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 Eعناصر الفن  اسم المادة

 وفق النظام السنويعلى  مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

من  شطة الفنية المختلفة مزاولة األناكساب الطالب معارف ومهارات واتجاهات في تعلم اساسيات  -
 د القيم الجمالية لألعمال الفنية.يحدبتو  لحلول متعددة لموضوع العمل الفنى . الوصول خالل

 . المختلفة الفنية يفها جماليا فى االعمالظمع عناصر الفن بطالقة و تو  والتعامل
القيم الجمالية و  قادرا على أكتشاف ان يكون  وقادرا على تحليل العمل الفنى .الطالب يصبح ان  -

 األسس البنائية للطبيعة .

 التفاصيل االساسية للمادة
 

 30تتوزع مفرداتها على مدى ( وحدة ونصفبواقع ساعتين اسبوعيًا) تطبيقيةمادة 
 .امتحانات شهرية ونهائية  نهااسبوعا يتضم

 الكتب المنهجية
 

 محاضرات استاذ المادة 

 
 المصادر الخارجية

 

1- Richard Pumphrey “ Elements of Art”,2014  

2- Art Is Fundamental: Teaching the Elements and Principles 

of Art in Elementary School .2008  

 .1982لنشر ، ميالنو،، دار دلفن ل2،ج1ج،"علم عناصر الفن"،عبو،فرج -3

عبد الحليم ، فتح الباب ،"التصميم في الفن التشكيلي "، عالم الكتب ،القاهرة  -4

،1984. 

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 الشهرية

 االمتحان النهائي بحث مشروع

30% 5% 20% 5 40% 

 
 معلومات اضافية

 

%( ، درجة االمتحان النظري الفصلي 30د )الدرجة النهائية للفصل الدراسي الواح -
%( ، درجة االعمال من ضمنها المشروع 5%( ، درجة االمتحان العملي الفصلي )15)
(10 )% 

 ، والمادة العملية ترافقها انجاز ثالثة اعمال لكل فصلالمادة النظرية باللغة اإلنكليزية  -

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

https://www.amazon.com/Richard-Pumphrey/e/B001KCZWKK/ref=dp_byline_cont_book_1


 

 
 

 

 االسبوعيجدول توزيع المفردات 
 المالحظات ليةمالمادة الع النظرية المادة التاريخ ت

  اهميتها،مجاالتها التشكيية عناصر الفن لتمهيد ومقدمة تعريفية  االسبوع االول 1

 + تطبيقات  تعريفه،انواعه ،انواعه  عنصر الخط االسبوع الثاني 2

 تطبيقات +  تعريفه،انواعه،دالالته ، العالقات بين الخطوط، االتجاه ، الحركة االسبوع الثالث 3

،الدالالت التعبيرية والرمزية النواع  االسبوع الرابع  4

 الخطوط 

اهم الجوانب تعريفه،انواعه،

 التعبيرية

 + تطبيقات 

 + تطبيقات  انواعه ، صفاتهتعريفه ،  اللون ،أهميته ، المصادر الرئيسة  االسبوع الخامس 5

 + تطبيقات  تعريفها ، أنواعها  الدائرة اللونية نظريات األلوان ، االسبوع السادس 6

  التعريف،االهمية ،االستخدام ، الظل والظالل الجالء –القيمة الضوئية  االسبوع السابع  7

 + تطبيقات  التعريف ، االستخدام  انسجام األلوان ، االيهام البصري  االسبوع الثامن  8

 + تطبيقات  التعريف،االنواع،المصادر الشكل ،انواعه ،األسس  االسبوع التاسع  9

 + تطبيقات  انواعه ، االستخدامات  النسق الزخرفي–الشكل والملمس  االسبوع العاشر 10

 + تطبيقات   العالقات المكانية والفضائية للشكل  االسبوع الحادي عشر 11

 االمتحان الشهري )نظري +عملي (  االسبوع الثاني عشر 12

 + تطبيقات  التعريف،الصفات الفراغ  –الفضاء  لث عشراالسبوع الثا 13

 + تطبيقات  االستخدامات أنواع الفضاء،الفضاء والشكل ا السبوع الرابع عشر 14

 تقديم اعمال التطبيقات الالصفية السالب والموجب،الشكل واالرضية االسبوع الخامس عشر 15

 عطلة نصف السنة

 + تطبيقات   التعبيرية للفضاءالدالالت  االسبوع السادس عشر 16

 + تطبيقات  التعريف،الصفات الملمس  االسبوع السابع عشر 17

 + تطبيقات  التعريف،االنواع،المصادر أنواع الملمس  االسبوع الثامن عشر 18

 + تطبيقات  العالقة –المفاهيم  2D ،3Dتحسس الملمس في الفنون  االسبوع التاسع عشر 19

 + تطبيقات  العالقة –المفاهيم  الخصائص السطحية للمواد  رون االسبوع العش 20

 + تطبيقات  التعريف،االنواع،المصادر االتجاه  االسبوع الواحد والعشرون  21

 + تطبيقات  التعريف،االنواع،المصادر التعريف ،نبذة تاريخية  االسبوع الثاني والعشرون 22

  العالقة  –المفاهيم  يف المتعلقة باالتجاه اهم التصان االسبوع الثالث والعشرون 23

 + تطبيقات  االنواع  –المفهوم  التنظيم البنائي  –العالقات  االسبوع الرابع والعشرون 24

 + تطبيقات  االنواع  –المفهوم  التوازن ، أهميته في الطبيعة  االسبوع الخامس والعشرون 25

 + تطبيقات  التعريف،االنواع،المصادر ن أنواع التواز االسبوع السادس والعشرون 26

 + تطبيقات  العالقة  –المفاهيم  استخدام برامج الحاسوب في التوازن االسبوع السابع والعشرون 27

 + تطبيقات  االستخدام والتوظيف   التنظيمات البنائية للعمل الفني االسبوع الثامن والعشرون 28

 شهري في المادة النظرية + العملية  امتحان  االسبوع التاسع والعشرون 29

 تقديم اعمال التطبيقات الالصفية+ المشروع الفني  االسبوع الثالثون  30

  

 

 

 

 توقيع العميد :                                توقيع االستاذ :

 

 مجهورية العراق
 لعلميوزارة التعليم العالي والبحث ا

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
 

 


