
 
 

mueyadabbas@gmail.com 

 .  اللوانجعل الطالب قادرا على امتالك المهارات الفنية في ا 

 ستطيع ان يميز كافة االلواني  
   مزج االلوان بكافة تدرجاتهاي 
 . والمائية على خامات متعددة   نفذ تقنية االلوان الزيتية ي 
 .   عمل فني متكامل را على تلوين يصبح قاد  

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

 استخدام االلوان في العمل الفني 

 التلوين لكافة الخامات إقامة ورشة عمل ميدانية عن فن  - ب
االلوان استخدام األمثلة العملية والتطبيقية في التعرف على  -ج

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

  

المادة  التاريخ 
 النظرية 

 المالحظات  المادة العلمية

  اهمية االلوان في العمل الفني  االسبوع االول  1

  معرفة انواع االلوان واتجاهاتها   االسبوع الثاني  2

  تنفيذ بعض تقنيات االلوان الزيتية  االسبوع الثالث  3

  استخدام رسم الحياة الجامدة وتلوينها بأسلوب كالسيكي   االسبوع الرابع  4

  تنفيذ رسم وتلوين البورتريت بأسلوب واقعي  االسبوع الخامس  5

  رسم الطبيعة الخارجية باستخدام التلوين باسلوب اكاديمي حر  االسبوع السادس  6

  امتحان شهري   االسبوع السابع  7

  تلوين اللوحة بالوان زيتية بتنويع الفرشاة واحجامها   االسبوع الثامن  8

  بتنويع الفرشاة واحجامها  االكريليكتلوين اللوحة بالوان   االسبوع التاسع  9

  تنفيذ لوحة زيتية باسلوب الرسم بالسكين )شناشيل(   االسبوع العاشر  10

  تنفيذ لوحة بالوان االكريليك باسلوب الرسم بالسكين )شناشيل(   االسبوع الحادي عشر  11

  باسلوب استخدام الكثافة اللونية بالفرشاة تلوين لوحة فنية   االسبوع الثاني عشر  12

  تنفيذ لوحة زيتية باسلوب االبيض واالسود  االسبوع الثالث عشر  13

  تنفيذ لوحة بالوان االكريليك باسلوب االبيض واالسود  ا السبوع الرابع عشر  14

  امتحان شهري   االسبوع الخامس عشر  15
  جدارية خارجية كبيرة بعمل مشترك بالوان البنتاليت تنفيذ لوحة   االسبوع السادس عشر  16
  عطلة نصف السنة    

  تنفيذ لوحة جدارية خارجية كبيرة بعمل مشترك بالوان البنتاليت   االسبوع السابع عشر  17

  تنفيذ لوحة جدارية خارجية كبيرة بعمل مشترك بالوان االكريليك   االسبوع الثامن عشر  18

  تنفيذ لوحة جدارية خارجية كبيرة بعمل مشترك بالوان االكريليك   التاسع عشر االسبوع  19

  تنفيذ لوحة جدارية خارجية كبيرة بعمل مشترك بااللوان الزيتية   االسبوع العشرون  20

  تنفيذ لوحة جدارية خارجية كبيرة بعمل مشترك بااللوان الزيتية   االسبوع الواحد والعشرون  21

  امتحان شهري   االسبوع الثاني والعشرون  22

  تنفيذ عمل فني جداري باسلوب تقنية االيربرش بااللوان المائية   االسبوع الثالث والعشرون  23

تنفيذ عمل فني جداري باسلوب تقنية االيربرش بااللوان المائية    االسبوع الرابع والعشرون  24

 والبنتاليت 

 

  تنفيذ عمل فني جداري باسلوب تقنية االيربرش بااللوان االكريليك  والعشرون االسبوع الخامس  25

  تنفيذ عمل فني جداري باسلوب تقنية االيربرش بالوان السناتل   االسبوع السادس والعشرون  26

تنفيذ عمل فني جداري باسلوب تقنية االيربرش بااللوان الدهنية    االسبوع السابع والعشرون  27

 االعتيادية

 

  رسم وتلوين عمل فني حر   االسبوع الثامن والعشرون  28

  رسم وتلوين عمل فني حر   االسبوع التاسع والعشرون  29

  شهري وتقييم اعمال الطلبة التي انجزت في الفصل الدراسيامتحان   االسبوع الثالثون  30

 

 

 :  توقيع رئيس القسم          وقيع استاذ المادة: ت

 م.مؤيد عباس كريم 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 


