
 
 

 

 دول الدروس االسبوعيج

  بيداء انور رزوقي وهيب  االسم
 Badae_art@yahoo.com البريد االلكتروني

 االشغال اليدوية  اسم المادة
 وفق النظام السنوي مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
الخامات المتاحة في اعمال فنية  عملية في توضيفاكساب الطالب معارف ومهارات 

 .وتشكيلها في اعمال فنية

التفاصيل االساسية 
 للمادة

 

 ساعة نظري وثالث ساعات عملي اسبوعيا بواقع  نظري / عملي مادة 

 الكتب المنهجية
 

 محاضرات استاذ المادة 

 
 المصادر الخارجية

 

محي الدين طالو  –العمال اليدوية فنون وهوايات مختلفة  -1

1973. 

 محمد حسين جودي –الرسم واالشغال اليدوية  -2

 عامر السامرائي –الصناعات اليدوية في العراق  -3

 
 تقديرات الفصل

الفصل 
 االول الدراسي

الفصل 
 الدراسي
 الثاني

االمتحانات 
 اليومية

االمتحان  المشروع
 النهائي

30% 
 نظري 10
 عملي 20

30% 
 نظري 10
 عملي 20

 - 40% 
 نظري 10
 عملي 30

تقيم االعمال في كل عمل عن طريق معيار تقويم االداء المهاري بما يتالئم مع  

 الجامعة : ديالى

 الكلية : الفنون الجميلة

 القســم : التربية الفنية

 الثانيةالمرحلة : 

 بيداء انور رزوقياسم المحاضر الثالثي : 

 مدرساللقب العلمي : 

 ماجستير المؤهل العلمي :

  قسم التربية الفنيةمكان العمل : 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 



 

 جدول الدروس االسبوعي

 

 توقيع العميد :                                توقيع االستاذ :

 معلومات اضافية
 

 طبيعة كل عمل

 

ت
 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ
تمهيد ومقدمة تعريفية عن الشغال  االولاالسبوع  1

 اليدوية

 نظري 

 نظري  انواع الخامات المستخدمة في االشغاال االسبوع الثاني 2

 نظري  االشغال اليدوية ومواكبة العصر  االسبوع الثالث 3

 نظري / عملي االعمال الورقية وتشكيلها  االسبوع الرابع  4

 نظري / عملي اعمال  بواسطة الورق المقوى   االسبوع الخامس 5

 نظري / عملي تعتيق الورق   االسبوع السادس 6

  االسبوع السابع  7

 نظري / عملي الكوالج الورقي     االسبوع الثامن  8

 نظري / عملي مزاوجة الورق بخامات اخرى   االسبوع التاسع  9

 عملينظري /  تصميم االغلفة   االسبوع العاشر 10

 نظري / عملي تصميم التقويم  االسبوع الحادي عشر 11

 نظري / عملي المكرميات   االسبوع الثاني عشر 12

 نظري / عملي التريكو   االسبوع الثالث عشر 13

 نظري / عملي توضيف الخامات المنزلية   ا السبوع الرابع عشر 14

  االسبوع الخامس عشر 15

  االسبوع السادس عشر 16

 

 نظري / عملي صناعة الزهور  االسبوع السابع عشر 17

 نظري / عملي تنسيق الزهور   االسبوع الثامن عشر 18

 نظري / عملي صناعة الدمى  االسبوع التاسع عشر 19

 نظري / عملي الحرق على الجلد  االسبوع العشرون  20

 نظري / عملي اعمال النحاس   االسبوع الواحد والعشرون  21

 نظري / عملي الحرق على الخشب   االسبوع الثاني والعشرون 22

  االسبوع الثالث والعشرون 23

 نظري / عملي الرسم على الزجاج  االسبوع الرابع والعشرون 24

 نظري / عملي الكوالج  االسبوع الخامس والعشرون 25

 نظري / عملي القوالب الجبسية  االسبوع السادس والعشرون 26

 نظري / عملي عمل الوسائل التعليمة   االسبوع السابع والعشرون 27

توضيف الخامات الغريبة في    االسبوع الثامن والعشرون 28

 اعمال
 نظري / عملي

 اعمال حرة ابتكارية  االسبوع التاسع والعشرون 29
 تقيم االعمال المنجزة االسبوع الثالثون  30

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 



 


