
 
 

 

 

 

 دول الدروس االسبوعيج
 

 عطااهلل خليفةعادل  االسم
 Aadel.a.kh.acolarts.uodiyala.edu.ig البريد االلكتروني

 االنشاء التصويري اسم المادة
 وفق النظام السنوي مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
عمل مفاهيم التحليل والتكوين بين العناصر واالسس الفنية في انجاز  تعليم الطالب

 متكامل .فني 
 التفاصيل االساسية للمادة

 
تتوزع مفرداتها على ( الوحدات ساعتاناسبوعيًا) ساعاتمادة نظرية وعملية بواقع ثالث 

  . ونهائية امتحانات شهرية نهااسبوعا يتضم 30مدى 
 الكتب المنهجية

 
 محاضرات استاذ المادة

 
 المصادر الخارجية

 

لتصميم )فاعليات العناصر الشكلية( دكتور ايهاب االسس الجمالية واالنشائية ل -1

 بسمارك الصيفي .

 علم عناصر الفن ) فرج عبو ( -2

 التصميمم عناصره واسسه في الفن التشكيلي )دكتور اسماعيل شوقي( -3

 

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي بحث مشروع

30% 15% 10% 5% 40% 
 

 معلومات اضافية
 

 

 

 مجهورية العراق
 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
 

 



 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي

 

ت
 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ
   مقدمة تعريفية عن مفهوم االنشاء االسبوع االول 1

االسس البنائية لالنشاء العناصرو االسبوع الثاني 2

 الحركة(-الكتلة -الخط-) اللون التصويري

  تدريب عملي

  تدريب عملي الوحدة  او التاليف في العمل الفني الثالث االسبوع 3

  تدريب عملي االيقاع واالنسجام في العمل الفني االسبوع الرابع  4

  تدريب عملي في االشكالواالستمرارية التكرار  االسبوع الخامس 5

  تدريب عملي والتنوع في العمل الفنيالتدرج  االسبوع السادس 6

  تدريب عملي االتزان في االعمال الفنية ع االسبوع الساب 7

  تدريب عملي التناسب في االعمال الفنية االسبوع الثامن  8

 امتحان شهري في المادة عملي + نظري االسبوع التاسع  9

  تدريب عملي التناسب والمتواليات الهندسية االسبوع العاشر 10

  تدريب عملي السيادة في العمل الفني االسبوع الحادي عشر 11

  تدريب عملي العالقات االنشائية بنسب الحركة االسبوع الثاني عشر 12

  تدريب عملي االدراك البصري لالشكال االسبوع الثالث عشر 13

  تدريب عملي الصفات االساسية للظاهرة الشكلية ا السبوع الرابع عشر 14

  تدريب عملي تقديم عمل انشائي االسبوع الخامس عشر 15

 + نظري امتحان شهري في المادة عملي االسبوع السادس عشر 16

 عطلة نصف السنة

  تدريب عملي التكوين في االنشاء االسبوع السابع عشر 17

  تدريب عملي االفقي -انواع االنشاء  االسبوع الثامن عشر 18

  تدريب عملي الهرمي –االنشاء الراسي  االسبوع التاسع عشر 19

  تدريب عملي االنشاء الدائري العشرون  االسبوع 20

  تدريب عملي االنشاء االيقاعي االسبوع الواحد والعشرون  21

  تدريب عملي االنشاء القطبي االسبوع الثاني والعشرون 22

 + نظري عمليامتحان شهري في المادة  االسبوع الثالث والعشرون 23

  تدريب عملي رياالنشاء االنتشا االسبوع الرابع والعشرون 24

  تدريب عملي ء المغلقاالنشا االسبوع الخامس والعشرون 25

  تدريب عملي االنشاء المفتوح االسبوع السادس والعشرون 26

  تدريب عملي دراسات تحليلة العمال فنية االسبوع السابع والعشرون 27

  دريب عمليت نقد فني وتحليلي العمال فنية عالمية االسبوع الثامن والعشرون 28

  تدريب عملي تقديم تقرير من قبل الطالب عن لوحته االسبوع التاسع والعشرون 29

 + نظري امتحان شهري في المادة عملي االسبوع الثالثون  30

  

 

 

 

 

 توقيع العميد :                                توقيع االستاذ :

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 لعلميجهاز االشراف والتقويم ا
 
 
 
 
 

 


