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 المالحظات المادة العلمية  المادة النظرية  التاريخ
تقديم مفاهيم فنية واجراء التطبيقات والتجارب المجدية في    االسبوع االول  1

 تجسيدها 
 

  وغيرها   الرصاص واالحبار –تجارب في تقنيات االقالم   االسبوع الثاني  2
  على تقنية التنقيط  تدريب  االسبوع الثالث  3
  اقالم االحبار(  -شمعية  -تجارب في االقالم الملونة )مائية  االسبوع الرابع   4
  على تقنية فرشاة االسنان   تدريب  االسبوع الخامس  5

  تدريب   االسبوع السادس  6
تجارب في استخدام االحبار والخامات الملونة عل السطوح    بوع السابع  االس 7

 المختلفة االكريليك والصبغات الملونة
 

  على تقنية العقد والربط  تدريب  االسبوع الثامن   8
  تقيم العمل االول للفصل االول   االسبوع التاسع   9

لملونة واالقالم على السطح  تجارب تقنيات المزاوجة بين المواد ا  االسبوع العاشر  10

 التصويري 
 

  على تقنية الكوالج    -تدريب  االسبوع الحادي عشر  11
  تدريب   االسبوع الثاني عشر  12
تجارب في تقنيات الشفافة في النسيج واعادة البحث في انتاج    االسبوع الثالث عشر  13

 االشكال 
 

  ديا  على تقنية المكس مي تدريب  ا السبوع الرابع عشر  14
  تدريب   االسبوع الخامس عشر  15

 ول تقيم العمل الثاني للفصل اال  االسبوع السادس عشر  16

 عطلة نصف السنة 

تجارب في تفنيات الكثافة اللونية واستخدامات السكين وخامات    االسبوع السابع عشر  17

 تثخين وصقل مظاهر سطوح االشكال في اللوحة 
 

  على تقنية الرسم بالسكين   تدريب  االسبوع الثامن عشر  18
  تدريب   االسبوع التاسع عشر  19
امات المتنوعة وتقنيات متعددة في  ختجارب في استخدامات ال  االسبوع العشرون   20

 تجسيد االفكار 
 

  على البوب ارت   تدريب  االسبوع الواحد والعشرون   21

  تدريب   االسبوع الثاني والعشرون  22
 تقيم العمل االول للفصل الثاني  ثالث والعشرون االسبوع ال 23

  تجارب في تقنيات التنقيط والرش والتغطيس والقشط واللصق   االسبوع الرابع والعشرون  24
  على سكب االلوان   تدريب  االسبوع الخامس والعشرون  25

  تدريب   االسبوع السادس والعشرون  26
  تجريد االشكال بتقنيات مختلفة تطبيقات في   االسبوع السابع والعشرون  27
  على الرسم بالحاسوب   تدريب  االسبوع الثامن والعشرون  28
  تدريب   االسبوع التاسع والعشرون  29
 تقيم العمل الثاني للفصل الثاني  االسبوع الثالثون   30

  

 

 :  توقيع رئيس القسم                                : توقيع استاذ المادة

 م.م شيماء مقداد حميد             

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
 
 
 
 
 

 



                         


