
 
 

 

 الخطة الدراسية
 2019-2018 –العام الدراسي 

 نجم عبداهلل عسكرأ م   االسم
 najimaskar@yahoo.com البريد االلكتروني

 1ناا  التووير  اال  اسم المادة
 وفق النظام السنو  مقرر الفول
 اهداف المادة

 
الفنية فضال عن المهارات تزويد المتعلمين بالمفاهيم والمعلومات الالزمة لنقد وتحليل االعمال 

 .االدائية

 التفاويل االساسية للمادة
 

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

 الكتب المنهجية
 

 محاضرات استاد المادة .

 
 الموادر الخارجية

 

دكتور  –ية للتصميم )فاعليات العناصر الشكلية ( االسس الجمالية واالنشائ -1

 .ايهاب بسمار الصيفي

 .فرج عبو –علم عناصر الفن  -2

 رياض عبد الفتاح –التكوين في الفنون التشكلية  -3

 
 تقديرات الفول

االمتحانات  المختبر الفول الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي بحث ماروع

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
  مقدمة تعريفية عن مفهوم االنشاء  االسبوع االول 1

–الخط -العناصر واالسس لالنشاء التصويري)اللون  االسبوع الثاني 2

 الحركة(-الكتلة

 

  التكوين في االنشاء  االسبوع الثالث 3

  االنشاء االفقي  بوع الرابع االس 4

  االدراك البصري لالشكال  االسبوع الخامس 5

  دراسات تحليلية لالعمال الفنية لالنشاء االفقي  االسبوع السادس 6

  االنشاء االشعاعي  االسبوع السابع  7

  التناسب والمتواليات الهندسية  االسبوع الثامن  8

  االول للفصل االولتقيم العمل   االسبوع التاسع  9

  العالقات االنشائية بين الحركة واللون  االسبوع العاشر 10

  الصفات االساسية للظاهرة الشكلية  االسبوع الحادي عشر 11

  دراسات تحليلية لالعمال الفنية لالنشاء االشعاعي  االسبوع الثاني عشر 12

  االنشاء االنتشاري  االسبوع الثالث عشر 13

  العالقات االنشائية بين الحركة والفضاء  سبوع الرابع عشرا ال 14

  دراسات تحليلية لالعمال الفنية لالنشاء االنتشاري  االسبوع الخامس عشر 15

 ولتقيم العمل الثاني للفصل اال االسبوع السادس عشر 16

 عطلة نصف السنة

  االنشاء المربعي الدائري  االسبوع السابع عشر 17

دراسات تحليلية العمال فنية لالنشاء المربعي   االسبوع الثامن عشر 18

 الدائري

 

  التكوين  االسبوع التاسع عشر 19

  انواع التكوين  االسبوع العشرون  20

  التكوينات الصامتة  االسبوع الواحد والعشرون  21

  التكوينات االنشائية التعبيرية  االسبوع الثاني والعشرون 22

 تقيم العمل االول للفصل الثاني السبوع الثالث والعشرونا 23

  تطبيقات عملية لتكوينات مستمدة من البيئة  االسبوع الرابع والعشرون 24

  الوحدة االيقاع واالنسجام في العمل الفني  االسبوع الخامس والعشرون 25

  التكرار واالستمرار في االشكال  االسبوع السادس والعشرون 26

  التدرج والتنوع في العمل الفني  االسبوع السابع والعشرون 27

  السيادة في العمل الفني  االسبوع الثامن والعشرون 28

  التناسب في االعمال الفنية  االسبوع التاسع والعشرون 29

 تقيم العمل الثاني للفصل الثاني االسبوع الثالثون  30

  

 

 توقيع العميد :                                توقيع االستاذ :

 م.م. مؤيد عباس كريم                       

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
 
 
 
 
 

 


