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 Imadhasoon@yahoo.com البريد االلكتروني

 المنظور اسم المادة

 وفق النظام السنويعلى  مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
المنظور الى تعريف الطلبة بالمفاهيم و بالقواعد االساسية تهدف مادة  -

 . في الرسم للمنظور

 التفاصيل االساسية للمادة
 

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

 الكتب المنهجية
 

 محاضرات استاذ المادة 

 
 المصادر الخارجية

 

 

 تاليف اسماعيل الشيخلي –المنظور  
 

 
 لفصلتقديرات ا

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 الشهرية

 االمتحان النهائي بحث مشروع

30% 5% 20% 5 40% 

 
 معلومات اضافية

 

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

 ، والمادة العملية ترافقها انجاز ثالثة اعمال لكل فصل المادة النظرية باللغة العربية -
 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 



 
 

 

جدول توزيع المفردات 
 االسبوعي

 المالحظات ليةمالمادة الع المادة النظرية التاريخ ت
  + تطبيقات  تعاريف هندسية أولية لمبادىء المنظور االسبوع االول 1

  + تطبيقات  دراسة النظريات العامة للمنظور انياالسبوع الث 2

  + تطبيقات  تطبيق عملي للنظريات األساسية  االسبوع الثالث 3

  + تطبيقات  تطبيقات عامة خارجية  االسبوع الرابع  4

  + تطبيقات  كيفية عرض ورسم االشكال  االسبوع الخامس 5

  + تطبيقات  ط األرض واالفقالتعرف على ماهية اللوحة وخ االسبوع السادس 6

  + تطبيقات  الخطوط الثالثية وغير الثالثية  االسبوع السابع  7

  + تطبيقات  عالقة المنظور بفن الرسم وفن النحت االسبوع الثامن  8

  + تطبيقات  خطوط األرض واالفق  االسبوع التاسع  9

  بيقات + تط تمارين خارجية لدراسة المنظور االسبوع العاشر 10

  + تطبيقات  تجارب على لوحات  االسبوع الحادي عشر 11

 االمتحان الشهري )نظري +عملي (  االسبوع الثاني عشر 12

  + تطبيقات  الهندسة والمنظور +التركيبات المعمارية االسبوع الثالث عشر 13

  + تطبيقات  رسم المساقط الهندسية  ا السبوع الرابع عشر 14

 + تطبيقات  رسم المستطيل وسلم القياس التالشي االسبوع الخامس عشر 15

 عطلة نصف السنة

  + تطبيقات  تمارين متنوعة تطبيقية  االسبوع السادس عشر 16

  + تطبيقات  الخطوط المتوازية واالقطار واستخداماتها االسبوع السابع عشر 17

  + تطبيقات  قطارتطبيقات على استخدام األ االسبوع الثامن عشر 18

  + تطبيقات  تطبيقات وتمارين هندسية  االسبوع التاسع عشر 19

  + تطبيقات  رسم االعمدة الكهربائية والسطوح المختلفة االسبوع العشرون  20

  + تطبيقات  رسم المساحات المتنوعة االسبوع الواحد والعشرون  21

   حاالت المنظوررسم األشجار في  االسبوع الثاني والعشرون 22

  + تطبيقات  رسم المكعب باوضاع مختلفة االسبوع الثالث والعشرون 23

  + تطبيقات  رسم الهرم باوضاع مختلفة االسبوع الرابع والعشرون 24

  + تطبيقات  رسم فتحات األبواب +فتحات الشبابيك االسبوع الخامس والعشرون 25

  + تطبيقات  المنزلي +السطوح بانواعها رسم السلم االسبوع السادس والعشرون 26

  + تطبيقات  الدائرة باوضاعها المختلفة االسبوع السابع والعشرون 27

  + تطبيقات  رسم الدائرة،األسطوانة،االقواس  االسبوع الثامن والعشرون 28

 امتحان شهري في المادة النظرية + العملية   االسبوع التاسع والعشرون 29

 تقديم اعمال التطبيقات الالصفية+ المشروع الفني  الثالثون  االسبوع 30

  

 

 

 

 

 توقيع العميد :                                توقيع االستاذ :

 أ.م.د عماد خضير عباس                     

 مجهورية العراق
 لعلميوزارة التعليم العالي والبحث ا

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
 

 


