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 الجامعة : ديالى 

 الكلية : الفنون الجميلة 

 التربية الفنون التشكيليةالقســم : 

 الرابعةالمرحلة : 

   د جوالن حسين علوانالثالثي : تدريسياسم ال

 مساعد استاذ اللقب العلمي : 

   دكتوراهالمؤهل العلمي :

 كلية الفنون الجميلة /جامعة ديالى مكان العمل  :
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 المالحظات   المادة النظرية  التاريخ 

وميادين   لطلبة بطبيعة تخصص الفنون التشكيليةتعريف ا األول  األسبوع 1

البحث فيها والمشكالت التي تواجه تدريس المادة فلسفيا  

 وتطبيقيا 

  

 تكليف الطلبة بتحضير عناوين لمشروعهم البحثي الثاني األسبوع 2

 ومناقشتها واقرار العنوان بعد التأكد من عدم استالله 

  

   تكليف الطلبة بجمع دراسات سابقة عن العناوين المقرة   الثالث  األسبوع 3

   تحديد المباحث النظرية الخاصة بكل مشروع  الرابع األسبوع 4

  15تكليف الطلبة بالبدء بجمع المصادر وبما ال يقل عن  الخامس األسبوع 5

 مصدرومناقشة الصالح منها  

  

   تكليف الطلبة بكتابة مصطلحات البحث المقرر دراسته السادس األسبوع 6

تكليف الطلبة بالشروع بكتابة االطار النظري للبحث ويكون   السابع األسبوع 7

 ذلك في داخل الكلية اثناء الدرس وفي مكتبة الكلية 

  

   اكمال كتابة االطار النظري  الثامن  األسبوع 8

تدريب الطلبة على اليات كتابة مشكلة البحث وتفاصيل   التاسع األسبوع 9

 الفصل االول وتكليفهم بالكتابة

  

   تكليف الطلبة بكتابة الفصل الثالث للبحث بكل تفاصيله  األسبوع العاشر 10

   اكمال تفاصيل الفصل الثالث   الحادي عشر  األسبوع 11

الخاصة بالفصل الثالث سواء كان بحثا  اعداد ادوات البحث  الثاني عشر األسبوع 12

 تطبيقيا او فلسفيا  

  

   يخصص لمناقشة ادوات البحث وتعديلها للطلبة  الثالث عشر  األسبوع 13

خبراء المتختصين  تكليف الطلبة بجوالت ميدانية على ال الرابع عشر األسبوع 14

 بالفنون التشكيلية

  

   مناقشة تعديالت الخبراء واقرار االداة بشكلها النهائي  الخامس عشر األسبوع 15

                                                                    

 عطلة نصف السنة

يكلف الطلبة بالشروع في الفصل الرابع للدراسة سواء كان  السادس عشر األسبوع 16

البحث يحتاج الى تجربته على عينة او يكون ذو طبيعة  

 تحليلية 

  

 الجانب التطبيقي البحاث الطلبة  متابعة  السابع عشر األسبوع 17

 

  

   اكمال متطلبات التطبيق العملي لالبحاث  الثامن عشر األسبوع 18

     الخاص بالعيناتتدريب الطلبة على كيفية التحليل  التاسع عشر األسبوع 19

   بالعينات المختارة من اجل تحليلها تكليف الطلبة  العشرون  20

     استمارة التحليل التي يتم عرضها على الخبراء الحادي والعشرون  21

   البحث واستنتاجاته تدريب الطلبة على كيفية كتابة نتائج  الثاني والعشرون   22

   تكليف الطلبة بكتابة نتائج البحث واستنتاجاته ومناقشتها  الثالث والعشرون  23

   تكليف الطلبة بكتابة قائمة المصادر الخاصة بكل بحث   الرابع والعشرون  24

   تكليف الطلبة بأدراج المالحق الخاصة بكل بحث ومناقشتها  الخامس والعشرون  25

   والتعديل النهائي  تجارب تطبيقية لمناقشة بحث التخرج السادس والعشرون  26

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 والتقويم العلميجهاز االشراف 

 

 

 

 

 

 الجامعة : ديالى 

 الكلية : الفنون الجميلة 

 الفنون التشكيلية القســم : 

 الرابعةالمرحلة : 

 د جوالن حسين علوان  الثالثي : تدريسياسم ال

 مساعد  استاذاللقب العلمي : 

 دكتوراه المؤهل العلمي : 

 كلية الفنون الجميلة /جامعة ديالى مكان العمل  :



   والتعديل النهائي  تجارب تطبيقية لمناقشة بحث التخرج السابع والعشرون  27

   المناقشة النهائية امام اللجنة التخصصية الثامن والعشرون  28

   المناقشة النهائية امام اللجنة التخصصية               التاسع والعشرون  29

   المناقشة النهائية امام اللجنة التخصصية  الثالثون  30
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 أ.م.د جوالن حسين علوان 


