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المرحلة االولى – زفخال مقرروصف    

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

 وصف المقرر

 

المتوقع تحقيقها مبرهناً عما اذا كان قد يوفر وصف المقرر هذا ايجازاً مقتضباً الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم 
 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .
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 يستطيع ان يصل لحلول متعددة لبناء العمل الفني   -2
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 .مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 10
 

 قرر.بنية الم11

 الفصل الدراسي األول أوال:

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
المساق او \اسم الوحدة

 الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

االلقاء  يةلالتشكي اهميته،مجاالته  تمهيد ومقدمة تعريفية لفن الخزف 4 األول

 )المحاضرة(

 التغذية الراجعة 

 

االلقاء  تحضير الطين كيفية تعرف الطين 4 الثاني

 )المحاضرة(

 التغذية الراجعة

صفة االطيان الفخارية  تعرف صفة االطيان 4 الثالث

 وانواعها

االلقاء 

 )المحاضرة(

 التغذية الراجعة
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 التغذية الراجعة المحاضرة تحضير الطين تعرف كيفية تحضير الطين 4 الرابع

تعرف على كيفية وأنواع أساليب  4 الخامس

 الفخر

 اعمال يومية المحاضرة أساليب الفخر

 التغذية الراجعة عملي اعمال فخارية عمل فخارية بطريقة الحبال  4 السادس

 تقديم االعمال الصفية وتقيميها  4 السابع

عمل فخارية بطريقة األشرطة  4 الثامن

 الطينية 

 التغذية الراجعة عملي اعمال فخارية 

عمل فخارية بطريقة النحت  4 التاسع

 الفخاري البسيط 

 اعمال يومية عملي اعمال فخارية 

عمل فخارية بطريقة النحت  4 العاشر

 الفخاري البسيط بالويل اليدوي 

 التغذية الراجعة عملي اعمال فخارية 

 اعمال يومية عملي عمل القوالب مسطح -تقنية القوالب الجبسية 4 الحادي عشر

 التغذية الراجعة عملي عمل القوالب تقنية القوالب الجبسية المدورة  4 الثاني عشر

 اعمال يومية عملي عمل القوالب تقنية الحذف واالضافة  4 الثالث عشر

 التغذية الراجعة عملي عمل القوالب تقنية الخط والزخرفة على الطين  4 الرابع عشر

 ثانياً: الفصل الدراسي الثاني 

 االختبار التحصيلي  4 الخامس عشر

تصميم وتزيين االعمال  تصميم زخرفة نباتية  4 السادس عشر

 الفخارية

 التغذية الراجعة عملي

ن االعمال يتصميم وتزي استخدام اشكال الهندسية  4 السابع عشر
 الفخارية

 اعمال يومية عملي

ن االعمال يتصميم وتزي تصميم بالحروف الهندسية  4 الثامن عشر
 الفخارية

 التغذية الراجعة عملي

ن االعمال يتصميم وتزي تزيين وتصميم االنية الفخارية  4 التاسع عشر
 الفخارية

 اعمال يومية عملي

 التغذية الراجعة عملي اعمال فخارية داخل االستديو اعمال فخارية بطريقة النمذجة  4 العشرون

 اعمال يومية عملي فخارية داخل االستديواعمال  اعمال فخارية بطريقة النمذجة  4 الحادي والعشرون

 تقديم عمل فخاري مع التقييم  4 الثاني والعشرون

 اعمال يومية عملي بناء على الويل اليدوي  بناء فخارية على الويل اليدوي 4 الثالث والعشرون

بناء فخارية على الويل بطريقة  4 الرابع والعشرون

 النحت الفخاري 

 التغذية الراجعة عملي بناء على الويل اليدوي 

عمل انية فخارية باستخدام الويل  4 الخامس والعشرون

 الكهربائي

 اعمال يومية عملي عمل باستخدام الويل الكهربائي

 التغذية الراجعة عملي تشكل االواني الفخارية  تشكيل وتكوين االنية باساليب حديثة 4 السادس والعشرون
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تشكيل االنية باستخدام تقنية القالب  4 والعشرونالسابع 

 والبناء 

 اعمال يومية عملي تشكل االواني الفخارية 

 تطبيقات عملية  4 الثامن والعشرون

 تطبيقات عملية  4 التاسع والعشرون

 االختبار التحصيلي  4 الثالثون

 

 .البنية التحتية12

 القراءات المطلوبة

 النصوص األساسية 
  المقرركتب 

 اخرى 

  د.عبد الغني النبوي الشال  \فن الخزف 
 محاضرات التدريسي 

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

 والمواقع االلكترونية(

  تعمل الفخارياالبحث في المواقع االلكترونية عن المقاطع الفديوية التي تشرح عن  -أ
 عن فن الفخارة عمل ميدانية إقامة ورش -ب
 تطبيقية في التعرف على انتاج االعمال الفنية الفخاريةاستخدام األمثلة العملية وال -ج

الخدمات االجتماعية )وتشمل على سبيل 
المثال محاضرات الضيوف و التدريب 

 المهني والدراسات الميدانية(

 الزيارات الميدانية الى :
 المتحف العراقي  -
 زيارة معرض فني -

 العلمية: المحاضرات
 محاضرة نوعية في فن الفخار  -

 

 

 .القبول13

 خاص+ مركزي المتطلبات السابقة 

 30 اقل عدد من الطلبة

 50 اكبر عدد من الطلبة 
 

 

 


