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المرحلة االولى –عناصر الفن  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 .

 

 جامعة ديالى  .المؤسسة التعليمية 1

 قسم الفنون التشكيلية  \كلية الفنون الجميلة  المركز  \.القسم الجامعي 2

  \عناصر الفن  رمز المقرر  \.اسم 3

 بكالوريوس  .البرنامج التي يدخل فيها 4

 اسبوعي  .اشكال الحضور المتاحة 5

 سنوي  السنة  \.الفصل 6

 ساعة  30ساعة لكل فصل =  60 .عدد الساعات الدراسية )الكلي ( 7

 2016-5-8 .تاريخ اعداد هذا الوصف 8

 .اهداف المقرر 9

من خالل الوصول  اكساب الطالب معارف ومهارات واتجاهات في تعلم اساسيات  مزاولة األنشطة الفنية المختلفة  .1
 حديد القيم الجمالية لألعمال الفنية.بتلحلول متعددة لموضوع العمل الفنى . و 

 التعامل مع عناصر الفن بطالقة و يوظفها جماليا فى أعمالة الفنية . .2
ان يصبح الطالب قادرا على تحليل العمل الفنى .وان يكون  قادرا على أكتشاف القيم الجمالية و األسس البنائية  .3

 للطبيعة .

 

 .مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 10
 

 .بنية المقرر11

 الفصل الدراسي األول أوال:

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
المساق او \اسم الوحدة

 الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

االلقاء  اهميتها،مجاالتها التشكيية تمهيد ومقدمة تعريفية لعناصر الفن  2 األول

 )المحاضرة(

 التغذية الراجعة 

 اعمال يومية

االلقاء  تعريفه،انواعه،اتجاهاته الخطعنصر تعرف  2 الثاني

 )المحاضرة(

 التغذية الراجعة
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االلقاء  تعريفه،انواعه،دالالته االتجاه ، الحركة تعرف 2 الثالث

 )المحاضرة(

 اعمال يومية

 التغذية الراجعة الحوار تعريفه،انواعه، الشكلتعرف  2 الرابع

 اعمال يومية المناقشة تعريفه أانواعه ، صفاته الحجمتعرف  2 الخامس

 –عنصر القيمة الضوئية  تعرف 2 السادس

 الجالء

 التغذية الراجعة المناقشة التعريف،االهمية ،االستخدام

 مناقشة وتقديم تقرير حول المادة النظرية+ تقديم اعمال التطبيقات الالصفية  2 السابع

 التغذية الراجعة الحوار التعريف ، االستخدام  الظل والظاللتعرف  2 الثامن

 اعمال يومية المناقشة التعريف،االنواع،المصادر النسيج  –الملمس تعرف  2 التاسع

 التغذية الراجعة المناقشة انواعه ، االستخدامات  النسق الزخرفيتعرف  2 العاشر

االلقاء  التعريف،الصفات  عنصر اللون تعرف  2 الحادي عشر

 )المحاضرة(

 اعمال يومية

االلقاء  الثانوية  –االساسية  الدائرة اللونية تعرف  2 عشرالثاني 

 )المحاضرة(

 التغذية الراجعة

 –الثالثية  –المتكاملة  نظرية االلوان تعرف  2 الثالث عشر

 الحيادية 

االلقاء 

 )المحاضرة(

 اعمال يومية

الصفات والدالالت الرمزية تعرف  2 الرابع عشر

 للون 

االلقاء  االساسية والثانوية 

 )المحاضرة(

 التغذية الراجعة

 ثانياً: الفصل الدراسي الثاني 

 االختبار التحصيلي  2 الخامس عشر

االلقاء  انواع الفضاء  –التعريف  الفراغ –الفضاء تعرف  2 السادس عشر

 )المحاضرة(

 التغذية الراجعة

االلقاء  العالقة  –المفاهيم  الفضاء والشكلتعرف  2 السابع عشر

 )المحاضرة(

 اعمال يومية

االلقاء  العالقات  –المفهوم  الشكل واالرضيةتعرف  2 الثامن عشر

 )المحاضرة(

 التغذية الراجعة

 اعمال يومية الحوار االستخدام والتوظيف   االسس الفنيةتعرف  2 التاسع عشر

 التغذية الراجعة المناقشة التوظيف -االنواع  –المفهوم  التوازن ، االنسجامتعرف  2 العشرون

 اعمال يومية المناقشة التوظيف -االنواع  –المفهوم  السيادة –التضاد تعرف  2 الحادي والعشرون

 مناقشة وتقديم تقرير حول المادة النظرية+ تقديم اعمال التطبيقات الالصفية  2 الثاني والعشرون

 اعمال يومية الحوار االنواع  –المفهوم  الوحدة  –االيقاع تعرف  2 الثالث والعشرون



3 
 

 التغذية الراجعة المناقشة االنواع  –المفهوم  النسبة والتناسب تعرف  2 الرابع والعشرون

 اعمال يومية المناقشة العالقة  –المفاهيم  التنظيم البنائي  –العالقات تعرف  2 الخامس والعشرون

االلقاء  العالقة  –المفاهيم  واشكالهاالعالقات البنائية تعرف  2 السادس والعشرون

 )المحاضرة(

 التغذية الراجعة

االلقاء  االستخدام والتوظيف   التنظيمات البنائية للعمل الفنيتعرف  2 السابع والعشرون

 )المحاضرة(

 اعمال يومية

 تطبيقات عملية  2 الثامن والعشرون

 تطبيقات عملية  2 التاسع والعشرون

 االختبار التحصيلي  2 الثالثون

 

 .البنية التحتية12

 القراءات المطلوبة

 النصوص األساسية 
 كتب المقرر 

 اخرى 

  التكوين الفني للخط العربي وفق أسسالحسيني ،اياد حسين عبدهللا"، 
 .2003،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،1طالتصميم "،

 دار دلفن للنشر ، 2،ج1ج،"علم عناصر الفن"،عبو،فرج ،

 .1982ميالنو،

عبد الحليم ، فتح الباب وزميله ،"التصميم في الفن التشكيلي "، عالم الكتب 
 .1984،القاهرة ،

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

 والمواقع االلكترونية(

 التي تشرح عن عناصر الفن  البحث في المواقع االلكترونية عن المقاطع الفديوية -أ
 إقامة ورشة عمل ميدانية عن عناصر واسس الفن -ب
  استخدام األمثلة العملية والتطبيقية في التعرف على عناصر الفن -ج

الخدمات االجتماعية )وتشمل على سبيل 
المثال محاضرات الضيوف و التدريب 

 المهني والدراسات الميدانية(

 الزيارات الميدانية الى :
 المتحف العراقي  -
 زيارة معرض فني -

 المحاضرات العلمية:
 محاضرة نوعية في الفن والتصميم -

 

 

 .القبول13

 خاص+ مركزي المتطلبات السابقة 

 30 اقل عدد من الطلبة

 50 اكبر عدد من الطلبة 
 

 

 


