
 

 

 

 الخطة الدراسٌة 

2021 - 2022 

 مشتاق عباس جاسم االسم

 m.a.mushtaq@uodiyala.edu.iq البرٌد االلكترونً

 تكنولوجٌا وتمنٌات الرسم اسم المادة

 على وفك النظام السنوي ممرر الفصل

 اهداف المادة

 

تمكٌن الطلبة من المفاهٌم التمنٌة والتكنولوجٌا الالزمة فً انتاج السطوح التصوٌرٌة ومعالجة 

الجوانب السلبٌة التً تواجه الطلبة المتعلمٌن وصٌانة االعمال الفنٌة وصناعة المستلزمات 

 االساسٌة لفن الرسم 

 التفاصٌل االساسٌة للمادة

 

اسبوعا  30مادة تطبٌمٌة بوالع ثالث ساعات اسبوعٌاً)وحدتان( تتوزع مفرداتها على مدى 

 ٌتضمنها امتحانات شهرٌة ونهائٌة . 

 الٌوجد الكتب المنهجٌة

 

 المصادر الخارجٌة

 صٌانة االعمال الفنٌة المتحفٌة / الدكتور سلمان الخطاط -

 كتاب تكنولوجٌا الرسم / الدكتور احمد العزاوي -

 

 تمدٌرات الفصل

 المختبر الفصل الدراسً

 

االمتحانات 

 الشهرٌة

 االمتحان النهائً تمرٌر 

30% 15% 10% 5% 40% 

 

 معلومات اضافٌة

 

ممرر تطبٌمً بوالع وحدتٌن ) ثالث ساعات اسبوعٌا( ساعة نظري وساعتان عملً  -

الرسم فً مجال تكنولوجٌا تحضٌر اللوحات والمستلزمات وصٌانة االعمال وتمنٌات 

 اسبوعا ٌتضمنها امتحانات شهرٌة وفصلٌة نظرٌة وعملٌة . 30على مدار 

ممرر تخصصً ٌعنً بتكنولوجٌات من الرسم من حٌث اعداد السطح التصوٌري  -

وخصائصها ومعالجة العٌوب فٌها . واعداد االدوات والعدد والمستلزمات الالزمة 

 المتحفٌة.للفنان . واهمٌتها فً العمل الفنً وصٌانة االعمال 

 

 

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 الجامعة : ديالى

 الكلية : الفنون الجميلة

 القســم : الفنون التشكيلية

 مسائي(-المرحلة : الثانية / رسم)صباحي

 مشتاق عباس جاسماسم المحاضر الثالثي : 

 مدرس مساعداللقب العلمي : 



 

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعً

ت 
 

 المالحظات المادة العلمٌة المادة النظرٌة التارٌخ

  تدرٌب عملً تطور مفهوم تكنولوجٌا النحت والرسم عبر تارٌخ الفن االسبوع االول 1

  تدرٌب عملً عرض نماذج تارٌخٌة عن تطور استخدامات التكنولوجٌا فً فن الرسم االسبوع الثانً 2

  تدرٌب عملً صٌانة االعمال الفنٌة ) النسٌجٌة( االسبوع الثالث 3

  تدرٌب عملً تدرٌب تطبٌمً االسبوع الرابع 4

  تدرٌب عملً تمدٌم نموذج فً صٌانة االعمال النسٌجٌة االسبوع الخامس 5

  تدرٌب عملً صٌانة اللون عرض نماذج تحلٌلٌة االسبوع السادس 6

  تدرٌب عملً تدرٌب فً صٌانة اللون االسبوع السابع 7

  تدرٌب عملً فمدان البرٌك اللونً( –الترهل  -التمزق-انماط التلف فً اللوحة ) النشر االسبوع الثامن 8

 نظريامتحان شهري فً المادة عملً +  االسبوع التاسع 9

  تدرٌب عملً تدرٌب على انماط التلف وصٌانتها االسبوع العاشر 10

  تدرٌب عملً الصٌانة الكاملة لعمل فنً نموذجً االسبوع الحادي عشر 11

  تدرٌب عملً صٌانة اللوحات المائٌة معرض نماذج من تارٌخ الفن االسبوع الثانً عشر 12

  تدرٌب عملً اللوحة الفنٌة) فرٌم(كٌفٌةعمل اطارات  االسبوع الثالث عشر 13

  تدرٌب عملً الزواٌا وانواعها تمنٌن ا السبوع الرابع عشر 14

  تدرٌب عملً عرض نماذج من االطارات حسب انواع الخامات الداخلة فٌها االسبوع الخامس عشر 15

 امتحان شهري فً المادة عملً + نظري االسبوع السادس عشر 16

 عطلة نصف السنة

  تدرٌب عملً طرق وخطوات السطح التصوري العمال فنٌة بمٌاسات كبٌرة االسبوع السابع عشر 17

  تدرٌب عملً التعرف على اجهزة معالجة االعمال الفنٌة وتزوٌرها تارٌخٌا االسبوع الثامن عشر 18

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 الجامعة :ديالى

 الكلية :الفنون الجميلة

 اسم القســم : الفنون التشكيلية

 مسائي( –المرحلة :الثانية / رسم )صباحي 

 مشتاق عباس جاسماسم المحاضر الثالثي :

 مدرس مساعداللقب العلمي : 



طرق عمل الفرش الزٌتٌة والمائٌة طرق انتاج السكاكٌن والمماشط  االسبوع التاسع عشر 19

 والبالٌتات

  تدرٌب عملً

  تدرٌب عملً التعرف على انوع المذٌبات والمثبتات االسبوع العشرون 20

  تدرٌب عملً التعرف على انواع الخامات الداخلة فً انتاج السطح التصوٌري االسبوع الواحد والعشرون 21

  تدرٌب عملً الرسم تمنٌات عمل الحمائب والحافظات لمستلزمات فن االسبوع الثانً والعشرون 22

 امتحان شهري فً المادة عملً + نظري االسبوع الثالث والعشرون 23

  تدرٌب عملً التعرف على انواع الخامات المستخدمة على انواع السطوح الصلبة االسبوع الرابع والعشرون 24

  تدرٌب عملً التعرف على تمنٌات الطالء باستخدام الرش والرولة االسبوع الخامس والعشرون 25

  تدرٌب عملً تعرف تمنٌات انتاج االلون المائٌة االسبوع السادس والعشرون 26

  تدرٌب عملً تحضٌر االلوان المائٌة االسبوع السابع والعشرون 27

  تدرٌب عملً تعرف تمنٌات انتاج االلوان الزٌتٌة االسبوع الثامن والعشرون 28

  تدرٌب عملً االلوان الزٌتٌةتحضٌر  االسبوع التاسع والعشرون 29

 امتحان شهري فً المادة عملً + نظري االسبوع الثالثون 30

 

 

 

 محمود شاكر عالء. د.أ تولٌع العمٌد :                         م م مشتاق عباس جاسم  تولٌع االستاذ :          

 


