
 
 

 

 

 

 الخطة الدراسية 
 2023-2022 عام الدراسي ال                                     

 

 م.رباب كريم كيطان   االسم
 Rabab_k1973@gmail.com البريد االلكتروني 

 المكياج  اسم المادة 
 وفق النظام السنوي  مقرر الفصل 
 اهداف المادة

 
  والتلفزيونيمية مهارات صناعة المكياج السينمائي نتتنمية معرفية لقابليات الطالب على كيفية 

 . ل انتاجي فنيوتحليلها وفق نظم واساس في بناء وتشكيل عم بتجارب متنوعة  والقيام

 التفاصيل االساسية للمادة
 

اسبوعا   30تتوزع مفرداتها على مدى  ( وحدة ونصفاسبوعيًا) ساعتينبواقع   يةلعممادة 
  امتحانات شهرية .  نهايتضم 

 الكتب المنهجية 
 

 محاضرات استاذ المادة

 
 رجية المصادر الخا

 

 والتلفزيون فن المكياج في المسرح والسينما   -1

 مواقع االنترنيت   -2

  يةالفيديواألفالم  -3

 
 تقديرات الفصل 

 الفصل الدراسي
 األول

الفصل الدراسي  االمتحانات  المختبر 
 الثاني 

 االمتحان النهائي المختبر 

50% 20% 30% 50% 20% 30% 
 

 معلومات اضافية 
 

 

 

 مجهورية العراق 
 التعليم العالي والبحث العلميوزارة 

 تقويم العلميجهاز االشراف وال

 ديالى  الجامعة :
 الفنون الجميلة  الكلية :

  زونية ينمائية والتلفيالسالفنون قســم :ال
 ة ثانيال المرحلة :

 رباب كريم كيطان  اسم المحاضر الثالثي :
 مساعد  أستاذ اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :
   الجميلةكلية الفنون  :مكان العمل 



 
 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

 

ت
 

 المالحظات لية عمالمادة ال خالتاري
  المكياج فن نبذة عن   - االسبوع االول  1
 تطبيقات عملية  المتطلبات الفنية –المكياج  االسبوع الثاني  2
 تطبيقات عملية  أسباب استخدام المكياج االسبوع الثالث  3
 تطبيقات عملية  المسرحي – التلفزيونيالمكياج  الرابع  االسبوع  4

 تطبيقات عملية  في فن المكياج مزج األلوان س االسبوع الخام  5
 تطبيقات عملية  غرفة المكياج والمالبس  االسبوع السادس  6
 لعملية اامتحان شهري في المادة  االسبوع السابع   7
 تطبيقات عملية  والتلفزيونيةحية المكياج والمالبس المسر االسبوع الثامن   8
 تطبيقات عملية  فنية التنكر ) المكياج (  االسبوع التاسع   9

 تطبيقات عملية  أدوات التنكر وانواعها  االسبوع العاشر  10

 تطبيقات عملية  التنكر بغرض تصحيح العيوب الخلقية  االسبوع الحادي عشر  11

 تطبيقات عملية  الشخصية التنكر بغرض خلق  االسبوع الثاني عشر  12
 تطبيقات عملية  المكياج المسرحي االسبوع الثالث عشر  13
 تطبيقات عملية  لمسرحي وظائف المكياج ا ا السبوع الرابع عشر  14
 تطبيقات عملية  أدوات المكياج االسبوع الخامس عشر  15

 العملية امتحان شهري في المادة  االسبوع السادس عشر  16
 عطلة نصف السنة 

  مواد المكياج االسبوع السابع عشر  17

 تطبيقات عملية  التشكيل بالطالء )الجبهة +العيون +التجاعيد(  االسبوع الثامن عشر  18
 تطبيقات عملية  مسرحيةالمالبس ال االسبوع التاسع عشر  19
 تطبيقات عملية  وظائف المالبس ) األزياء (  االسبوع العشرون   20
 تطبيقات عملية  التلفزيونيةأنواع المالبس  سبوع الواحد والعشرون  اال 21
 تطبيقات عملية  مالبس األفالم السينمائية سبوع الثاني والعشرون اال 22
 امتحان شهري في المادة عملي  االسبوع الثالث والعشرون  23

 تطبيقات عملية  اإلضاءة والمكياج االسبوع الرابع والعشرون  24
 تطبيقات عملية  اثر اإلضاءة على المكياج  وع الخامس والعشرون االسب  25
 تطبيقات عملية  المسافة واثرها في المكياج +عمل الدم المزيف ع السادس والعشرون االسبو 26
 تطبيقات عملية  والتلفزيونيالفرق بين المكياج السينمائي  االسبوع السابع والعشرون  27
 تطبيقات عملية  والسينمائي التلفزيونيلمكياج واثره في التكوين ا االسبوع الثامن والعشرون  28
 تطبيقات عملية  تقديم عمل مكياج متكامل االسبوع التاسع والعشرون  29
 ة عمليالامتحان شهري في المادة  االسبوع الثالثون   30

  

 

 

 

 توقيع العميد :                                 توقيع االستاذ : 

 . رباب كريم كيطان  .ما                    

 

 

 مجهورية العراق 
 التعليم العالي والبحث العلميوزارة 

 تقويم العلميجهاز االشراف وال

 ديالى  الجامعة :
 الفنون الجميلة  الكلية :

  زونية ينمائية والتلفيالسالفنون قســم :ال
 ثانية ال المرحلة :

 رباب كريم كيطان  اسم المحاضر الثالثي :
 مساعد  أستاذ اللقب العلمي :

 ماجستير لعلمي :المؤهل ا
 الجميلة  كلية الفنون  :مكان العمل 


