
 

 

 
 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 عماد خضير عباس االسم
 .m.a.imad6@uodiyala.edu البريد االلكتروني

 لواناال  اسم المادة
 سنوي مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
 . اللوانجعل الطالب قادرا على امتالك المهارات الفنية في ا -1

 يميز كافة االلوان ستطيع اني  -2
  مزج االلوان بكافة تدرجاتهاي -3
 .على خامات متعددةوالمائية   نفذ تقنية االلوان الزيتيةي -4
 . عمل فني متكاملرا على تلوين يصبح قاد -5

 التفاصيل االساسية لممادة
 

استخدام االلوان في كيفية البحث في المواقع االلكترونية عن المقاطع الفديوية التي تشرح عن  - أ

 العمل الفني

 التلوين لكافة الخاماتإقامة ورشة عمل ميدانية عن فن  - ب
 االلواناستخدام األمثلة العملية والتطبيقية في التعرف على  -ج

 
 الكتب المنهجية

 

 يوجد ال

 
 المصادر الخارجية

 

لوحات عالمية لمختمف المراحل التاريخية يتم سحبها من النت من مواقع 
 المتاحف العالمية

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

55% - - - 55% 
 

 معمومات اضافية
 

مب من كل ( درجة كما يط25يؤدي الطالب امتحانين شهريين لكل فصل دراسي كل منهما من )
( وبذلك تصبح الدرجة 15من ) ( اعمال ممونة لكل منها درجتان  فتكون درجة االعمال5طالب )

 ( لكل فصل55من )

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 ديالى الجامعة :
 الفنون الجميلة الكلية :

 التربية الفنية القســم :
 االولى المرحلة :

 عماد خضيرعباس اسم المحاضر الثالثي :
 مساعد أستاذ اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :

 كلية الفنون الجميلة مكان العمل  :



 

 

 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي

  

المادة  التاريخ
 النظرية

 المالحظات المادة العلمية

  اهَيت االىىاُ في اىعَو اىفْي   1

  ٍعشفت اّىاع االىىاُ واحجاهاحها    2

  حْفيز بعض حقْياث االىىاُ اىضيخيت    3

  اسخخذاً سسٌ اىحياة اىجاٍذة وحيىيْها بأسيىب مالسيني   4

  حْفيز سسٌ وحيىيِ اىبىسحشيج بأسيىب واقعي   5

  سسٌ اىطبيعت اىخاسجيت باسخخذاً اىخيىيِ باسيىب اماديَي حش    6

  اٍخحاُ شهشي   7

  اىفششاة واحجاٍها حيىيِ اىيىحت باىىاُ صيخيت بخْىيع   8

  بخْىيع اىفششاة واحجاٍها االمشيييلحيىيِ اىيىحت باىىاُ    9

  حْفيز ىىحت صيخيت باسيىب اىشسٌ باىسنيِ )شْاشيو(   11

  حْفيز ىىحت باىىاُ االمشيييل باسيىب اىشسٌ باىسنيِ )شْاشيو(   11

  اسخخذاً اىنثافت اىيىّيت باىفششاة حيىيِ ىىحت فْيت باسيىب   12

  حْفيز ىىحت صيخيت باسيىب االبيض واالسىد   13

  حْفيز ىىحت باىىاُ االمشيييل باسيىب االبيض واالسىد   14

  اٍخحاُ شهشي   15

  حْفيز ىىحت جذاسيت خاسجيت مبيشة بعَو ٍشخشك باىىاُ اىبْخاليج   16

  حْفيز ىىحت جذاسيت خاسجيت مبيشة بعَو ٍشخشك باىىاُ اىبْخاليج   17

  حْفيز ىىحت جذاسيت خاسجيت مبيشة بعَو ٍشخشك باىىاُ االمشيييل   18

  حْفيز ىىحت جذاسيت خاسجيت مبيشة بعَو ٍشخشك باىىاُ االمشيييل   19

  حْفيز ىىحت جذاسيت خاسجيت مبيشة بعَو ٍشخشك باالىىاُ اىضيخيت   21

  حْفيز ىىحت جذاسيت خاسجيت مبيشة بعَو ٍشخشك باالىىاُ اىضيخيت   21

  اٍخحاُ شهشي   22

  حْفيز عَو فْي جذاسي باسيىب حقْيت االيشبشش باالىىاُ اىَائيت   23

  حْفيز عَو فْي جذاسي باسيىب حقْيت االيشبشش باالىىاُ اىَائيت واىبْخاليج   24

  باسيىب حقْيت االيشبشش باالىىاُ االمشيييلحْفيز عَو فْي جذاسي    25

  حْفيز عَو فْي جذاسي باسيىب حقْيت االيشبشش باىىاُ اىسْاحو   26

  حْفيز عَو فْي جذاسي باسيىب حقْيت االيشبشش باالىىاُ اىذهْيت االعخياديت   27

  سسٌ وحيىيِ عَو فْي حش    28

  سسٌ وحيىيِ عَو فْي حش   29

  وحقييٌ اعَاه اىطيبت اىخي اّجضث في اىفصو اىذساسي شهشياٍخحاُ    31

     

 

 

 : سئيس اىقسٌحىقيع       حىقيع االسخار : 

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 ديالى الجامعة :
 الفنون الجميلة الكلية :

 التربية الفنية القســم :
 ولىاال المرحلة :

 عماد خضيرعباساسم المحاضر الثالثي 
 مساعد أستاذ اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :

 كلية الفنون الجميلة مكان العمل  :


