
 
 

المرحلة االولى –النحت 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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 قسم الفنون التشكيلية  \كلية الفنون الجميلة  المركز  \.القسم الجامعي 2

PAS 19 رمز المقرر  \.اسم 3   -النحت 

 بكالوريوس  .البرنامج التي يدخل فيها 4

 اسبوعي  .اشكال الحضور المتاحة 5

 سنوي  السنة  \.الفصل 6

 ساعة  60ساعة لكل فصل = 120 .عدد الساعات الدراسية )الكلي ( 7

 2016-5-8 .تاريخ اعداد هذا الوصف 8

 .اهداف المقرر 9

 في النحتجعل الطالب قادرا على اكتساب مهارات عملية ومعلومات معرفية  .1

 

 .مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 10
 

 .بنية المقرر11

 الفصل الدراسي األول أوال:

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 تعريف النحت ، أنواع النحت ، النحت والبناء ، النحت والتخطيط  4 األول

 تعريف النحت ، أنواع النحت ، النحت والبناء ، النحت والتخطيط  4 الثاني

 تعريف النحت ، أنواع النحت ، النحت والبناء ، النحت والتخطيط  4 الثالث

 أنواع النحت ، النحت والبناء ، النحت والتخطيط  تعريف النحت ، 4 الرابع

 بناء اشكال مجسمة  4 الخامس

 بناء اشكال مجسمة  4 السادس

 بناء اشكال مجسمة  4 السابع

 امتحان عملي  4 الثامن



 
 

 بناء اشكال منحنية الحدود  4 التاسع

 بناء اشكال منحنية الحدود  4 العاشر

 بناء اشكال منحنية الحدود  4 الحادي عشر

 بناء اشكال منحنية الحدود  4 الثاني عشر

 الحامل في النحت ، الفراشات  4 الثالث عشر

 الحامل في النحت ، الفراشات  4 الرابع عشر

 العملي  –االختبار التحصيلي  4 الخامس عشر

 ثانياً: الفصل الدراسي الثاني 

 بناء المجسمات  4 السادس عشر

 بناء المجسمات  4 السابع عشر

 بناء المجسمات  4 الثامن عشر

 بناء المجسمات  4 التاسع عشر

 بناء البورتيرين  4 العشرون

 بناء البورتيرين  4 الحادي والعشرون

 تقديم عمل نحتي  4 الثاني والعشرون

 بناء الجداريات  4 الثالث والعشرون

 بناء الجداريات  4 الرابع والعشرون

 بناء الجداريات  4 الخامس والعشرون

 نحت جسم بشري  4 السادس والعشرون

 نحت جسم بشري  4 السابع والعشرون

 نحت جسم بشري  4 الثامن والعشرون

 نحت جسم بشري  4 التاسع والعشرون

 االمتحان العملي  –االختبار التحصيلي  4 الثالثون

 

 .البنية التحتية12

 القراءات المطلوبة

 النصوص األساسية 
 كتب المقرر 

  محاضرات مدرس المادة -

 النحت القديمكتاب  -

  النحت األوربي الحديث  -



 
 

 أخرى  

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

 والمواقع االلكترونية(

  أساليب النحت وخامات النحت البحث في المواقع االلكترونية عن  -أ
  النحاتين العراقيين واالوربيين  -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:
 النحاتين  –محاضرة نوعية عن فناني العراق  -

 

 

 .القبول13

 خاص+ مركزي المتطلبات السابقة 

 30 اقل عدد من الطلبة

 50 اكبر عدد من الطلبة 
 

 

 


