
 

 

 

 

 
                   

 2022-2021  انؼاو انذراصٍانخطح انذراصُح 
 

  ًَُر لاصى خهفد.  االصى
 namerdesgin@gmail.com انثرَذ االنكتروٍَ

 يادج انتخطُط اصى انًادج

 انفصم االول يمرر انفصم

 ( والالو اخري، ويادج انفحىB2،B5،B6،B12)انًتُىػح انتخطُط تىاصح الالو انرصاص يادج تؼهُى  اهذاف انًادج

 انتذرَة ػهً انتخطُطاخ انًتُىػح انتٍ تًٍُ انمذرج نذي انطانة انتفاصُم االصاصُح نهًادج

 الَىجذ انكتة انًُهجُح

 المصادر االنكليزية المصادر العربي اضافة الى  انًصادر انخارجُح

 

 انفصم تمذَراخ

االيتحاَاخ  انًختثر انفصم انذراصٍ

 انُىيُح

 االيتحاٌ انُهائٍ تحج يشروع

50 40 5 5  

 انًضتجذاخ انتٍ تضاف نهتؼهُى انًضتًر يؼهىياخ اضافُح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جذول انذروس االصثىػٍ

 

ت
 

 المالحظات العلميةالمادة  المادة النظرية التاريخ
  ( انُضة انًضالط5B) دراصح انًىدَم تمهى انرصاص االصثىع االول 1

  STLL LIFEتًخال يركة  دراصح يىدَم اَشاء  االصثىع انخاٍَ 2

 مجهورية العراق
 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
 

 ديالى الجامعة :
 الفنون الجميلة الكلية :

 الفنون التشكيلية القســم :
 رسم الثاني المرحلة :

 د نمير قاسم خلف اسم المحاضر الثالثي :
 استاذ اللقب العلمي :

 دكتوراه  المؤهل العلمي :
 الجميلةكلية الفنون  :مكان العمل 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
 
 
 

 ديالىالجامعة :
 الفنون الجميلةالكلية :

 الفنون التشكيلية اسم القســم :
 الثاني رسم  المرحلة :

 نمير قاسم خلفد.  الثالثي :اسم المحاضر 
 استاذ اللقب العلمي :

  كتوراه د المؤهل العلمي :

 كلية الفنون الجميلة  مكان العمل  :



  (6Bانًضالط لهى ) دراصح يىدَم حٍ انُضة االصثىع انخانج 3

  (6Bانًضالط لهى ) دراصح يىدَم حٍ االَشاء االصثىع انراتغ  4

  (6Bلهى ) دراصح يىدَم حٍ انتكىٍَ االصثىع انخايش 5

  (6Bلهى ) ح شايهحيراجؼ االصثىع انضادس 6

 درجاخ نهتفاػم وانحضىر انصفٍ   5درجاخ نهىاجثاخ /  5درجح / تضاف  15ايتحاٌ فٍ انًادج يٍ  االصثىع انضاتغ  7

  (2B،6Bلهى ) انضىء دراصح االصثىع انخايٍ  8

  (2B،6B)لهى  انظم دراصح االصثىع انتاصغ  9

  يىاد يختهفح الالو يتُىػح انًهًش دراصح االصثىع انؼاشر 10

  STLL LIFEيىاد يتُىػح  فحى دراصح االصثىع انحادٌ ػشر 11

  يىدَم انتىافك وانتضاد دراصح االصثىع انخاٍَ ػشر 12

  يىدَالخ حالث صاػاخ (10) صرَؼح نهًىدَم  دراصح االصثىع انخانج ػشر 13

  دراصح حرج نحركاخ حرج ح شايهح نجًُغ انًىاديراجؼ ا الصثىع انراتغ ػشر 14

  درجاخ نهتفاػم وانحضىر انصفٍ  5درجاخ نهىاجثاخ /  5درجح / تضاف  15يٍ  فٍ انًادج ايتحاٌ االصثىع انخايش ػشر 15

 وحركتها يىدَمتخطُط تفصُهٍ نىجه اإلَضاٌ  االصثىع انضادس ػشر 16

 ػطهح َصف انضُح

  َذ االَضاٌ وحركتها يىدَم تخطُط تفصُهٍ  االصثىع انضاتغ ػشر 17

  وحركتها يىدَم اإلَضاٌرجم ا تخطُط تفصُهٍ  االصثىع انخايٍ ػشر 18

  ثر انًهىٌحتان  دراصاخ صرَؼح االصثىع انتاصغ ػشر 19

  تانثاصتُم دراصاخ صرَؼح االصثىع انؼشروٌ  20

  داخم انحرو انجايؼٍ تخطُط حضىرٌ نهطثُؼح انحُح  االصثىع انىاحذ وانؼشروٌ  21

  تمُُى يىدَم تانحثر انًهىٌ  ح شايهح نجًُغ انًىاديراجؼ االصثىع انخاٍَ وانؼشروٌ 22

 درجاخ نهتفاػم وانحضىر انصفٍ   5درجاخ نهىاجثاخ /  5درجح / تضاف  15ايتحاٌ فٍ انًادج يٍ  االصثىع انخانج وانؼشروٌ 23

  (A1)يىدَم انهىٌ ػهً ورق  (6Bيىدَم يضطجغ تمهى ) االصثىع انراتغ وانؼشروٌ 24

  (A1ػهً ورق ) (6Bدراصح تخطُط نًىدَم يزدود تمهى ) االصثىع انخايش وانؼشروٌ 25

  (A1فٍ صاحح انكهُح ػهً ورق ) دراصح نتًخال انُصر  انضادس وانؼشروٌاالصثىع  26

  )حركاخ صرَؼح( تفُاب انًىدَمدراصح نًىدَم  االصثىع انضاتغ وانؼشروٌ 27

  دراصح نتمانُذ انتجرَذ فٍ انخط شايهحيراجؼح  االصثىع انخايٍ وانؼشروٌ 28

 درجاخ نهتفاػم وانحضىر انصفٍ  5درجاخ نهىاجثاخ /  5درجح / تضاف  15ايتحاٌ فٍ انًادج يٍ  االصثىع انتاصغ وانؼشروٌ 29

  االصثىع انخالحىٌ  30

  

 

 

 لُغ انؼًُذتى                                                                                             أ.د ًَُر لاصى خهف  تىلُغ االصتار :

                                                                                                        

                                                                                                


