
 

 

 

 

 

 ذول انذسوط االعثىػًج

2021-2022 
 

 يؤٌذ ػثاط كشٌى.و  االعى

 mueyadabbas@gmail.com انثشٌذ االنكرشوًَ

 1االنىاٌ اعى انًادج

 وفق انُظاو انغُىي يقشس انفصم

 اهذاف انًادج

 

فٍُح  ػهى اَجاص اػًالانهىًَ وانقذسج   وانثُاء ذهٍميؼاسف ويهاساخ اعاعٍح فً انر غاب انطالباك

 يٍ انىاقغ نها قٍى جًانٍح .

 انرفاصٍم االعاعٍح نهًادج

 

 33تتىزع مفرداتها علً مدي ( اربع وحداثاسبىعياً) مادة عمليت بىاقع ثماويت ساعاث

 امتحاواث شهريت ووهائيت  ىهااسبىعا يتضم

 انكرة انًُهجٍح

 
 الذىجذ

 

 خاسجٍحانًصادس ان

 

 اساسياث اللىن ) يىهاوس ايته ( . -1

 علم عىاصر الفه )فرج عبى( .  -2

 

 

 ذقذٌشاخ انفصم

االيرذاَاخ  انًخرثش انفصم انذساعً

 انٍىيٍح

 االيرذاٌ انُهائً تذث يششوع

50% 40% 5% 5%  

 

 يؼهىياخ اضافٍح

 

اخ تاعرخذاو االنىاٌ يقشس دساعً ػًهً تىاقغ استؼح ودذاخ , تثًاٍَح عاػاخ اعثىػٍا ذؼهٍى يهاس

 وذذهٍهها وػالقرها ودسجاذها فً ذكىٌٍ ػًم فًُ يغ انرًاسٌٍ انالصفٍح .

وذذهٍهها و االعانٍة انًغرخذيح ترقٍُاذها فً  انضٌرٍح يقشس اعاعً نرؼشف انطانة تًادج االنىاٌ و

 اظهاس انشكم وانؼالقاخ انهىٍَح الَجاس ػًم فًُ  يركايم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الشراف والتقويم العلميجهاز ا
 

 ديالى الجامعة :
 الفنون الجميلة الكلية :

 الفنون التشكيلية القســم :
 الثانية المرحلة :

 مؤيد عباس كريم اسم المحاضر الثالثي :
 فنمدرس  اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :

 كلية الفنون  :مكان العمل 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
 
 
 
 
 

 ديالىالجامعة :
 لةالفنون الجميالكلية :

 الفنون التشكيليةاسم القســم :
 الثانيةالمرحلة :

م مؤيد عباس  اسم المحاضر الثالثي :
 كريم

 فنمدرس  اللقب العلمي :
 ماجستير المؤهل العلمي :

 كلية الفنون الجميلة  مكان العمل  :
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 ط االعثىػًجذول انذسو

 

ت
 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ
د/ انثانٍد / انفشػ/ االنىاٌ / انضٌركىٌٍ ششح ػًهً العظ ان  االعثىع االول 1

 زٌثاخانً
 

ششح ػًهً نًشدهح انركىٌٍ تانضٌد تطشٌقح انشفافاخ يغ انظم   االعثىع انثاًَ 2

 نهصىس
 

ًشادم انركىٌٍ تانضٌد تطشٌقح انشفافاخ يغ انظم ششح ػًهً ن  االعثىع انثانث 3

 نهصىس
 

ششح ػًهً نرىصٌغ االنىاٌ ػم انثانٍد واهًٍره تانشعى )سعى   االعثىع انشاتغ  4

Still life  ) وسود 
 

  يخرهفح الظهاس قٍى انهىٌ ذذد انثشوجكرىس يىاد  Still lifeسعى   االعثىع انخايظ 5

  يىاد يخرهفح الظهاس قٍى انهىٌ ذذد انثشوجكرىس  Still lifeسعى   االعثىع انغادط 6

 Still life ػًهً ايرذاٌ شهشي   االعثىع انغاتغ  7

  يشكة صٌد تانىاٌ دٍادٌح وششح يؼُاها Still lifeسعى   االعثىع انثايٍ  8

  يشكة صٌد تانىاٌ داسج وششح يؼُاها Still lifeسعى   االعثىع انراعغ  9

  يشكة صٌد تانىاٌ تاسدج وششح يؼُاها Still lifeسعى   ششاالعثىع انؼا 10

  يشكة يغ اقًشح نذساعح انًُظىس انهىًَ Still lifeسعى   االعثىع انذادي ػشش 11

  سعى اشكال  يخرهفح تهىٍٍَ  االعثىع انثاًَ ػشش 12

  ثشاثٍاخ  Still lifeسعى   االعثىع انثانث ػشش 13

  فىاكه يغ وسود يغ ذشاثٍاخ ػشتٍح Still lifeسعى   ا العثىع انشاتغ ػشش 14

  سعى يشهذ يٍ داخم انكهٍح ) خاسج االعرىدٌى (  االعثىع انخايظ ػشش 15

 يشكة Still life ػًهً ايرذاٌ شهشي االعثىع انغادط ػشش 16

 ػطهح َصف انغُح

  (سعى تانضٌد ذفصٍم نىجه اَغاٌ دجى طثٍؼً )دشكاخ   االعثىع انغاتغ ػشش 17

  سعى تانضٌد ذفصٍم نٍذ اَغاٌ دجى طثٍؼً ) دشكاخ (  االعثىع انثايٍ ػشش 18

  دجى طثٍؼً )دشكاخ( سعى تانضٌد ذفصٍم السجم اَغاٌ  االعثىع انراعغ ػشش 19

  دساعاخ عشٌؼح تانضٌد نجغى االَغاٌ قٍاعاخ صغٍشج  االعثىع انؼششوٌ  20

  عى 60×90كايم كالعٍكً قٍاط سعى يىدٌم   االعثىع انىادذ وانؼششوٌ  21

  عى 60×50كالعكً قٍاط  Still lifeسعى   االعثىع انثاًَ وانؼششوٌ 22

 تىذشٌد ػًهً  ايرذاٌ شهشي  االعثىع انثانث وانؼششوٌ 23

  عى60×90سعى يىدٌم كايم قٍاط   االعثىع انشاتغ وانؼششوٌ 24

  غ انراكٍذ ػهى اثش دشكح انفششاجيشكة ي Still lifeسعى   االعثىع انخايظ وانؼششوٌ 25

  انصشٌخاالَفؼال فً انهىٌ يشكة انراكٍذ ػهى  Still lifeسعى   االعثىع انغادط وانؼششوٌ 26

  عى 80×100سعى يىدٌم كايم قٍاط  االعثىع انغاتغ وانؼششوٌ 27

  عى 80×100اكًال سعى انًىدٌم كايم قٍاط    االعثىع انثايٍ وانؼششوٌ 28

  60×50فً انهىٌ )يىدٌم( قٍاط ششح نًؼُى انرجشٌذ   ىع انراعغ وانؼششوٌاالعث 29

 عى 80×100يىدٌم كايم قٍاط  ػًهً  ايرذاٌ شهشي االعثىع انثالثىٌ  30

  

 

 

 ذىقٍغ انؼًٍذ :                                ذىقٍغ االعرار :


