
 

 

m.a.adl10@uodiyala.edu.iq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 



 
 

 

 المالحظات لية مالمادة الع المادة النظرية  التاريخ ت
  + تطبيقات   تعاريف هندسية أولية لمبادىء المنظور  االسبوع االول  1

  + تطبيقات   دراسة النظريات العامة للمنظور  االسبوع الثاني 2

  + تطبيقات   تطبيق عملي للنظريات األساسية  االسبوع الثالث  3

  + تطبيقات   تطبيقات عامة خارجية  االسبوع الرابع  4

  + تطبيقات   كيفية عرض ورسم االشكال   االسبوع الخامس 5

  + تطبيقات   التعرف على ماهية اللوحة وخط األرض واالفق  االسبوع السادس 6

  + تطبيقات   لخطوط الثالثية وغير الثالثية  ا االسبوع السابع  7

  + تطبيقات   عالقة المنظور بفن الرسم وفن النحت  االسبوع الثامن  8

  + تطبيقات   خطوط األرض واالفق   االسبوع التاسع  9

  + تطبيقات   تمارين خارجية لدراسة المنظور االسبوع العاشر 10

  + تطبيقات   تجارب على لوحات   االسبوع الحادي عشر  11

 االمتحان الشهري )نظري +عملي (  االسبوع الثاني عشر 12

  + تطبيقات   الهندسة والمنظور +التركيبات المعمارية االسبوع الثالث عشر  13

  + تطبيقات   رسم المساقط الهندسية  ا السبوع الرابع عشر 14

 تطبيقات  +  رسم المستطيل وسلم القياس التالشي االسبوع الخامس عشر 15

 عطلة نصف السنة

  + تطبيقات   تمارين متنوعة تطبيقية  االسبوع السادس عشر 16

  + تطبيقات   الخطوط المتوازية واالقطار واستخداماتها  االسبوع السابع عشر 17

  + تطبيقات   تطبيقات على استخدام األقطار  االسبوع الثامن عشر 18

  + تطبيقات   تطبيقات وتمارين هندسية  االسبوع التاسع عشر 19

  + تطبيقات   رسم االعمدة الكهربائية والسطوح المختلفة االسبوع العشرون  20

  + تطبيقات   رسم المساحات المتنوعة االسبوع الواحد والعشرون   21

   رسم األشجار في حاالت المنظور  االسبوع الثاني والعشرون  22

  + تطبيقات   رسم المكعب باوضاع مختلفة  ون االسبوع الثالث والعشر 23

  + تطبيقات   رسم الهرم باوضاع مختلفة االسبوع الرابع والعشرون 24

  + تطبيقات   رسم فتحات األبواب +فتحات الشبابيك  االسبوع الخامس والعشرون  25

  + تطبيقات   رسم السلم المنزلي +السطوح بانواعها  االسبوع السادس والعشرون  26

  + تطبيقات   الدائرة باوضاعها المختلفة االسبوع السابع والعشرون  27

  + تطبيقات   رسم الدائرة،األسطوانة،االقواس  االسبوع الثامن والعشرون 28

 امتحان شهري في المادة النظرية + العملية    االسبوع التاسع والعشرون  29

 + المشروع الفني تقديم اعمال التطبيقات الالصفية االسبوع الثالثون  30
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