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 االلوان اسم المادة
 وفق النظام السنوي مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
في بناء تنمية معرفية لقابليات الطالب على كيفية استخدام االلوان وتحليلها وفق نظم واساس 

 وتشكيل عمل فني .

 التفاصيل االساسية للمادة
 

تتوزع مفرداتها على مدى ( الوحدات ساعتاناسبوعيًا) ساعات مادة عملية بواقع اربع
  امتحانات شهرية . نهااسبوعا يتضم 30

 الكتب المنهجية
 

 محاضرات استاذ المادة

 
 المصادر الخارجية

 

 اساسيات اللون ) يوهانس ايتن ( . -1

 م عناصر الفن )فرج عبو( .عل -2

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي بحث مشروع

50% 40% 5% 5%  
 

 معلومات اضافية
 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
 

 



 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي

 

ت
 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ
  االلوان )حياة جامدة( دراسة في بنية  االسبوع االول 1

  دراسة في بنية االلوان )حياة جامدة(  االسبوع الثاني 2

  دراسة في بنية االلوان )حياة جامدة(  االسبوع الثالث 3

  مزج االلوان )حياة جامدة(  االسبوع الرابع  4

  مزج االلوان )حياة جامدة(  االسبوع الخامس 5

  حياة جامدة(مزج االلوان )  االسبوع السادس 6

 عمليامتحان شهري في المادة   االسبوع السابع  7

  تحليل االلوان )موديل(  االسبوع الثامن  8

  تحليل االلوان )موديل(  االسبوع التاسع  9

  تحليل االلوان )موديل(  االسبوع العاشر 10

  الظل والضوء في االلوان )المائية , الزيتية(  االسبوع الحادي عشر 11

  الظل والضوء في االلوان )المائية , الزيتية(  االسبوع الثاني عشر 12

  الظل والضوء في االلوان )المائية , الزيتية(  االسبوع الثالث عشر 13

  تكوين حياة جامدة بمواد مختلفة  ا السبوع الرابع عشر 14

  تكوين حياة جامدة بمواد مختلفة  االسبوع الخامس عشر 15

 امتحان شهري في المادة عملي االسبوع السادس عشر 16

 عطلة نصف السنة

  تكوين حياة جامدة مع نباتات  االسبوع السابع عشر 17

  تكوين حياة جامدة مع نباتات  االسبوع الثامن عشر 18

  تكوين حياة جامدة مع نباتات  االسبوع التاسع عشر 19

  مع سجاد وبسط تكوين حياة جامدة  االسبوع العشرون  20

  تكوين حياة جامدة مع سجاد وبسط  االسبوع الواحد والعشرون  21

  تكوين حياة جامدة مع سجاد وبسط  االسبوع الثاني والعشرون 22

 عمليامتحان شهري في المادة  االسبوع الثالث والعشرون 23

  تلوين مشاهد من الطبيعة  االسبوع الرابع والعشرون 24

  تلوين مشاهد من الطبيعة  الخامس والعشروناالسبوع  25

  تلوين مشاهد من الطبيعة  االسبوع السادس والعشرون 26

  تلوين لجسم االنسان  االسبوع السابع والعشرون 27

  تلوين لجسم االنسان  االسبوع الثامن والعشرون 28

  تلوين لجسم االنسان  االسبوع التاسع والعشرون 29

 امتحان شهري في المادة عملي الثون االسبوع الث 30

  

 

 

 

 

 توقيع العميد :                                توقيع االستاذ :

 

 م.م. مؤيد عباس كريم                        

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
 
 
 
 
 

 


