
 

 

 

 
 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 خميفة  عادل عطااهلل  االسم
 m.a.adl10@uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني

 التخطيط اسم المادة
 سنوي مقرر الفصل
 اهداف المادة

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

 ستطيع ان يخطط االشكالي  -2
 .النسبة والتناسب بين االشياءورسم الظل والضوء ي -3
 . تمكن من التخطيط والرسم بكافة االقالمي -4
 . را على رسم عمل فني متكامليصبح قاد -5

 التفاصيل االساسية لممادة
 

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

  التخطيطإقامة ورشة عمل ميدانية عن فن  - ب
  فن التخطيطاستخدام األمثلة العملية والتطبيقية في التعرف على  -ج

 يوجد ال الكتب المنهجية
 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

 
 اعمال في نهاية كل فصل دراسي 15يطالب الطالب بتقرير فصمي عن المادة  وتقديم 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 ديالى الجامعة :
 الفنون الجميلة الكلية :

 التربية الفنية القســم :
 االولى المرحلة :

 عادل عطاهللا خليفه اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :

 كلية الفنون الجميلة مكان العمل  :



 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي

  

المادة  التاريخ
 النظرية

 المالحظات المادة العلمية

  ( /النسب/الوسالطB5دراست الوىديل بملن )   1

  Still Life/انشاء/توثال هركب هع  دراست هىديل   2

  B6دراست هىديل حي /النسب/الوسالط/للن    3

  B6دراست هىديل حي /النسب/الوسالط/للن    4

  B6دراست هىديل حي /النسب/الوسالط/للن    5

  B6دراست هىديل حي /النسب/الوسالط/للن    6

  (A3( على ورق)B6اهتحاى تميين اولي هىديل هع الوشت بملن )   7

  (B6 – B2دراست الضىء على هىديل بملن )   8

  (B6 – B2دراست الضىء على هىديل بملن )   9

  دراست الولوس )هىاد هختلفت( الالم هتنىعت   11

  هىاد هنىعت  Still Lifeدراست فحن    11

  دراست التىافك والتضاد )هىديل(   12

  دراست سريعت للوىديل عشرة هىديالث ثالث ساعاث   13

  دراساث سريعت لحركاث حرة   14

  (B6دراست سريعت للظل والضىء خوست هىديالث بملن )   15

  Still Life( هركب هع B6( بملن )A3ورق ) اهتحاى هىديل   16

 عطلت نصف السنت

  تفصيلي لىجه االنساى وحركاته هىديلتخطيط    17

  تفصيلي ليذ االنساى وحركاتها هىديلتخطيط    18

  تفصيلي ألرجل االنساى وحركاتها هىديلتخطيط    19

  دراساث سريعت بالحبر الولىى   21

  دراساث سريعت بالباستيل   21

  الحرم الجاهعي(تخطيط الطبيعت الحيت )داخل    22

  تميين هىديل بالحبر الولىىاهتحاى    23

  هىديل هركب بالفرشاة االحاديت اللىى هع ورق هحضر    24

  (A3على ورق ) (B6هىديل هضطجع بملن )   25

  (A3( على ورق )B6دراست تخطيط لوىديل هزدوج )   26

  دراست لوىديل حركاث سريعت   27

  االنفعال في الخطدراست لتماليذ    28

  دراست لتماليذ التجريذ في الخط   29

  (A3( على ورق )B6هىديل كاهل بملن )اهتحاى    31

 

-  

   

           : تىليع رئيس المسن

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 ديالى الجامعة :
 الفنون الجميلة الكلية :

 التربية الفنية القســم :
 االولى المرحلة :

 عادل عطاهللا خليفة اسم المحاضر الثالثي 
 مدرس  اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :

 كلية الفنون الجميلة مكان العمل  :

 

 تىليع االستار :        

 

 

 

 

 


