحت البارز االغریقي(المرحلة االبتدائیة)  .11
 فن النحت البارز االغریقي في فترة قبل العصر الكالسیكي   .12
 فن النحت االغریقي في العصر الكالسیكي  .13
 منحوتات العصر الكالسیكي االغریقي  .14
 امتحان الفصل الثاني  .15

 



 وصف لمفردات مادة اللغة اإلنكلیزیة للصف الثاني

1. Unit 1, tenses, questions 
2. Using bilingual dictionary, social expression 1 
3. Unit 2, present tenses 
4. Have, have go, collocation 
5. Daily life, making conversation 
6. Unit 3, present tenses 
7. Word formation, time expressions 
8. Unit 4, much/ many, some/ any, a few/ a little, a lot of 
9. Articles, shopping, prices 
10. Unit 5, verb patterns 1, future forms 
11. Hot verbs, how do you feel 
12. Unit 6, what, like, comparative and superlative 
13. Synonyms and antonyms, directions 
14. Unit 7, present perfect, for and since 
15. Word pair, short answers 
16. Unit 8, have go to, should and must 
17. Words go together, at the doctor’s 
18. Unit 9, time clauses, if 
19. Hot verbs, in a hotel 
20. Unit 10, verb patterns 2, manage to and used to 
21. Ed/ing adjectives, exclamations 
22. Unit 11, passives, verbs and nouns go together, notices 
23. Unit 12, second conditionals, might 
24. Phrasal verbs, social expressions 2 
25. Unit 13, present perfect continuous, word formation 
26. Adverbs, telephoning 
27. Unit 14, past perfect, reported statements, saying good bye 
28. Vocabulary and speaking 
29. Reading and speaking 
30. Listening and speaking, every day English 



 )م.د. ألوان خلیف محمود( مفردات الدروس (المنظور ) الثاني رسم

 المادة االسبوع ت
 المنظور  لمبادئتعاریف ھندسیة اولیة  االول -1
 دراسة النظریات العامة للمنظور  الثاني -2
 تطبیق عملي للنظریات االساسیة  الثالث -3
 تطبیقات عامة خارجیة لما سبق  الرابع  -4
 عرض ورسم االشكار من خالل اشعة المنظور  الخامس  -5
 التعرف على ماھیة اللوحة وخط االرض  السادس -6
 عالقة االفق والخطوط المتالشیة وغیر المتالشیة  السابع  -7
 تطبیقات عملیة  الثامن  -8
 عالقة المنظور بفن الرسم  التاسع  -9

 عالقة المنظور بفن النحت وخطوط االرض واالفق  العاشر  -10
 تمارین على لوحات فیھا خطوط االفق واالرض والمجسمات على المنظور  الحادي عشر  -11
 تمارین خارجیة لدراسة المنظور مع تجارب على لوحات الھندسة والمنظور  الثاني عشر  -12
ورسم المربع ومشتقاتھ مع رسم المساقط الترتیبات المعماریة للمنظور شرح  الثالث عشر  -13

 الھندسیة 
رسم المستطیل وسلم القیاسي المتالشي مع تمارین متنوعة تطبیقیة للخطوط  الرابع عشر  -14

 المتوازیة مع تطبیقات علیھا صفیة وتمارین متنوعة على استخدام االقطاب 
رسم مع شرح االعمدة الكھربائیة والسطوح المختلفة وتطبیق حول المساحات  الخامس عشر  -15

 المتنوعة مع رسم االشجار في حاالت متنوعة وفي حالة المنظور 
 امتحان الفصل االول

 شرح المكعب بأظالعھ المختلفة  السادس عشر  -16
 رسم وشرح الھرم بأظالعھ المختلفة مع تطبیقات متنوعة  السابع عشر  -17
 رسم فتحات االبواب بأوضاعھا وانواعھا  الثامن عشر  -18
  بأنواعھواوضاعھا مع رسم وشرح السلم المنزلي  بأنواعھارسم فتحات الشبابیك  التاسع عشر  -19
 المختلفة  بأوضاعھاھا مع الدائرة وشرح بأنواعھارسم وشرح السطوح المائلة  العشرون  -20
 الدائرة وشرحھا بأوضاعھا المختلفة  الحادي والعشرون -21
 اعاله مع رسم اشكال متنوعة للدائرة واألسطوانة  وردتطبیقات خارجیة حول ما الثاني والعشرون -22
 تطبیقات على الساللم والسطوح المائلة مع االقواس  الثالث والعشرون -23
وفتحات االبواب الخارجیة والداخلیة وعلى فتحات تطبیقات على االقواس والقباب  الرابع والعشرون  -24

الكتب والمجالت مع رسم االشكال المقوسة كفتحات المزھریات واالواني وبأنواعھا 
 المختلفة 

 شرح وتطبیق الظل بأوضاعھ المختلفة وحاالتھ  الخامس والعشرون -25
تطبیقات مختلفة على الظل والضوء والمساقط على البنایات والبیوت واالشكال  والعشرونالسادس  -26

 المختلفة 
 شرح مفصل عن انعكاسات االشكال في الماء  السابع والعشرون  -27
 تطبیقات على انعكاسات البیوت والجبال واالشجار والقوارب العائمة على سطح الماء  الثامن والعشرون  -28
 انعكاسات القناطر واالشكال التشخیصیة العمودیة والمائلة داخل الماء والبرك  تاسع والعشرون ال -29

 االمتحان النھائي
 



 . حسن دمحم نوري دم. اسم التدر�سي:القسم: الفنون التشكیل�ة                            

 المنهج مفردات األسبوع الصف عدد الساعات اسم المادة العلم�ة
 مقدمة عن الفوتوشوب  1 لثانيا (تطبیقي) 2 الحاسوب

  

   شرح عن الصور وانواعھا  2

 والبكسل وعالقتھما  Resolutionدقة الصور  3

 الشاشة وضوح دقة تحریر الصورة  و 4

 االمتدادات التي تعمل مع الفوتوشوب وانواعھا  5

 قائمة ملف وتوابعھا  6

  Marque ادوات التحدید 7

   العصا السحریة والمغناطیسي   ادوات التحدید 8

 Featherخاصیات التحدید والـــ  9

 اداة التشریح واداة التحریك 10

11 
 قائمة التحریر واوامرھا 

 ودورانھا الصورة تحریك

12 Define Brush   وPattern 

13 CROP TOOL  اداة  

 والرسم االصالح ادوات 14

15 Eyedropper Tool  القطارة أداة 

 عطلة نصف السنة                     
 Healing Brush Toolاداة   16   الفصل الثاني

 

 والفیكتور الكتابة ادوات 17  

  18 Clone Stamp Tool الختم اداة 

  الممسحة اداة 19  

 Dodge Tool اللون تفتیح ادة 20  

 التنعیم اداة 21  

 اداة الفرشاة  22  

 االنظمة اللونیة  Image قائمة 23  

 Adjustmentوقائمة   Image قائمة 24  

  Layer قائمة 25  

 دمج الطبقات مع بعضھم البعض  26  

 Color Balanceتطبیق الـ  27  

 خصائص الطبقات  28  

 قائمة فلتر  29  

 اختصارات عامھ  وامتحان  30  

     



 



 قسم الفنون التشكیلیة
 

م.م. دمحم نزار عبداللطیف:  ةالتدریسیساعات عملي /  4/  الثانیة/ المرحلة  التخطیطمادة   

 الفصل األول
المفردات                                   األسبوع 

 1 النسب / المساقط) B5(دراسة المودیل �قلم 
 2 دراسة مودیل / إنشاء

 Still Life 3دراسة تمثال مرّ�ب مع 
 4 (B6)دراسة مودیل حي / النسب / المساقط �قلم 
 5 (B6)دراسة مودیل حي / النسب / اإلنشاء �قلم 
 6 (B6)دراسة مودیل حي / النسب / التكو�ن �قلم 

 7 امتحان تقی�م أولي
 A1 8 على ورقة (B6)مودیل مع أقمشة �قلم 

 9 (B6 / B2)دراسة الظل على المودیل �استخدام أقالم 
 10 دراسة الملمس (مواد مختلفة) أقالم منوعة

 11 مواد منوعة Still Lifeدراسة �استخدام قلم الفحم 
 12 دراسة التوافق والتضاد (مودیل)

 13 دراسة سر�عة للمودیل عشرة مود�الت ثالث ساعات دراسات سر�عة لحر�ات حرة
 14 سر�عة للمودیل عشرة مود�الت ثالث ساعات دراسات سر�عة لحر�ات حرة دراسة

 Still Life 15مرّ�ب مع   (B6)�قلم  A1امتحان مودیل �امل ورقة 

الثانيالفصل   
المفردات                                   األسبوع 
 16 تخط�ط تفصیلي لوجه اإلنسان وحر�اتها

اإلنسان وحر�اتهامودیل تخط�ط تفصیلي لید   17 
 18 مودیل تخط�ط تفصیلي ألرجل اإلنسان وحر�اتها

 19 مودیل دراسات سر�عة �الحبر الملون 
 20 دراسات سر�عة �ال�استیل تخط�ط الطب�عة الح�ة (داخل الحرم الجامعي)

 21 امتحان تقی�م مودیل �الحبر الملون 
محّضرمودیل مرّ�ب �الفرشاة األحاد�ة اللون على ورق   22 

 A1 23على ورق  (B6)مودیل مضطجع �قلم 
 A1 24على ورق  (B6)دراسة تخط�ط لمودیل مزدوج �قلم 

 A1 25على ورق  (B6)دراسة لتمثال النصر (ساموتراس) مع �احة الكل�ة �قلم 
 26 دراسة لمودیل �غ�اب المودیل (حر�ات سر�عة)

 27 طدراسة لتقالید االنفعال في الخ
 28 لتقالید التجر�د في الخطدراسة 

 Self Portrait 29�طلب من �ل طالب نقل عشرة أعمال �التخط�ط ورسم (نفسه) 
 A1 30على ورق  (B6)امتحان مودیل �امل �قلم 

 



 مادة تكنولوجیا الرسم

 المرحلة الثانیة

 علي غانم دمحم مالتدریسي : م.

 الفصل األول
 المفردات األسبوع

 دراسة في تكنولوجیا العمل الفني التشكیلي (الرسم، النحت) 1
 (الرسم، النحت) دراسة في تكنولوجیا العمل الفني التشكیلي 2

 دراسة في الصیانة النسیجیة 3
 الصیانة اللونیةدراسة في  4
 دراسة في الصیانة اللونیة 5
 فقدان البریق اللوني 6
 امتحان 7
 الصیانة الكاملة 8
 الصیانة الكاملة 9

 تجارب في عمل الفریمات والشاصیات 10
 تجارب في عمل الفریمات والشاصیات 11
 تجارب على إنجاز لوحات كبیرة 12
 تجارب على إنجاز لوحات كبیرة 13
 تجارب على إنجاز لوحات كبیرة 14
 امتحان 15

 

 الفصل الثاني
 المفردات األسبوع

 األجھزة الخاصة بالتعرف على قدم وحداثة وتزویر العمل الفني وطرق العالج والصیانة 16
 األجھزة الخاصة بالتعرف على قدم وحداثة وتزویر العمل الفني وطرق العالج والصیانة 17
 الشاصیات والقماش متنوعة االحجام للدروس العملیةعمل إطارات مع  18
 عمل إطارات مع الشاصیات والقماش متنوعة االحجام للدروس العملیة 19

 عمل أدوات الرسم (البالیت) 20
 عمل أدوات الرسم (الفرش) 21
 عمل أدوات الرسم (حامل خشبي) 22
 عمل أدوات الرسم (فایالت التخطیط) البورد 23
 امتحان 24
 التعرف على أنواع األقمشة الالزمة للوحات الفنیة 25
 طرق معالجة اإلطارات الخشبیة المكسورة والقدیمة 26
 مراجعة عامة لما سبق 27
 مراجعة عامة لما سبق 28
 التعرف على طرق الحفاظ وخزن اللوحات القماشیة والخشبیة 29
 امتحان 30

 



 كلیة الفنون الجمیلة 
 قسم الفنون التشكیلیة 

 رسمالمرحلة الثانیة /مادة التشریح مفردات 
 

 مقدمة عامة عن مادة التشریح الدراسیة  ومصطلحاتھا العلمیة  -1
 دراسة عظام جمجمة االنسان . -2
 دراسة  ممیزات جمجمة الرجل والمرأة  وكیفیة رسمھما . -3
 دراسة ممیزات جمجمة المسن  والطفل وكیفیة رسمھما .  -4
 دراسة ورسم زاویة كامبر .  -5
 دراسة ورسم عضالت المضغ الوجھیة .   -6
 دراسة ورسم عضالت التعبیر الوجھي /  عضالت الفم .  -7
 دراسة ورسم ھیكل االنف / عظام /عضالت /غضاریف .  -8
 دراسة  ورسم العین ومكوناتھا المختلفة .   -9

 دراسة ورسم عضالت العین والتعابیر النفسیة الخاصة بھا .   -10
 دراسة ورسم االذن الخارجیة .   -11
 دراسة ورسم الوجھ الضاحك والباكي .  -12
 دراسة ورسم الوجھ الغاضب والخائف .  -13
 مراجعة المواد الدراسیة السابقة .  -14
 امتحان الفصل االول .  -15
 دراسة المفاصل ومجاالت حركة جسم االنسان .  -16
 . دراسة ورسم ھیكل العنق   -17
 . دراسة ورسم  النسب االكادیمیة التشریحیة لجسم االنسان   -18
 . دراسة ورسم العمود الفقري    -19
 . دراسة ورسم القفص الصدري   -20
 . دراسة ورسم حزام الكتف   -21
 . دراسة ورسم عظام الطرف العلوي   -22
 . دراسة ورسم عظام الحوض   -23
 . دراسة ورسم عظام الطرف السفلي    -24
 .دراسة ورسم عضالت الجذع   -25
 .دراسة ورسم عضالت البطن   -26
 . دراسة ورسم عضالت الطرف العلوي  -27
 .دراسة ورسم عضالت الطرف السفلي    -28
 .مراجعة المواد الدراسیة السابقة   -29
 امتحان الفصل الثاني .  -30

 

 

 م.م. حال مصطفى حسن

 مدرس المادة



  بحثأصول  مادةمفردات 
 المرحلة الثالثة / قسم الفنون التشكیلیة

 
 

 مفھوم البحث العلمي  .1
  البحث العلمي  میادین .2
 اختیار الموضوع، مراحل البحث العلمي  .3
 الدراسات السابقة  .4
 امتحان  .5
 منھجیة البحث العلمي. .6
 أھمیة البحث والحاجة إلیھ ، مشكلة البحث  .7
 دید المصطلحات   تح، حدود البحث،  أھداف البحث .8
 اإلطار النظري .9

 توثیق الھوامش والتذلیل .10
 الدراسات السابقة  .11
 تي أسفر عنھا اإلطار النظريالمؤشرات ال .12
 امتحان .13
 إجراءات البحث  .14
 ومنھجھ مجتمع البحث  .15
 أدوات البحث  .16
 تحلیل العینة  .17
 عینات البحث اختیار  .18
 طرق اختیار العینة  .19
 مناقشة النتائج  ،  نتائج البحث  .20
 المقترحاتوالتوصیات ، االستنتاجات  .21
 المصادر والمراجع  .22
        المالحق توثیق   .23
 مناھج البحث العلمي  .24
 المنھج الوصفي .25
 المنھج التجریبي  .26
 مقدمات البحث العلمي  .27
 خالصة البحث  .28
   مناقشة البحوث  .29
                                     امتحان  .30

 
 
 
 
 
 
 
 
 ق سلیمم. عمر طار:  مدرس المادة   
 
 



 م.د. ألوان خل�ف محمود :ة اسم التدر�س�القسم: الفنون التشكیل�ة                            

 المفردات األسبوع الصف عدد الساعات اسم المادة العلم�ة

 الوان
 تدریب الطالب على مقارنة اللون بین البالیت واللوحة والمشھد 1 الثالث (عملي) 4

  

 اعتماد األلوان المتناقضة دراسة تكوینات انطباعیة / 2

 دراسة تكوینات انطباعیة / اعتماد األلوان المركبة 3 

 دراسة تكوینات انطباعیة / اعتماد األلوان الحیادیة 4 

 رسم مودیل حي بالتخطیط بلون واحد 5 

 رسم مودیل حي بالتخطیط وثم تلوینھ 6 

 امتحان مودیل نصفي 7 

 بألوان انطباعیةرسم مودیل  8 

 رسم مودیل بألوان انطباعیة 9 

 باأللوان التعبیریة still lifeرسم  10 

 باأللوان التعبیریة still lifeرسم  11 

 تحویر األلوان ما بین المشھد واللوحة 12 

 رسم مودیل كامل 13 

 رسم مودیل كامل 14 

 امتحان مودیل كامل 15 

 عطلة نصف السنة                     
 رسم طبیعة 16   الفصل الثاني

 رسم طبیعة 17   

 رسم مودیل مركب في موضوع 18   

 مركب في موضوع still lifeرسم  19   

 دراسا تسریع للون 20   

 محاكاة لوحة عالمیة (رامبرنت) في مودیل نصفي 21   

 مائیة still lifeرسم  22   

 امتحان مودیل نصفي 23   

 رسم مودیل كامل (واقف) 24   

 رسم مودیل كامل (ممدود) 25   

 تركیب مودیل مع خلفیة تجریدیة 26   

 تجرید المودیل مع الخلفیة بعد غیاب المودیل 27   

 رسم مودیل تكعیبي 28   

 رسم مودیل كامل 29   

 امتحان رسم مودیل بتصرف 30   

 



 رسم /الثالث –التصویري االنشاء –مفردات الدروس 

 المادة االسبوع  ت
  تكوین موضوع من اشكال ھندسیة (مخطط) االول 1
 تكوین موضوع من اشكال غیر منتظمة  الثاني  2
 تكوین موضوع من اشكال ھندسیة وغیر منتظمة الثالث 3
 تكوین موضوع من شخصیة وفضاء بتطبیق المنظور الرابع 4
 تكون موضوع من شخصیتان بتطبیق المنظور  الخامس 5
 تكون موضوع من ثالتة شخصیات بتطبیق المنظور  السادس 6
 توزیع االلوان على الكتل واالشكال بمایخدم الموضوع السابع 7
  متابعة سیر العمل من قبل االستاذ المشرف  الثامن  8
 مناقشة االخطاء والتعدیالت على اللوحة  التاسع  9

 تكوین موضوع من عالقة الشكل مع الطبیعة  العاشر 10
 تكوین موضوع لعمل انشائي متكامل على لوحة كبیرة الحادي عشر  11
 االستاذ للطالب متابعة الثاني عشر 12
 متابعة الثالث عشر 13
 متابعة الرابع عشر 14
 تقییم المرحلة النھائیة لالنجاز  الخامس عشر 15
 تكوین موضوع من خامات مختلفة (مخطط اولي ) السادس عشر  16
  واقعيانشاء فكرة لتكوین موضوع باسلوب  السابع عشر 17
 انشاء فكرة لتكوین موضوع باسلوب انطباعي  الثامن عشر 18
 انشاء فكرة لتكوین موضوع باسلوب تجریدي  التاسع عشر 19
 تمرین وشرح لكیفیة نقل لوحة عالمیة العشرون 20
 نقل لوحة عالمیة  الحادي والعشرون 21
 متابعة لمراحل االنجاز من قبل االستاذ المشرف الثاني والعشرون 22
 تعدیل االخطاء وفق نسب الحجوم والمقاییس  الثالث والعشرون 23
 االتجاه الواقعي نقل لوحة لفنان عراقي من  الرابع والعشرون 24
 متابعة االستاذ المشرف لمراحل االنجاز  الخامس والعشرون 25
 تعدیل االخطاء وفق النسب والتشابھ والمقیاییس السادس والعشرون 26
 تكوین مستمد من الصف الدراسي  السابع والعشرون 27
 متابعة  الثامن والعشرون 28
 اولى للعمل النھائي  تققیم التاسع والعشرون 29
 امتحان فصلي الثالثون 30

   
                                                                                  

 التدریسي

 م. فردوس بھنام یشوع



 مدرس المادة



 م. عمر طارق سلیماسم التدریسي:                                        / المرحلة الثالثة القسم: الفنون التشكیلیة

 المفردات األسبوع عدد الساعات الصف المادة العلمیة
 out lineدراسة تخطیط مودیل لتأكید  1 ( عملي)4 الثالث التخطیط

 دراسة تخطیط مودیل (ضوء + ظل) 2   

 باألسود واألبیضدراسة تخطیط مودیل قیم لونیة  3   

 دراسة تخطیط مودیل بالفحم 4   

 دراسة تخطیط مودیل بالباستیل 5   

 دراسة تخطیط مودیل بالحبر الملون 6   

 امتحان تقییم مودیل كامل 7   

 )still lifeدراسة مودیل مع خلفیة مركبة (مودیل +  8   

 دراسة الخط السریع بقیم انفعالیة (مودیل متحرك) 9   

 دراسة المودیل بالتأكید على إھمال الخط والتأكید على الظل والضوء 10   

دراسة المودیل بالتأكید على إھمال الخط والتأكید على القیم اللونیة أسود  11   
 وأبیض

 دراسة التكوین الثنائي األبعاد لمشھد مجسم (مودیل) 12   

 (المجرد) لمشھد مجسم (مودیل) دراسة التكوین األحادي 13   

 دراسة مودیل كامل 14   

 امتحان 15   

 عطلة نصف السنة   
 تركیب أكثر من مودیل منفصل في عمل تخطیطي واحد 16 نياالفصل الث

 تركیب أكثر من مودیل منفصل في عمل واحد مع خلفیة مزخرفة 17   

 دراسات مودیل سریع بالباستیل 18   

 دراسات مودیل سریع بالفحم 19   

 تحلیل للوجھ كالسیك بالتخطیط 20   

 تخطیط مودیل واقف 21   

 امتحان تقییم مودیل كامل بزي شعبي 22   

 تخطیط الطبیعة 23   

 مودیل مضطجع كامل 24   

 مودیل بأداء حركات سریعة 25   

 المودیل)دراسة مودیل بغرض خزن الصور الذھنیة (رسم بغیاب  26   

 دراسة التجرید في الخط 27   

 دراسة التجرید في الظل والضوء 28   

 دراسة مودیل مختزل بالخط والضوء والظل 29   

 امتحان 30   



 یاسر إبراھیم حمادي التدریسي : م.                Eمادة تطبیقات حرة             لثةالمرحلة الثا
 الفصل األول

 المفردات األسبوع
  كمادة مھمة من اتجاھات ما بعد الحداثة دراسة تعریفیة في مادة التطبیقات الحرة 1

اللحرة تحضیر سكیجات خاصة لكل طالب في مادة التطبیقات  2  

السكیجات المقدمة للحذف واالظافة علیھا تحضیر اللوحات الخشبیة المستخدمة في مادة التطبیقات الحرة ودراسة  3  

 تحضیر اللوحات الخشبیة المستخدمة في مادة التطبیقات الحرة ودراسة السكیجات المقدمة للحذف واالظافة علیھا 4
 دراسة وتحضیر الخامات المضافة المستخدمة في لوحة التطبیقات الحرة  5
 البدء بتنفیذ العمل تحت االشراف من قبل التدریسي 6
 تنفیذ العمل تحت االشراف من قبل التدریسي 7
 تنفیذ العمل تحت االشراف من قبل التدریسي 8
االعمال النحتیة المضافة وتجھیز وصب دراسة  9  

وتجھیز وصب االعمال النحتیة المضافةدراسة  10  

 االشراف المباشرعلى اظافة الخامات االخرى للعمل  11
االخرى للعمل اتاالشراف المباشرعلى اظافة الخام 12  

 دراسة العمل قبل االنتھاء واظافة اللمسات االخیرة 13
 دراسة العمل قبل االنتھاء واظافة اللمسات االخیرة 14
تقییم العمل من قبل لجنة مختصة(امتحان) او  15  

ثانيالفصل ال  

 المفردات األسبوع
 شرح للطلبة المواد والخامات المستخدمة في التطبیقات الحرة   1

 مشاھدة الطلبة لنماذج عالمیة من لوحات للتطبیقات الحرة   2

 تكلیف الطلبة بالبحث او عمل سكیجات على ورق للوحات عالمیة   3
السكیجات مع الطلبة والتعدیل علیھا  مراجعة  4  

تكلیف الطلبة بجلب الخامات المستخدمة من خشب او قماش لغرض التنفیذ   5  

 تنفیذ السكیج على اللوحة واعطاء المالحظات للطلبة 6
 مواصلة العمل مع الطلبة واعطائھم المالحظات وتوفیر كامل المستلزمات لھم 7

المواد المتعددة غیر التقلیدیة  تعلم طریقة الكوالج واظافة 8  

 استقبال االفكار من الطلبة ودراستھا مع  او عند التنفیذ  9
 تنفیذ الفكرة وتوفیر كامل الخامات التي تخدم الفكرة  10
 مواصلة العمل والبحث عن افكار جدیدة تغني العمل  11

 اظافة االلوان المتعددة الجنس والنوع 12
 مالحظة العمل واالشراف المباشر علیھ  13

 تسلیم العمل بعد االنتھاء لغرض التقییم 14
 تقییم العمل من قبل اللجنة 15

 



 وصف لمفردات مادة اللغة اإلنكلیزیة للصف الثالث

1. Unit1, tenses, auxiliary verb 
2. Reading and speaking, vocabulary and pronunciation, everyday English 
3. Short answers, what’s in a word, social expressions 
4. Unit 2, present tenses 
5. Simple or continuous, passive 
6. Sports, numbers and dates 
7. Reading and speaking, vocabulary and pronunciation, everyday English 
8. Unit 3, past, passive 
9. Art and literature, giving opinions 
10. Unit 4, modal verbs, obligation and permission 
11. Nationality words, request and offer 
12. Reading and speaking, vocabulary and pronunciation, everyday English 
13. Unit 5, on the move, future forms 
14. The weather, travelling around 
15. Unit 6, like, verb patterns, 
16. Describing food, towns and people 
17. Signs and sounds 
18. Unit 7, present perfect, active and passive 
19. Phrasal verbs, on the phone 
20. Unit 8, conditionals, time clauses 
21. Base and strong adjectives, making suggestions 
22. Modal verbs 2, possibility 
23. Character adjectives, so do, neither do 
24. Unit 10, present perfect continuous, time expressions 
25. Compound nouns, quantity 
26. Unit 11, indirect questions, question tags 
27. The body, informal English 
28. Unit 12, reported speech, reporting verbs 
29. Birth, marriage and death, saying sorry 
30. Reading and speaking, vocabulary and pronunciation, everyday English 



  / م. یاسر ابراھیم حماديمادة تاریخ الفن االسالمي/ المرحلة الثالثةجامعة الموصل / كلیة الفنون الجمیلة/ قسم الفنون التشكیلیة/ 

أھمیة المقرر  مفردات المقرر
 الدراسي

طبیعة  عدد الساعات الصف اھداف المقرر
المقرر 
 الدراسي

  القسم العلمي
اسم المقرر 

 الدراسي
 نظري عملي

تاریخیة عن الفن مقدمة  -1
االسالمي واھمیة دراسة تاریخ الفن 

فنون  -2.للتعلم من تجارب االجداد 
فنون  -3.الجزیرة العربیة قبل االسالم

جنوب الجزیرة العربیة فنون 
فنون شمال الجزیرة  -4.الیمن

العربیة/ العراق مدینة الحضر 
فنون شمال الجزیرة  -5. والحیرة 
الفن النبطي  -6. االنباط العربیة/
العمارة االسالمیة  -7. ممیزاتة
 مظاھر العمارة االسالمیة -8. االولى

 العقود في العمارة االسالمیة-9.

المآذن  -11.االعمدة والتیجان  -10.
 -12. في عمارة المساجد االسالمیة

المحاریب والمداخل في العمارة 
الزخارف النباتیة وفن  13االسالمیة.

 -14. الرقش العربي االربیسك.
امتحان  -15مراجعة الفصل االول .

التصویر  -16الفصل االول .
االسالمي وموفق الدین االسالمي من 

التصویر والتصویر في العصر 
التصویر االسالمي في  -17. االموي

درسة العربیة العصر العباسي والم
ممیزات رسوم  -18. للتصویر

تكمن اھمیة المقرر 
في كونھ یقدم دراسة 

 تاریخیة للفننظریة 
سالمي واسلوب اال

الفن من خالل دراسة 
فن العمارة والرسم 
. والفنون التطبیقیة   

یھدف المقرر الى 
اكساب الطلبة 

المعرفة الالزمة في 
الفن دراسة 

وانواعھ  االسالمي 
وتمثالتھ في الفن 
والطبیعة وتطوره 

من خالل  تاریخیا
انواع الفنون 
االسالمیة من 

.الناحیة التاریخیة  

لثالثا  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفنون  نظري 
 التشكیلیة

تاریخ الفن 
 االسالمي



التصویر االسالمي  -19. الواسطي
في مصر والشام والعصر المملوكي 

التصویر في  -20. واالندلسي
المخطوطات االسالمیة ومدارس 

المدرسة  -21. التصویر االسالمیة
 -22. المظفریة للتصویر االسالمي
المدرسة الجالئریة للتصویر 

رسة التیموریة المد -23.االسالمي
تكلیف -24. للتصویر االسالمي

بحث عن الفنون  الطلبة بكتابة
التصویر التیموري/  -25. االسالمیة

.  مدرسة ھراة للتصویر االسالمي
المدرسة الصفویة للتصویر -26

التصویر التركي  -27. االسالمي
 والمدرسة التركیة للتصویر االسالمي

فلسفة وأسلوب التصویر  -28. 
مراجعة الفصل  -29. ياالسالم

.امتحان الفصل الثاني  -30لثاني .ا  

 



 كل�ة الفنون الجمیلة
  قسم الفنون التشكیل�ة

  رسمالمرحلة الثالثة  / علم الجمالفلسفة الفن و مادة مفردات 
 

 مقدمة في نشأت علم الجمال والمصطلحات الخاصة بھ  -1
 خصائص الفلسفة الجمالیة االغریقیة القدیمة  -2
 فلسفة الجمال عند الفیثاغوریین   -3
 فلسفة الجمال عند السفسطائیین  -4
 الفلسفة الغائیة الجمالیة عند سقراط   -5
 فلسفة الجمال ونظریة المثل االفالطونیة   -6
 نظریة المحاكاة واإللھام االفالطونیة   -7
 فلسفة الجمال ونظریة المحاكاة   -8
 نظریة التطھیر عند ارسطو  -9

 خصائص الفلسفة االسالمیة   -10
  فلسفة الفن والجمال عند الفارابي   -11
 فلسفة الفن والجمال عند ابن سینا   -12
 فلسفة الفن والجمال عند اخوان الصفا   -13
 مراجعة الفصل االول   -14
 امتحان الفصل االول   -15
 خصائص الفلسفة الحدیثة   -16
 فلسفة الفن والجمال عند عما نوئیل كانط   -17
 لحظات التذوق الجمالي عند كانط   -18
 فلسفة الفن والجمال عند ھیجل   -19
 ي عند ھیجلانماط العمل الفن  -20
 فلسفة الفن والجمال عند شوبنھور    -21
 خصائص الفلسفة الغربیة المعاصرة   -22
 االحساس بالجمال عند جورج سانتیانا   -23
 الحدس والتعبیر عند بندتو كروتشة   -24
 انكارات كروتشة   -25
 فلسفة الجمال عند ھنري بركسون   -26
 الفن خبرة عند جون دیوي   -27
 فلسفة الفن عند فروید   -28
 مراجعة الفصل الثاني   -29
 امتحان الفصل الثاني .  -30

 
 
 

  حامد إبراھیم الراشديأ.د.                                                                      
 مدرس المادة                                                                                                    



/ مادة الكرافیك عمليالمرحلة الثالثة  

  م.م. دمحم نزار عبداللطیفالتدریسي : 

 الفصل األول

 المفردات األسبوع

  نبذة مختصرة عن كیفیة تحضیر موضوع الوحدة الكرافیكیة لمادة الكرافیك والبدء بعمل السكیجات للطلبة  1

  والمساحة المطلوبة وتجھیز الموضوع علیھا  تحضیر قطعة الكاوجوك 2

  البدء بتنفیذ الموضوع بقشط المساحات الغیر مطلوبة وترك البارزة منھا لتكون مھیئة للطباعة  3

4 
تحضیر وتجھیز احبار المونوتایب وكیفیة تحبیر الرولة لغرض تحبیر الكلیشة وكیفیة طباعتھا بورق الرایز 

 الخفیف

الكثر من قطعة لمعرفة كیفیة تجاوز االخطاء والشوائب التي ترافق عملیة الطباعة تطبیق الطلبة   5  

 من اسبوع وتصل الى ثالثة اسابیع لتحضیر ثالث كالیشمتابعة الطلبة ومنحھم الفرصة الكثر  6

 متابعة االطلبة 7

 متابعة الطلبة  8

 بعد الحفر وقبل الطباعة لغرض االجراءات الصحیحة في تنفیذھا  مالحظة الكالیش 9

 البدء بالطبع من قبل الطلبة وتنفیذ الموضیع المطلوبة بما ورد اعاله 10

 متابعة اسلوب الطباعة 11

 متابعة اسلوب الطباعة 12

 بعد الطباعة تعلق االعمال المطبوعة لغرض تنشفھا ثم توقیعھا بقلم الرصاص  13

 البدء بامتحان الفصل االول  14

 امتحان 15

 

 

 

 

 

 



 المرحلة الثالثة

  م.م. دمحم نزار عبداللطیف التدریسي :

ثانيالفصل ال  

 المفردات األسبوع

  شرح مفصل عن الحفر الغائر على السطوح المعدنیة ( السطوح المستویة ) 1

  وعملیة الحفر بالحامض والطباعة علیھ كمعلومات عامة شرح مفصل عن الزنكوكراف 2

  تھیئة الموضوع الكرافیكي ( الوحدة الكرافیكیة ) بھدف البدء بتنفیذھا على الكلیشة 3

 متابعة االستاذ لمواضیع الطلبة وتعدیل المواد التي تتطلب ذلك  4

  متابعة الطالب ومنحھ الحریة الكافیة لتنفیذ العمل لمدة اسبوعین  5

 متابعة 6

 متابعة 7

 تحضیر االحبار وكبفیة تحبیر الكلیشة المعدنیة وعملیة تنظیفھا من االحبار الفائضة 8

الكلیشة شرح مفصل عن جھازالكرافیك وعملیة ترطیب الورق السمیك ( الخشن ) وكیفیة وضع الورقة على  9
 علیھا

 متابعة كیفیة قیام االطلبة بعملیة استخدام الجھاز وطبع الكالیش  10

 كالیش بمواضیع مختلفة حرة كنشاط صفي بحسب الطرق اعاله 3تكلیف الطلبة بتحضیر  11

 متابعة الطباعة 12

 متابعة الطباعة 13

 البدء باالمتحان  14

 االمتحان 15

 

 

 

 

 

 



 



             م.د. ألوان خلیف محمودسم التدریسي: ا                                                                  القسم: الفنون التشكیلیة

 المفردات األسبوع عدد الساعات الصف المادة العلم�ة
   )الجداریة( عامة مفھومدراسة  1 ( عملي)4 الرابع  الجداریات

  دراسة انواع الجداریات  2   

 سم70×50 اختیار موضوع حر قیاس  3   

 تنفیذ االسكیش بتقنیة الفسیفساء 4   

 اكمال تنفیذ الجداریة 5   

 اكمال تنفیذ الجداریة 6   

 اكمال تنفیذ الجداریة 7   

 دراسة في جداریات االیقونیة (الواح خشبیة)  8   

 دراسة في تقنیة تنفیذ الجداریة وموضوع االسكیش 9   

 تصحیح السكیش 10   

 سم70×50لوح الخشبي بالوان اكریلك تنفیذ االسكیش على  11   

 اكمال تنفیذ اللوحة  12   

 اكمال تنفیذ اللوحة  13   

 اكمال تنفیذ اللوحة  14   

 تسلیم اللوحات لغرض التقیم 15   

 عطلة نصف السنة   
   عامة لمصطلح (السینوغرافیا)دراسة  16 الفصل الثاني

 اكمال الشرح وتوضح فكرة الجداریة  17   

 دراسة لموضوع االسكیش 18   

(مادة الیكابون، االالت حادة لعرض  اختیار الخامة لتنفیذ االسكیج 19   
 سم70×50الحفر)

 المباشرة بتنفیذ االسكیش 20   

 متابعة الطلبة اثناء االنجاز 21   

 اكمال التنفیذ 22   

 اكمال التنفیذ 23   

 دراسة في الجداریة التجریدیة 24   

 الحركة التجریدیةدراسة في اختیار االسكیش عن  25   

 انجاز سكیش لموضوع حر معتمد على الحركة التجریدیة 26   

 سم70×50المباشرة بتنفیذ الجداریة على لوحة كنفاص والوان اكریلك  27   

 اكمال التنفیذ 28   

 اكمال التنفیذ 29   

 لغرض التقیم تسلیم الجداریة 30   



 الرابع رسم – المشروع –مفردات الدروس 

 المادة االسبوع  ت
 وخصائصھا  الموضوعاتعن طبیعة مقدمة  االول 1
 انشاء فكرة لموضوع المشروع (واقعي) الثاني  2
 تكوین مخططات اولیة لموضوع المشروع  الثالث 3
 مناقشة المخططات االولیة مع الطلبة  الرابع 4
 اولي لمشروع كل طالبتكوین مخطط  الخامس 5
 تكبیر المخطط على اللوحة  السادس 6
 توزیع االلوان على الكتل واالشكال بمایخدم الموضوع السابع 7
  متابعة سیر العمل من قبل االستاذ المشرف  الثامن  8
 مناقشة االخطاء والتعدیالت على اللوحة  التاسع  9

 100+ 120بقیاس تطبیق المشروع على لوحة كبیرة  العاشر 10
 متابعة المشرف لمراحل االنجاز الحادي عشر  11
 متابعة الثاني عشر 12
 متابعة الثالث عشر 13
 متابعة الرابع عشر 14
 تقییم المرحلة النھائیة لالنجاز  الخامس عشر 15
 مقدمة عن مفاھیم تكون االسلوب واالعمال الحداثویة السادس عشر  16
 انشاء فكرة لتكوین موضوع باسلوب سریالي  السابع عشر 17
 اعطاء موضوعات اسطوریة وتاریخیة وفلكلوریة  الثامن عشر 18
 انشاء مخططات اولیة لمشروع الطالب التاسع عشر 19
 تعدیل المخطط بمایتناسب مع الفكرة  العشرون 20
 تمرین لرسم اولي بحجم مصغر  الحادي والعشرون 21
 100+120رسم الموضوع على لوحة كبیرة بقیاس  الثاني والعشرون 22
 تعدیل االخطاء وفق نسب الحجوم والمقاییس  الثالث والعشرون 23
 تلوین الموضوع  الرابع والعشرون 24
 متابعة االستاذ المشرف لمراحل االنجاز  الخامس والعشرون 25
 متابعة  السادس والعشرون 26
 متابعة  السابع والعشرون 27
 متابعة  الثامن والعشرون 28
 تققیم اولى للعمل النھائي  التاسع والعشرون 29
 امتحان فصلي الثالثون 30

   
 التدریسي                                                                                 

 ا. م رائد فرحان اسماعیل

 مدرس المادة                                                           



 كل�ة الفنون الجمیلة
  قسم الفنون التشكیل�ة

  رسم را�عالمرحلة ال / النقد الفنيمادة مفردات 
 

 تعریف النقد الفني . -1
 . النقد التفسیري -2
 . النقد التقدیري  -3
 . النقد الجمالي  -4
 النظریة الموضوعیة .  -5
  النظریة الذاتیة .  -6
 . النظریة النسبیة   -7
  المراحل التاریخیة للنقد الفني .  -8
 اھمیة النقد للفن والفنانین .  -9

  مناھج النقد الفني .  -10
   المنھج النقدي القواعدي .  -11
  المنھج النقدي السیاقي .  -12
  المنھج النقدي االنطباعي .  -13
 .مراجعة الفصل االول   -14
 .امتحان الفصل االول   -15
  المنھج النقدي االیدیولوجي .  -16
  النقد والتحلیل النفسي .  -17
   . االجتماعيالمنھج النقدي   -18
  المنھج النقدي الفلسفي .  -19
 .التذوق الجمالي والنقد الفني   -20
  النقد الشكلي .   -21
  آلیة النقد .  -22
 النقد واللغة .  -23
 . االسلوب   -24
 . االسلوبیة   -25
 .المنھج النقدي البنیوي   -26
  المنھج النقدي السیمیائي .  -27
  المنھج النقدي التاویلي .  -28
 .مراجعة الفصل الثاني   -29
 امتحان الفصل الثاني .  -30

 
 
 

 أ.د. حامد إبراھیم الراشدي
 مدرس المادة



 كلية الفنون الجميلة

 محمد ذنون صالح مدرس                       المرحلة الرابعة - متقدمالوان مادة /  األكاديميالوصف                                                   

المقرر مفردات  المقرر اهمية 
 الدراسي

المقرر اهداف الساعات عدد الصف   طبيعة 
 المقرر
 الدراسي

العلمي القسم الدراسي المقرر اسم   
نظر عملي

 ي
 

. مقدمة عن اللوون وسسواليو و الطورل المسوت دمة 1 

 ألسوتاذة.محاكاة ونقل احد االعموال العالميوة -2عالميا 

 ناأللووا. دراسوة لونيوة بالفرةواة و -3الفن العوالميين 

الزيتيوة بلووون واحوود و تركيووز علوو  الت طوويط بالفرةوواة  

 الزيتيوة  موديول مباةور بلوون واحود نباأللوا.رسم -4

portrait  5-  رسووم بوواللون الزيتيووة  مباةوور وعلوو.

.رسوم بواللون الزيتيوة مباةور -portrait   6 اإلضاءة

.رسم مباةور بواللون -portrait    7 و عل  اإلضاءة

-portrait  8 الزيتية مباةر  عل  اإلضواءة الطبيعوة
علو  اإلضواءة   رسم مباةور و بواللون الزيتيوة مباةور

.رسوم بوااللوان الزيتيوة األيواد  portrait  9 الطبيعوة

. رسوووم -11نقوول موون اعمووال الفنووانين واسووتاذة الفوون 

بووااللوان الزيتيووة مباةوور لموديوول نصووفي بلووون واحوود 

. رسووم بووااللوان الزيتيووة مباةوور لموديوول نصووفي -11

. رسووم بووااللوان الزيتيوووة -12تحووت اضوواءة صوووناعية 

. رسم 13تحت اضاءة صناعية  مباةر لموديل نصفي

بووااللوان الزيتيووة مباةوور لموديوول نصووفي تحووت اضوواءة  

-14ملونة صناعية  و لفية ملونة من قطو  القموا  
.رسووم بووااللوان الزيتيووة مباةوور لموديوول نصووفي تحووت 
اضووواءة  ملونوووة صوووناعية  و لفيوووة ملونوووة مووون قطووو  

.مقدمووة عوون اللووون -11. ا تبووار الطلبووة -11القمووا  

نووو   و االسوواليو المتبعووة جووي االتجاهووات وتنوواول الت

. رسووووم موديوووول نصووووفي -11الحديثووووة و المعاصوووورة 

. -11بأسلوو حر بطرل وسساليو اعالم الفن الحديث 
رسوووم موديووول كامووول و بةوووكل مباةووور تحوووت اضووواءة 

. رسوم موديول كامول 11صناعية م   لفيات تجريديوة 

و بةووكل مباةوور تحووت اضوواءة صووناعية موو   لفيووات 

.رسوم -21رسم موديل كامل جي الطبيعة.21-تجريدية 

 المقورر اهمية تكمن
 دراسووووة كونوووو  جووووي

 اكاديميووووووة علميووووووة
 تسوولط الضوووء علوو 
المعووووووووووووووووووووووارف و 
 المهارات ال اصة 
 بوووووالتلوين المتقووووودم
يوات الفني إليجاد تقن
ية لبناء االعمال الفن

علووووووو  ان تكوووووووون  
 مبتكووووورة و  اصوووووة
  .بالطالو 

 الوووووو  المقوووووورر يهوووووودف
معرجوووة  الطالوووو اكسووواو

   و انواعوووووووو  بوووووووواأللوان
واالسوووواليو المسووووت دمة 

و كيفيوووة     التلووووينجوووي 
تنمية القودرة علو  اتقوان 

و  االلووووانالتركيوووو جوووي 
كتسووواو مهوووارات قويوووة ا
  االلوووووووووووانسووووووووووت دام ال

الكتةاف وسوالل مبتكورة 
و اعمووووال جنيووووة  إلنتووووا 

 .تطوير الذالقة الفنية
  

الفنون  عملي  4 الراب  
 التةكيلية 

 الوان متقدم



 م

.رسم موديل كامول دا ول 22موديل  كامل جي الطبيعة 

. رسم موديل  كامول -23االستوديو م  طبيعة صامتة 

. رسوم موديول -24دا ل االستوديو م  طبيعة صوامتة 

كامووول بوووالز  الةوووعبي  مووو  طبيعوووة  صوووامتة دا ووول 

.رسوم موديول كامول حور يوتم ا تيوار كوول 21االسوتوديو 

جموعة من الطلبة الز  و الطبيعة  الصامتة  اصوة م

. اكموووال رسوووم -21.اكموووال رسوووم الموديووول  -21بهوووم 

. انةوواء تكوووين ألكثوور موون موديوول موو  -21الموديوول 

 لفيوووووة ملونوووووة بقطووووو  قموووووا  م تلفوووووة و بتةوووووكيل 

. انةووواء تكووووين ألكثووور مووون موديووول مووو  -21تجريديوووة

 لفيوووووة ملونوووووة بقطووووو  قموووووا  م تلفوووووة و بتةوووووكيل 

 . مراجعة وتقيم االعمال اإلنتاجية.-31تجريد 



 فن الرسم الحدیث والمعاصر –تاریخ الفن المعاصر مفردات الدروس ل

 المادة االسبوع  ت
 مقدمة عن الحداثة والتحدیث االول 1
 اھم الحركات الفنیة التي ساھمت بالحداثة الثاني  2
 ابرز الفنانین المحدثین  الثالث 3
 الفن بعد الحرب العالمیة االولى الرابع 4
 التعبیریة  الخامس 5
 التجریدیة السادس 6
 التكعیبیة السابع 7
 المستقبلیة الثامن  8
 الدادائیة التاسع  9

 الباوھاوس العاشر 10
 ابرز الفنانین التعبیرین والتجریدیین الحادي عشر  11
 الفن بعد الحرب العالمیة الثانیة الثاني عشر 12
 ) PoP artالفن الشعبي ( الثالث عشر 13
 )art opالفن البصري(  الرابع عشر 14
 الفن المفاھیمي الخامس عشر 15
 امتحان نھایة الفصل  السادس عشر  16
 السوبریالزم السابع عشر 17
 مقدمة عن الفن العراقي المعاصر الثامن عشر 18
 رواد الفن العراقي المعاصر التاسع عشر 19
 المعاصراھم الفنانین في الفن العراقي  العشرون 20
 الجماعات الفنیة العراقیة المعاصرة  الحادي والعشرون 21
 مقدمة عن الفن العربي المعاصر الثاني والعشرون 22
 المؤسسات الفنیة في البلدان العربیة الثالث والعشرون 23
 الفن المصري المعاصر  الرابع والعشرون 24
 المصریین  نابرز الفنانی الخامس والعشرون 25
 الفن السوري المعاصر  السادس والعشرون 26
 ابرز الفانین السوریین السابع والعشرون 27
 الفن التونسي الثامن والعشرون 28
 ابرز الفنانین التونسیین التاسع والعشرون 29
 الفن في المغرب الثالثون 30
 امتحان نھایة الفصل الحادي والثالثون 31

                                                                                 

 التدریسي

 م. فردوس بھنام یشوع
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المقرر مفردات الدراسي المقرر اھمیة  المقرر اھداف   الصف 
الساعات عدد  طبیعة 

 المقرر
 الدراسي

 القسم
 العلمي

 المقرر اسم
 نظري عملي الدراسي

 
. مقدم���ة عام���ة ع���ن التخط���یط وانواع���ھ و موض���وعاتھ واس���تعراض 1

 لألعمال  التخطیطیة العالمیة
 . محاكاة لتخطیطات عالمیة (نقل بقلم الرصاص و بدرجاتھ )2
 . محاكاة لتخطیطات عالمیة (قلم الفحم )3
 بقلم الحبر والفرشاة. محاكاة لتخطیطات 4
   A3. رسم مودیل كامل بقلم الرصاص على ورق 5
 . رسم مودیل كامل بقلم الفحم6
 رسم مودیل كامل بقلم الحبر و الفرشاة. 7
 . رسم مودیل كامل وبحریة استخدام مواد للتخطیط8
 . رسم تكوین یحتوي على اكثر من مودیل بأقالم الرصاص9

 الفحم .  رسم اكثر من مودیل بأقالم10
 . رسم مودیل بالحجم الكبیر11
 . اكمال رسم نفس المودیل12
 رسم مودیل بحجم كبیر وحریة اختیار مادة التخطیط  .13

 . تكملة رسم المودیل14 
 . امتحان للتقییم15 
  

 
 في المقرر اھمیة تكمن
 علمیة دراسة كونھ

تسلط الضوء  اكادیمیة
على المعارف 

والمھارات الخاصة 
اد إلیج بالتخطیط الفني

تقنیات لبناء االعمال 
الفنیة على ان تكون 

 خاصةمبتكرة و
  بالطالب .

 
 اكساب الى المقرر یھدف
بالتخطیط  معرفة  الطالب

سالیب واال ھ انواعو
المستخدمة في التخطیط   

على  تنمیة القدرة وكیفیة
اتقان التركیب في 

كتساب التخطیط وا
ستخدام المھارات قویة 

 المتنوعة فيالمواد 
الكتشاف وسائل  التخطیط

اعمال فنیة  مبتكرة إلنتاج
تطویر الذائقة تخطیطیة و

 .الفنیة
  

 
 الرابع
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 عملي

 
الفنون 
 التشكیلیة

 
 تخطیط متقدم



 جامعة الموصل

 / قسم الفنون التشكیلیة كلیة الفنون الجمیلة 

 م.م. أوس مروان عبدالعزیز دبدوبمدرس المادة:           الفصل الثاني / المرحلة الرابعة /  متقدممادة تخطیط الوصف االكادیمي / 

 

 

المقرر مفردات الدراسي المقرر اھمیة  المقرر اھداف   الصف 
الساعات عدد  طبیعة 

 المقرر
 الدراسي

 القسم
 العلمي

 المقرر اسم
 نظري عملي الدراسي

 
والتكوین مقدمة عن اختیار الموضوعات الخاصة باإلنتاج الحر  .16

 وعالقتھ بالتخطیط
 . اختیار الطالب موضوعات حرة مبدأیاً لتتم دراستھا وتحلیلھا17
 للموضوعات حرة یختارھا الطالب بناء تكوینات. 18
 نات بحجم كبیر لموضوعات تخطیطیةبناء تكوی. 19
في رسم  (أقالم الباستیل) لملوناستخدام الفحم الملون والطباشیر ا .20

 عدد من المودیالت.
الملون لتكوینات بأحجام صغیرة بناء تكوینات باستخدام التخطیط . 21
 یر.اختیار احد التكوینات إلنتاج تكوین بحجم كب. 22
 )1اعمال فنیة تخطیطیة حرة رقم (بإنتاج  ءالبد. 23
 )2ال تخطیطیة حرة رقم (انتاج اعم. 24
 )3حرة رقم ( . انتاج اعمال تخطیطیة25
 )4حرة رقم ( . انتاج اعمال تخطیطیة26
 )5. انتاج اعمال تخطیطیة حرة رقم (27
 . انتاج عمل تخطیطي بحجم كبیر28
 المنفذة  والتعدیل والتصحیح علیھا ألعماللمراجعة   .29
 مال المنتجة خالل الفصل الثانيیم االعیتق .30

  

 
 في المقرر اھمیة تكمن
 علمیة دراسة كونھ

تسلط الضوء  اكادیمیة
على المعارف 

والمھارات الخاصة 
اد بالتخطیط الفني إلیج

تقنیات لبناء االعمال 
على ان تكون الفنیة 

 خاصةمبتكرة و
  بالطالب .

 
 اكساب الى المقرر یھدف
التخطیط  بمعرفة  الطالب

سالیب واال ھ انواعو
المستخدمة في التخطیط   

على  تنمیة القدرة وكیفیة
اتقان التركیب في 

كتساب االتخطیط و
ستخدام المھارات قویة 

في المتنوعة المواد 
الكتشاف وسائل  التخطیط

اعمال فنیة  مبتكرة إلنتاج
تطویر الذائقة تخطیطیة و

 .الفنیة
  

 
 الرابع
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 عملي

 
الفنون 
 التشكیلیة

 
 تخطیط متقدم
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