
 
 

المرحلة االولى –التخطيط  مقرروصف    

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي )) مراجعة البرنامج االكاديمي ((
 

 وصف المقرر

 

يوفر وصف المقرر هذا ايجازاً مقتضباً الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقع تحقيقها مبرهناً عما اذا كان قد 
 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .
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 .بنية المقرر11

 الفصل الدراسي األول أوال:

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 شرح معنى فن التخطيط ومستلزماته العملية واستخداماتها  4 األول

 شرح عملي لكيفيات التخطيط وتهيئة األقالم )زاوية القص( والورق للتخطيط  4 الثاني

 ممارسة تنويعات الخطوط بالمواد المختلفة  4 الثالث

 الجمالية للخطمدغم ومنبت الخط وإظهار االنفعال في الخط وبيان القيم  4 الرابع

 ممارسة التدريب على كيفيات المحافظة على نظافة التخطيط وعدم تشويهها بالمسح اليدوي 4 الخامس

 تدريب الطالب على عالقة شكل الخط ونوعه بشكل ونوع الشيء المرسوم  4 السادس

 تدريب الطالب على الخط المستمر المتواصل والمنحني والمنكسر والهندسي والعشوائي  4 السابع

 تخطيط شكل هندسي وايضاح دراسة الظل والضوء بالتخطيط  4 الثامن



 
 

 تخطيط شكل هندسي وايضاح دراسة الظل والضوء  4 التاسع

 تخطيط شكل عشوائي وايضاح دراسة الظل والضوء بالتخطيط  4 العاشر

 تخطيط شكل عشوائي وايضاح دراسة الظل والضوء بالتخطيط  4 الحادي عشر

 بيان القيم اللونية باالسود واألبيض وممارستها عمليا  4 الثاني عشر

 تخطيط دائرة وكرة ومربع ومكعب وقماش وورقة مختلفة لونيا  4 الثالث عشر

 الملمس واللون تخطيط لثالث مواد هندسية وعشوائية مختلفة في 4 الرابع عشر

 تخطيط ثالث مواد ذات ملمس متباين  –امتحان عملي  4 الخامس عشر

 ثانياً: الفصل الدراسي الثاني 

 تخطيط تمثال نصفي )فينوس ( الستكشاف مستويات الطلبة وميولهم  4 السادس عشر

 عموديا  \تدريب الطالب على تسريح تمثال فينوس هندسيا  4 السابع عشر

 افقيا  \تدريب الطالب على تسريح تمثال فينوس عشوائيا  4 عشرالثامن 

 تخطيط القمشة مختلفة المواد والملمس واأللوان  4 التاسع عشر

 تخطيط مواد متنوعة األلوان واالضاءات )ورود ،فواكه ، المنيوم ، بالستيك ( 4 العشرون

 تنمية الصورة الذهنية بالتخطيط بعد تغطية النموذج  4 الحادي والعشرون

 واالشارة الى أهمية االنشاء في التخطيط  Still Lifeتركيب  4 الثاني والعشرون

  Still Lifeتخطيط تمثال مركب مع  4 الثالث والعشرون

 المخلبيتدريب الطالب على تنويعات التخطيط العمودي ، االفقي ، المائل ،  4 الرابع والعشرون

 تدريب الطالب على تنويعات التخطيط العمودي ، االفقي ، المائل ، المخلبي 4 الخامس والعشرون

 رسم موديل  \تدريب الطالب على القيم اللونية للمساحات المظللة  4 السادس والعشرون

 رسم موديل  \تدريب الطالب على القيم اللونية للمساحات المظللة  4 السابع والعشرون

  Camsonتجريب استخدام الفحم على ورق  4 الثامن والعشرون

 تخطيط  A1على ورق  B6امتحان عملي بقلم  4 التاسع والعشرون

 تخطيط  A1على ورق  B6امتحان عملي بقلم  4 الثالثون

( ثالثون تخطيط أسبوعيا 30يكلف الطالب بما يعرف بالواجب الالصفي ب ) -1

 وبمواد وأساليب مختلفة 
 

 



 
 

 .البنية التحتية12

 القراءات المطلوبة

 النصوص األساسية 
 كتب المقرر 

 أخرى 

  محاضرات مدرس المادة -

 عناصر األلوان كتاب  -

 التخطيط  -
 

متطلبات خاصة )وتشمل على سبيل المثال 
البرمجيات ورش العمل والدوريات و

 والمواقع االلكترونية(

   التخطيطأساليب البحث في المواقع االلكترونية عن  -أ
   الفنانين التشكيلين العالميين  -ب

الخدمات االجتماعية )وتشمل على سبيل 
المثال محاضرات الضيوف و التدريب 

 المهني والدراسات الميدانية(

 الزيارات الميدانية الى :
 المتحف العراقي  -
 بغداد  –كلية الفنون الجميلة  -

 المحاضرات العلمية:
 أساليب التخطيط محاضرة نوعية عن  -

 

 

 .القبول13

 خاص+ مركزي المتطلبات السابقة 

 30 اقل عدد من الطلبة

 50 اكبر عدد من الطلبة 
 

 

 


