
 

 انخطت انذساسُت

   0200-0202 –انؼاو انذساسٍ 
 

  د.وفاء حسٍُ ػطا االسى
 basicspor49te@uodiyala.edu.iq انبشَذ االنكخشوٍَ

 ػهى انخششَح اسى انًادة
ويخشجاث انخؼهى انًخىلغ ححمُمها يبشهُاً ػًا ارا هزا اَجاصاً يمخضباً الهى خظائض انًمشس  َىفش يمشس انفظم

 كاٌ لذ حمك االسخفادة انمظىي يٍ فشص انخؼهى انًخاحت .
 اهذاف انًادة

 
تهدف المادة الى اثراء الطلبة بالمعلومات العلمٌة التً تخص الجهاز العظمً والعضلً لإلنسان 

كائُاث انحُت وبانهغت اجساو انحؼشف انطهبت ػهً يادة يهًت جذا حساػذهى ػهً فهى يكىَاث و

اٌ َظبح انطانب ويٍ يؼشفت حفاطُم انهُكم انؼظًٍ بانخفظُم . االَكهُضَت واٌ َخًكٍ انطانب

معرفة  فضال عنػضالث انجسى بانخفظُم و انهُكم انؼظًٍ حفاطُم ػهً سسى وحخطُظلادسا 
 .الفنون التشكٌلٌةباعتبارها احدى فروع قسم واالهتمام بمادة علم التشرٌح  حركات الجسم .

انخفاطُم االساسُت 

 نهًادة
مادة علم التشرٌح تطبٌقٌة تقدم للطالب باللغة االنكلٌزٌة بشكل صور وتخطٌطات للهٌكل العظمً 

 والعضالت لجسم االنسان مع وضع المصطلحات لكافة اجزاء العظام والعضالت باللغة االنكلٌزٌة  
 تانكخب انًُهجُ

 
 

 انًظادس انخاسجُت

 
حششَح جسى االَساٌ ، حأنُف انذكخىس حكًج ػبذ انكشَى فشَحاث ، داس انششوق نهُشش  .1

 طفحت 843و ، 0222، 1وانخىصَغ ، ط

   0211يبادئ ػهى انخششَح نهشَاضٍُُ ، َىسف الصو كًاش ، داس صهشاٌ نهُشش،  .0

 

 حمذَشاث انفظم

انفظم 

 انذساسٍ

 االيخحاٌ انُهائٍ انًششوع انُىيُتااليخحاَاث  انًخخبش

02% 22 22 02 02% 

 يؼهىياث اضافُت

 

يادة ػهى انخششَح حطبُمُت حمذو نهطانب بانهغت االَكهُضَت بشكم طىس وحخطُطاث نههُكم انؼظًٍ وانؼضالث نجسى االَساٌ يغ 

وحىضغ اخخباساث َىيُت وشهشَت وَحخسب نكم فظم  بانهغت االَكهُضَت وضغ انًظطهحاث نكافت اجضاء انؼظاو وانؼضالث 

 دسجت  02دسجت وااليخحاٌ انُهائٍ يٍ  02دساسٍ 

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 

 الجامعة : جامعة دٌالى
 الكلٌة : كلٌة الفنون الجمٌلة

 الفنون التشكٌلٌةالقســم : 
 المرحلة : الثانٌة

 د.وفاء حسٌن عطااسم المحاضر الثالثً : 
  مدرساللقب العلمً : 

 دكتوراهالمؤهل العلمً : 

 مكان العمل  : كلٌة الفنون الجمٌلة



 

 جذول انذسوط االسبىػٍ                                                  
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 المالحظات المادة العلمٌة المادة النظرٌة التارٌخ

( 6ٌطلب من كل طالب )  تمهٌد ومقدمة االسبىع االول 2

 02xاعمال لكل فصل قٌاس )
( بعضها اجتماعً 02

وتارٌخً وسٌاسً وسٌاحً 
ومٌثولوجً وحسب النظم 

 المذكورة

  دراسة الهٌكل العظمً ثاٍَاالسبىع ان 0
  العظمً الهٌكل دراسة  0
  العظمً الهٌكل دراسة  0
  فً بناء الفورمنظرة   5
  نظرة فً بناء الفورم  6
  نظرة فً بناء الفورم  7
  دراسة الجمجمة وعظامها  8
  دراسة الجمجمة وعظامها  9

  دراسة الجمجمة وعظامها  22
  دراسة عضالت الرأس  22
  دراسة عضالت الرأس  20

  دراسة حزام الكتف  20
  دراسة حزام الكتف  20
 اٌايخحـــــــ  25

 

   دراسة عضالت الطرف العلوي للجسم  26
  دراسة عضالت الطرف العلوي للجسم  71
  دراسة عضالت الطرف العلوي للجسم  71

   دساست انؼًىد انفمشٌ وانحىع وانظذس  29 

( 6ٌطلب من كل طالب )

 02xاعمال لكل فصل قٌاس )
( بعضها اجتماعً 02

وسٌاحً وتارٌخً وسٌاسً 
ومٌثولوجً وحسب النظم 

 المذكورة

  دساست انؼًىد انفمشٌ وانحىع وانظذس  02
  دساست انؼًىد انفمشٌ وانحىع وانظذس  02
  دراسة عضالت الصدر  00
  دراسة عضالت الصدر  00
  دساست انبطٍ وانظهش  00
  دساست انبطٍ وانظهش  05
  دساست انبطٍ وانظهش  06
  دساست انطشف انسفهٍ وػضالحه  07
  دساست انطشف انسفهٍ وػضالحه  08
  حشكت جسى االَساٌ  09
 شايم ايخحاٌ ايخحاٌ شايم  02

  

  

 

 

 حىلُغ انؼًُذ :                                                                                    ر حىلُغ االسخا

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 الجامعة : جامعة ديالى

 الكلية : كلية الفنون الجميلة
 القســم : الفنون التشكيلية

 المرحلة : الثانية
 د.وفاء حسين عطااسم المحاضر الثالثي : 

 مدرس اللقب العلمي : 
 دكتوراهالمؤهل العلمي : 

 مكان العمل  : كلية الفنون الجميلة


