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 الخطة الدراسية
 2019-2018 –العام الدراسي 

 وليد علي حبيب االسم
 Waleed_alkhalisi@yahoo.com البريد االلكتروني

 فنعناصر  اسم المادة
 على وفق النظام السنوي مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
 اكساب الطلبة معارف في تعلم اساسيات التصميم الفني واثره في المنجز الفني 

 كساب الطلبة القدرةعلى تذوق وانتاج التصميم الفني ا
 التفاصيل االساسية للمادة

 
ع تتواد مفرداتتانظرية بواقع ساعتين اسبوعيا  مادة  اسبوعا  30على مدل اق

 يتئمنتا امتحاناا اترية ونتاضية
 الكتب المنتجية

 محائراا استاذ المادة 

 
 المصادر الخارجية

 

        

     

     

 

 
 تقديراا الفصل

متحاناا اال المختبر الفصل الدراسي
 الاترية

 االمتحان النتاضي المارود

25% % 25%  50% 
 

 معلوماا ائافية
 

%( ، درجة االمتحان النظري الفصلي                  25الدرجة النتاضية للفصل الدراسي الواحد )    -
 %( ، درجة االمتحان العملي الفصلي )      %( . 25)   

 

 
 

 

 

 العراق مجهورية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
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 عيتوايع المفرداا األسبو 
 2018-2017 –العام الدراسي 

 

ت
 

 المالحظات مليةالمادة الع المادة النظرية التاريخ
   مفهوم العناصرواالسس الفنية مقدم تاريخية االسبوع االول 1

   العناصرواالسس التصميمة لغة واصطالحا االسبوع الثاني 2

   العناصرالتصميمية   االسبوع الثالث 3

   النقطةوعالقتها بالتصميم الطباعيعنصر االسبوع الرابع 4

   عنصر الخط وانواعه في التصميم  االسبوع الخامس 5

   امتحان شهري االسبوع السادس 6

    ونيفة عنصر الخط في المصصع الفني االسبوع السابع 7

    ونيفة عنصر الخط في الفن التةفيصي االسبوع الثامن 8

   اعهعنصر الةفا وانو االسبوع التاسع 9

   عالقة الةفا باالرلية الفنية االسبوع العاشر 10

   امتحان شهري االسبوع الحادي عةر 11

   عنصر االلوان ومفا يمه االساسية االسبوع الثاني عةر 12

   االلوان  وممي اته السايفولولية االسبوع الثالث عةر 13

   عنصر المصمس وانواعه ا السبوع الرابع عةر 14

   عنصر المصمس وونيفته في التصميم االسبوع الخامس عةر 15

 عطصة نصف السنة 

   السيادا مفهومها وانواعها االسبوع السادس عةر 16

   ونيفة السيادا في التصميم الفني  االسبوع السابع عةر 17

   التوازن انواعه واثره في التصميم الفني  االسبوع الثامن عةر 18

   التضاد لمالياته في المنج  التصميمي سع عةراالسبوع التا 19

   االنسجام وا ميته في التصميم الفني االسبوع العةرون  20

   امتحان شهري االسبوع الواحد والعةرون  21

   التفرار الفني واثره في التصميم الفني االسبوع الثاني والعةرون 22

   ني الباهاوسمدارس التصميم الف االسبوع الثالث والعةرون 23

 اثر التصميم الفني واساليبه على المنجز  االسبوع الرابع والعةرون 24

 التشكيلي

  

يم االسبوع الخامس والعةرون 25 صم ت ني ال ف ته ال لي وعالق عم ال ب

ية ة صال  االت

  

   عالقة التصميم الفني بالعملية االبداعية االسبوع السادس والعةرون 26

تحان روناالسبوع السابع والعة 27    شهري ام

 دور التصميم الفني ) الملصقات(في تعيزيز االسبوع الثامن والعةرون 28

 التذوق الفني

  امتحان

   اهمية التصميم الفني في المجتمع االسبوع التاسع والعةرون 29

  االسبوع الثالثون  30

  

 

 

 

 :توقيع العميد                                 توقيع االستاذ :

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
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