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 الرسموتقنيات تكنولوجيا  اسم المادة
 وفق النظام السنوي مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
صويرية تمكين الطلبة من المفاهيم التقنية والتكنولوجيا االزمة في انتاج السطوح الت

ومعالجة جوانب السلبية التي تواجه الطلبة المتعلمين وصيانة االعمال الفنية وصناعة 
 المستلزمات االساسية لفن الرسم 

 التفاصيل االساسية للمادة
 

تتوزع مفرداتها على ( الوحدات ساعتاناسبوعيًا) ساعاتمادة نظرية وعملية بواقع ثالث 
  . ونهائية ريةامتحانات شه نهااسبوعا يتضم 30مدى 

 الكتب المنهجية
 

 محاضرات استاذ المادة

 
 المصادر الخارجية

 صيانة االعمال الفنية المتحفية / الكتور سلمان الخطاط -1

 كتاب تكنولوجيا الرسم / الدكتور احمد العزاوي -2

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي بحث مشروع

30% 15% 10% 5% 40% 
 

 معلومات اضافية
 

مقر تطبيقي بواقع وحدتين ويؤمن ثالث ساعات اسبوعيا ساعة نظري وساعتان عملي  -
تطبيقي في مجال تكنولوجيا تحضير اللوحات والمستلزمات وصيانة االعمال وتقنيات 

 اسبوعا معها امتحانات شهرية وفصلية نظرية وتطبيقية . 30الرسم على مدار 

خصصي يعني بتكنولوجيات من الرسم من حيث اعداد السطح التصويري مقرر ت -
وخصائصها ومعالجة العيوب فيها . واعداد االدوات والعدد والمستلزمات الالزمة للفنان . 

 .واهميتها في العمل الفني وصيانة االعمال المتحفية
 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
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 المالحظات ميةالمادة العل المادة النظرية التاريخ
  تدريب عملي تطور مفهوم تكنولوجيا النحت والرسم عبر تاريخ الفن االسبوع االول 1

عرض نماذج تاريخية عن تطور استخدامات التكنولوجيا في فن  االسبوع الثاني 2

 الرسم

  تدريب عملي

  تدريب عملي صيانة االعمال الفنية ) النسيجية( االسبوع الثالث 3

  تدريب عملي تدريب تطبيقي  الرابع االسبوع  4

  تدريب عملي تقديم نموذج في صيانة االعمال النسيجية االسبوع الخامس 5

  تدريب عملي صيانة اللون عرض نماذج تحليلية االسبوع السادس 6

  تدريب عملي تدريب في صيانة اللون االسبوع السابع  7

فقدان البريق  –الترهل  -التمزق-النشر انماط التلف في اللوحة ) االسبوع الثامن  8

 اللوني(

  تدريب عملي

 امتحان شهري في المادة عملي + نظري االسبوع التاسع  9

  تدريب عملي تدريب على انماط التلف وصيانتها االسبوع العاشر 10

  تدريب عملي الصيانة الكاملة لعمل فني نموذجي االسبوع الحادي عشر 11

  تدريب عملي صيانة اللوحات المائية معرض نماذج من تاريخ الفن ي عشراالسبوع الثان 12

  تدريب عملي كيفيةعمل اطارات اللوحة الفنية) فريم( االسبوع الثالث عشر 13

  تدريب عملي الزوايا وانواعها تقنين ا السبوع الرابع عشر 14

  تدريب عملي عرض نماذج من االطارات حسب انواع الخامات الداخلة فيها االسبوع الخامس عشر 15

 + نظري امتحان شهري في المادة عملي االسبوع السادس عشر 16

 عطلة نصف السنة

  تدريب عملي طرق وخطوات السطح التصوري العمال فنية بقياسات كبيرة االسبوع السابع عشر 17

  تدريب عملي ى اجهزة معالجة االعمال الفنية وتزويرها تاريخياالتعرف عل االسبوع الثامن عشر 18

طرق انتاج السكاكين والمقاشط  طرق عمل الفرش الزيتية والمائية االسبوع التاسع عشر 19

 والباليتات

  تدريب عملي

  تدريب عملي التعرف على انوع المذيبات والمثبتات االسبوع العشرون  20

  تدريب عملي التعرف على انواع الخامات الداخلة في انتاج السطح التصويري رون االسبوع الواحد والعش 21

  تدريب عملي تقنيات عمل الحقائب والحافظات لمستلزمات فن الرسم االسبوع الثاني والعشرون 22

 + نظري عمليامتحان شهري في المادة  االسبوع الثالث والعشرون 23

رف على انواع الخامات المستخدمة على انواع السطوح التع االسبوع الرابع والعشرون 24

 الصلبة

  تدريب عملي

  تدريب عملي التعرف على تقنيات الطالء باستخدام الرش والرولة االسبوع الخامس والعشرون 25

  تدريب عملي تعرف تقنيات انتاج االلون المائية  االسبوع السادس والعشرون 26

  تدريب عملي تحضير االلوان المائية االسبوع السابع والعشرون 27

  تدريب عملي تعرف تقنيات انتاج االلوان الزيتية االسبوع الثامن والعشرون 28

  تدريب عملي تحضير االلوان الزيتية االسبوع التاسع والعشرون 29

 + نظري امتحان شهري في المادة عملي االسبوع الثالثون  30

  

 

 

 توقيع العميد :                                توقيع االستاذ :
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 مجهورية العراق
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