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 .  واساسيات تطبيقها ضمن المنهج العملي  بانواع الخطوط تعريف الطالب  

 المختلفة بطرق التخطيط العملية. توجيه الطلبة بكيفية تعامل المدارس الفنية  

التعبيري    بالتخطيط  الحديثة  المدارس  اليه  ماوصلت  باهم  الطالب  تعريف 

المنهج   ضمن  المدارس  تلك  فناني  ممارسات  وتطبيق  والرمزي  والتجريدي 

 التطبيقي للدراسة االكاديمية.  

خطية لالشكال المرسومة سواء طبيعة جامدة او  التعريف باساسيات الضوء في استخراج القيم ال -أ

    موديل او طبيعة حيه. 

   الحديث باهم ماوصلت اليه المدارس الفنية الحديثة. التخطيطفن بإقامة ورشة عمل ميدانية  -ب

فن التخطيطاستخدام األمثلة العملية والتطبيقية في التعرف على  -ج       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

ة الماد التاريخ
 النظرية 

 المالحظات المادة العلمية 

  الخطوط والظالل ( B)نوع  بقلم  شكلدراسة ال   1

  تخطيط الشكل وتعلم كيفية موازنته داخل محيط الورقة    2

  تخطيط ستياليف هندسي ومعرفة مواقع الظل والضوء فيها    3

  فيها  تخطيط ستياليف هندسي ومعرفة مواقع الظل والضوء   4

  يط اشكال عشوائية مختلفة االنواع والملمس تخط   5

  تخطيط اشكال عشوائية مختلفة االنواع والملمس    6

  دراسة تخطيطية ستياليف الشكال عشوائية مختلفة النوع والملمس   7

  رسم ستياليف منوع مع تغيير اتجاه الظل والضوء كل مرة    8

  م متنوعة دراسة  تخطيطية للملمس )مواد مختلفة( اقال   9

  لملمس )مواد مختلفة( اقالم متنوعة تخطيطية ل دراسة    10

  نوعة تمواد مو  Still Lifeفحم ال باقالم دراسة   11

  دراسة التوافق والتضاد )موديل(    12

  دراسة سريعة للموديل عشرة موديالت ثالث ساعات    13

  دراسات سريعة لحركات حرة    14

  ( B6دراسة سريعة للظل والضوء خمسة موديالت بقلم )   15

  امتحان   16

 عطلة نصف السنة 

  تفصيلي لوجه االنسان وحركاته موديل تخطيط    17

  تفصيلي ليد االنسان وحركاتها موديل تخطيط    18

  تفصيلي ألرجل االنسان وحركاتها موديل تخطيط    19

  رتريت تخطيط باقالم متنوعة لتمثال بو   20

  تخطيطية وتدريبية للذهن بتغطية النموذج ثم رسمهدراسات    21

  دراسات تخطيطية وتدريبية للذهن بتغطية النموذج ثم رسمه   22

  تدريب الطالب على التونات والقيمة اللونية لها )تمثال(    23

  تدريب الطالب على التونات والقيمة اللونية لها )تمثال(    24

  سة تخطيطية بموديل حي باقالم متنوعة للمساحات التظليليةدرا   25

  دراسة تخطيطية بموديل حي باقالم متنوعة للمساحات التظليلية   26

  بخطوط عمودية وافقية ومائلة دراسة لموديل حركات سريعة   27

  دراسة تخطيطية الحدى المدارس الفنية الحديثة    28

  مدارس الفنية الحديثة دراسة تخطيطية الحدى ال   29

  امتحان   30

 

 يطلب من كل طالب عشرة اعمال تخطيط متنوعة  -مالحظة:  

 بالحجم الطبيعي  Portrait Sellيطلب من كل طالب رسم نفسه  -

 

 

 توقيع رئيس القسم:                                                                                                   توقيع استاذ المادة:

                  عماد خضير عباس                                  أ . م. 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
 


