مفردات المنا ج الدراسية للدراسات ) اﻻولية والعليا ( لقسم الفنون التشكيلية :
ً
أوﻻ  :مفردات المنا ج الدراسية للدراسة اﻻولية :
اﻻول عام
ت

الكﻠية

 1الفنون الجميلة

2

3

النظام الﻣتبع

القسم

التخصص

اسم الﻣادة

سنوي

الفنون التشكيلية

عام

الساﻋات الدراسية
ﻋدد
ﻋﻣﻠﻲ الوحدات
نظري

تاريخ الفن العرا القديم

2

ــ

2

حاسوب

1

1

1.5

اللغة العربية

2

ــ

2

الﻣفردات

نون اﻻنسان الع الحجري القديم  ,اشهر المواقع الفنية الع
الحجري القديم  ,مواد الرسم والنحت مواضيع الرسوم والمنحوتات ,
اسلوب تنفيذ الرسوم والمنحوتات  ,دوافع اﻻنسان العمل الف فنون
اﻻنسان الع الحجري الحديث – المعد  ,فن العمارة  ,فن الفخار ,
فن النحت فنون اﻻنسان الع الحجري الحديث – المعد  ,فن
العمارة  ,فن الفخار  ,فن النحت فنون الع الشبيه بالتاري  ,العمارة
 ,فن اﻻختام  ,صناعة وتزي الفخار  ,فن الرسوم الجدارية الفنون
السومرية  ,العمارة  ,النحت  ,اﻻختام اﻻسطوانية  ,الفخاريات  ,الفنون
الدقيقة فنون الع اﻻكدي  ,العمارة  ,النحت  ,اﻻختام اﻻسطوانية نون
ع اﻻنبعاث السومري – اﻻكدي  ,العمارة  ,النحت  ,الفخار  ,اﻻختام
اﻻسطوانية امتحان فنون الع الباب القديم  ,فن العمارة  ,فن النحت
 ,اﻻختام اﻻسطوانية  ,النحت  ,الرسوم الجدارية فنون الع الكي ,
العمارة  ,اﻻختام اﻻسطوانية  ,الرسوم الجدارية فنون الع الكي ,
العمارة  ,اﻻختام اﻻسطوانية  ,الرسوم الجدارية العمارة  ,النحت ,
الرسوم الجدارية  ,ال ونزيات  ,العاجيات  ,فن اﻻختام اﻻسطوانية فنون
الع الباب الحديث  ,العمارة  ,المؤزائيك  ,اﻻختام اﻻسطوانية مؤثرات
الفن العرا القديم المنطقة اﻻمتحان
منهاج مركزي
الكﻼم واقساﻣه الحروف الشﻣسية والحروف القﻣرية الﻣبنﻲ والﻣعرب نص
قرآنﻲ ) سورة ﻣريم ( الﻣبتدأ والخبر كان واخواتها أن واخواتهاقصيدة
شعب بوان ﻷبﻲ طيب الﻣتنبﻲ ﻋﻼﻣات الترقيم الفاﻋل نائب الفاﻋل الﻣفعول
به الﻣفعول الﻣطﻠق الﻣفعول ﻷجﻠه الﻣفعول فيه – الﻣفعول ﻣعه قصيدة يا
دجﻠة الخير لﻠجواهري العدد الهﻣزة العدد صوغ العدد ﻋﻠى وزن فاﻋل نص
قصصﻲ ) قصة (

عنا

الفن E

1

1

1.5

4

حقوق اﻻنسان والديمقراطية

5

2

2

 -1الخط  :انواﻋه  ,اتجاهاته  ) ,العﻼقات بين الخطوط ﻣع تﻣارين تطبيقية
(  ,الدﻻﻻت التعبيرية والرﻣزية ﻻنواع الخط  ,ﻣع التعرف ﻋﻠى اهم الجوانب
التﻲ يتوقف ﻋﻠيها التعبير الفنﻲ بواسطة الخط  -الﻠون  :اهﻣيته  ,الﻣصادر
الرئيسية لرؤية اﻻلوان فﻲ الطبيعة  ,نظرية نيوتن فﻲ الﻠون  ,تصنيف
اوزولد وﻣونسيل لﻼلوان  ,التعرف ﻋﻠى القيﻣة الضوئية والشدة الﻠونية ,
اﻻلوان الﻣتقدﻣة والﻣتأخرة  ,انسجام اﻻلوان  ,اﻻبهام البصري الﻠونﻲ -
الشكل  :ﻋﻼقة الشكل بالﻣضﻣون  ,انواع الشكل  ,اﻻسس التﻲ تحكم توزيع
اﻻشكال  ,العﻼقات الﻣكانية والفضائية التﻲ تحكم توزيع اﻻشكال  -الﻣﻠﻣس
 :انواع الﻣﻠﻣس  ,تحسس الﻣﻠﻣس فﻲ الفنون الثﻼثية والثنائية اﻻبعاد ,
التعرف ﻋﻠى اهم الخصائص السطحية لﻠﻣواد الﻣختﻠفة  -اﻻتجاه  :التعريف
به ﻣع نبذة تاريخية ﻋن وﻋﻲ اﻻنسان اﻻول باﻻتجاه  ,اهم التصانيف
الﻣتعﻠقة باﻻتجاه -7التوازن  :اهﻣيته فﻲ الطبيعة والفن  ,انواع التوازن ,
العﻣل ﻋﻠى اﻣكانية استخدام براﻣج الحاسوب والﻣوسوﻋات الفنية الخاصة
فﻲ تحقيق اﻋﻼه اﻣتحان ﻣﻼحظة  -:يرافقها انجاز اﻋﻣال فنية تطبيقية
تتعﻠق بالﻣواد السابق ذكرها ﻋﻠى ان تقل ﻋن خﻣسة لكل فصل قياس
60×40
تطورحقوق اﻻنسان في تاريخ البشرية )الحضارات القديمة(،حقوق اﻻنسان
في اﻻسﻼم،مواصفات وواجبات الحاكم اﻻسﻼمي قراءة عهد اﻻمام علي)ع(
لواليه على مصر،حقوق اﻻنسان في العصور الوسطى،حقوق اﻻنسان في
العصور الحديثة،حقوق اﻻنسان في الفكر والثورات والتشريعات
الحديثة،اﻻفكار والنظريات السياسية ،الثورات والتشريعات،اﻻعتراف
المعاصر بحقوق اﻻنسان،امتحان ،اﻻعتراف الدولي واﻻقليمي،المنظمات غير
الحكومية وحقوق اﻻنسان،حقوق اﻻنسان في المواثيق الدولية،اﻻعﻼن
العالمي لحقوق اﻻنسان،العهدين الدوليين الخاصين بحقوق
اﻻنسان،امتحان،المواثيق اﻻقليمية والوطنية،حقوق اﻻنسان الفردية
والجماعية،اجيال حقوق اﻻنسان – جيل الحقوق المدنية والسياسية،جيل
الحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية ،جيل حقوق اﻻنسان الجديدة –
التنمية – حق تقرير المصير-الحق في بيئة نظيفة،ضمانات حقوق اﻻنسان
الدستورية القضائية السياسية،امتحان،حقوق اﻻنسان والديمقراطية،مفهوم
الديمقراطية والحرية،خصائص ومميزات الديمقراطية،تاريخ
الديمقراطية،انواع الديمقراطيات،الديمقراطية المباشرة
الديمقراطية شبه المباشرة،الديمقراطية النيابية،امتحان

4

التخطيط

2

ح مع فن التخطيط ومستلزماته العملية واستخداماتها ح عم
لكيفيات التخطيط وتهيئة اﻻقﻼم ) زاوية القص ( والورق للتخطيط
ممارسة تنويعات الخطوط بالمواد المختلفة مدغم ومنبت الخط واظهار
اﻻنفعال الخط وبيان القيم الجمالية للخط ممارسة التدريب ع
كيفيات المحافظة ع نظافة التخطيط وعدم تشويهها بالمسحاليدوي
تدريب الطالب ع عﻼقة شكل الخط تدريب الطالب ع الخط
المستمر المتواصل والمنح والمنك والهند والعشوا ونوعه
بشكل ونوع ال ء المرسوم
تخطيط شكل ند وإيضاح دراسة الظل والضوء بالتخطيط

6

4

اﻻلوان

2

7
4

النحت

2

8

9
10

11
12

ت

الكﻠية

النظام الﻣتبع

القسم

التخصص

الخزف

4

2

تربية بدنية

2

1

اللغة اﻻنكل ية

2

تقنيات كرافيك

1

اسم الﻣادة

2
2

تعريف اﻻلوان الزيتية ،اسس تقنية التكوين الزي  ،باليت التلوين
الزي  ،طرق توزيع اللون ع الباليت ،المذيبات والفرش .دراسة بنية
اﻻلوان )حياة جامدة( مزج اﻻلوان )حياة جامدة( تحليل اﻻلوان )موديل(
الظل والضوء اﻻلوان )الزيتية ( تكوين حياة جامدة بمواد مختلفة
امتحان تكوين حياة جامدة مع نباتات تكوين حياة جامدة مع سجاد
وبسط تلوين طبيعة تلوين لجسم اﻻنسان امتحان مﻼحظة  -:أنجاز
ع أعمال لكل فصل
تعريف النحت  ,انواع النحت  ,النحت والبناء  ,النحت والتخطيط بناء
اشكال مجسمة بناء اشكال منحية الحدود الحامل النحت  ,الفراشات
امتحان بناء المجسمات بناء البورت ين بناء الجداريات نحت جسم ب ي
الط  ,صفة اﻻطيان الفخارية  ,اساليب الفخر اعمل فخارية صغ ة ,
نحت فخاري بسيط عمل قوالب تصميم وتزي اﻻعمال الفخارية
امتحان اعمال فخارية داخل اﻻستوديو بناء ع الويل وبناء يدوي
تشكيل اﻻوا الفخارية  ,امتحان مﻼحظة  :انجاز ع اعمال مختلفة
اﻻحجام لكل فصل درا
تربية بدنية
اعتماد مفردات كتاب  kernel lessonوامكانية الطلب ع المحادثة
باللغه اﻻنكل يه_وكتابة القطع اﻻنشائيه_ودراسة قواعد اللغه اﻻنكل يه.

2

الثا  /رسم
الساﻋات الدراسية
ﻋدد
الﻣفردات
ﻋﻣﻠﻲ الوحدات
نظري

الفنون الجميلة

سنوي

الفنون التشكيلية الثا  /رسم

تاريخ الفن اﻻغري

واﻻسﻼ

2

2

1

2
3

اللغه العربيه

2

حاسوب

الت

4

يح E

2

1

1

1.5

1

1

1.5

السياقات التاريخية اﻻغريقية البيئة اﻻغريقية الفلسفة اﻻغريقية فنون
اﻻغريق قبل التاريخ مؤثرات ال ق الفنون اﻻغريقية النحت اﻻغري
المرحلة اﻻبتدائية المرحلة قبل الكﻼسيكية المرحلة الكﻼسيكية القرن 4
ق.م الخزفاﻻغري  .السياقات التاريخية الم ية البيئية فنون مص قبل
التلريخ فنون ما قبل اﻻ ات امتحان الديانة واثر ا الفن اﻻسلوب
الفرعو فنون العصور التاريخية فن العمارة المعابد اﻻ رامات النحت
العصور التاريخية تماثيل الملوك  ،تماثيل اﻻفراد النحت البارز
الجداريات امتحان
الهﻣزة فﻲ أول الكﻼم ) الهﻣزة  ،القطع  ،وهﻣزة الوصل ( طريقة الكشف
ﻋن الكﻠﻣات فﻲ الﻣعاجم العربية اسم الفاﻋل اسم الﻣفعول نص قرآنﻲ )
سورة الكهف ( إسناد الفعل إلى الضﻣائر الضاد والظاء الﻣﻣنوع ﻣن الصرف
اﻷفعال التﻲ تنصب ﻣفعولين أسﻠوب التعجب قصيدة اﻷسﻠحة واﻷطفال لبدر
شاكر السياب الﻣقصور والﻣنقوص والﻣﻣدود نص قصصﻲ ) قصة قصيرة (
أسﻠوب الشرط
صﻠوات فﻲ هيكل الحب قصيدة ﻷبﻲ القاسم الشابﻲ الهﻣزة فﻲ وسط الكﻼم
الهﻣزة الﻣتوسطة فﻲ ﻣفردة  ،والهﻣزة الﻣتوسطة فﻲ اخر الكﻼم ) ﻣتطرفة
(ﷲ والشاﻋر لعﻠﻲ ﻣحﻣود طه الصفة ألﻣشبهه بالفعل حروف الجر ﻣر
القطار لنازك الﻣﻼئكة الﻣصادر ) ﻣصادر الفعل الثﻼثﻲ (
ﻣصادر الفعل الرباﻋﻲ ﻣصدر الﻣرة وﻣصدر الهيئة الﻣصدر الصريح
والصدر الﻣؤول أنواع الﻣنادى نص قصصﻲ ) رواية (
نص قصصﻲ ) قصة قصيرة (

منهاج مركزي
مقدمة دراسة الهيكل العظ نظرة بناء الفورم دراسة الجمجمة
وعظامها دراسة عظﻼت الرأس دراسة حزام الكتف دراسة العظﻼت
الطرف العلوي من الجسم دراسة العمود الفقري والصدر والحوض
دراسة عظﻼت الصدر دراسة البطن والظهردراسة الطرف السف
وعضﻼتة حركة جسم اﻻنسان  ،امتحان .مﻼحظة :طلب من كل طالب )
 ( 6أعمال لكل فصل قياس )  ( 70 × 50بعضها إجتما وتاري
وسيا وسيا وميثولو وحسب النظم اعﻼه

(

التخطيط

5

4

2

دراسة الموديل بقلم )  / ( 5Bالنسب  /المساقط ) تمثال المتصارع
دراسة موديل  /إنشاء  /تمثال مركب مع  Still Lifeدراسة موديل
/النسب  /المساقط  /قلم  6Bدراسة موديل /النسب  /المساقط /
قلم  6Bدراسة موديل /النسب  /اﻹنشاء  /قلم  6Bدراسة موديل
/النسب  /التكوين  /قلم  6Bامتحان تقييم أو موديل مع أقمشة
بقلم )  ( 6Bع ورقة ) (A1دراسة الضوء ع موديل قلم )  2Bـ ( 6B
دراسة الظل ع موديل قلم )  2Bـ  ( 6Bدراسة الملمس ) مواد مختلفة
( أقﻼم منوعة دراسة فحم  Still lifeمواد منوعة دراسة التوافق
والتضاد ) موديل ( دراسة يعة للموديل ع ة موديﻼت ثﻼث ساعات
دراسات يعة لحركات حرة امتحان موديل كامل ورقة ) (A1بقلم )(6B
مركب مع  Still lifeتخطيط تفصي لوجه اﻹنسان وحركاتها موديل
تخطيط تفصي ليد اﻹنسان وحركاتها موديل تخطيط تفصي ﻷرجل
اﻹنسان وحركاتها موديل دراسات يعة بالح الملون دراسات يعة
بالباستيل تخطيط الطبيعة الحية ) داخل الحرم الجام امتحان تقييم
موديل بالح الملون موديل مركب بالفرشاة اﻻحادية اللون ع ورق
مح موديل مضطجع بقلم  6Bع ورق )  ( A1دراسة تخطيط
لموديل مزدوج  6Bع ورق ) ( A1دراسة لتمثال الن ) ساموتراس (
مع باحة الكلية  6Bع ورق )  ( A1دراسة لموديل بفياب الموديل )
حركات يعة ( دراسة لتقاليد اﻻنفعال الخط دراسة لتقاليد التجريد
الخط امتحان موديل كامل بقلم  6Bع ورق )  ( A1مﻼحظة1 :ـ
يطلب من كل طالب نقل ع ة اعمال بالتخطيط2ـ يطلب من كل طالب
رسم ) نفسة (  Sell portraitبالحجم الطبي ) ( A1

اﻻلوان

6

8

4

ح عم ﻷسس التكوين الزيت
عم لمراحل التكوين بالزيت بطريقة الشفافات مع الظل للصور ح
عم لمراحل التكوين بالزيت بطريقة الشفافات مع الظل للصور ح
عم لتوزيع اﻷلوان ع الباليت وأ ميته بالرسم ) رسم  Still lifeورود
( رسم تمثال فينوس مع  Still lifeمواد مختلفة ﻹظهار قيم اللون تحت
ال وجكتور رسم تمثال فينوس مع  Still lifeمواد مختلفة ﻹظهار قيم
الضوء تحت ال وجكتور امتحان تقييم رسم  Still lifeزيت ع وجه
 60 × 50سم رسم  Still lifeمركب زيت بألوان حيادية ) ح مع
حيادية ( رسم  Still lifeمركب زيت بألوان حارة ) ح مع حيادية (
رسم  Still lifeمركب زيت بألوان باردة ) ح مع حيادية ( رسم Still
 lifeمركب مع أقمشة لدراسة المنظور اللو رسم فواكه مع ورد مع
بساط عر رسم اﻹشكال بلون رسم مشهد من داخل الكلية امتحان
نهاية فصل  Still lifeمركب زيت  60 × 50سم رسم بالزيت تفصيل
لوجه إنسان حجم طبي ) حركات ( رسم بالزيت تفصيل ليد إنسان
حجم طبي ) حركات ( رسم بالزيت تفصيل ﻻرجل إنسان حجم طبي
) حركات ( دراسات يعة ) تأسيس ( بالزيت ع اللوحات الصغ ة 20
×  30سم رسم موديل كﻼسي  70 × 90سم رسم  Still lifeكﻼسي
 60 × 50سم امتحان  Still life 50 × 60سم رسم موديل  60 × 90سم
رسم  ) Still lifeورد  +فاكهه ( مع التأكييد ع اﻻنفعال حركة
الفرشاة رسم  ) Still lifeورد  +فاكهه ( مع التأكييد ع اﻻنفعال
اللون ال يح رسم موديل كامل بحجم  80 × 100سم اكمال رسم
موديل كامل بحجم  80 × 100سم ح او لمع التجريد اللون )
ً
موديل (  90 × 70سم رسم  Still lifeمع الت ف باللون ذاتيا امتحان

منظور

7

2

2

ح عم ﻷسس التكوين الزيت
عم لمراحل التكوين بالزيت بطريقة الشفافات مع الظل للصور ح
عم لمراحل التكوين بالزيت بطريقة الشفافات مع الظل للصور ح
عم لتوزيع اﻷلوان ع الباليت وأ ميته بالرسم ) رسم  Still lifeورود
( رسم تمثال فينوس مع  Still lifeمواد مختلفة ﻹظهار قيم اللون تحت
ال وجكتور رسم تمثال فينوس مع  Still lifeمواد مختلفة ﻹظهار قيم
الضوء تحت ال وجكتور امتحان تقييم رسم  Still lifeزيت ع وجه
 60 × 50سم رسم  Still lifeمركب زيت بألوان حيادية ) ح مع
حيادية ( رسم  Still lifeمركب زيت بألوان حارة ) ح مع حيادية (
رسم  Still lifeمركب زيت بألوان باردة ) ح مع حيادية ( رسم Still
 lifeمركب مع أقمشة لدراسة المنظور اللو رسم فواكه مع ورد مع
بساط عر رسم اﻹشكال بلون رسم مشهد من داخل الكلية امتحان
نهاية فصل  Still lifeمركب زيت  60 × 50سم رسم بالزيت تفصيل
لوجه إنسان حجم طبي ) حركات ( رسم بالزيت تفصيل ليد إنسان
حجم طبي ) حركات ( رسم بالزيت تفصيل ﻻرجل إنسان حجم طبي
) حركات ( دراسات يعة ) تأسيس ( بالزيت ع اللوحات الصغ ة 20
×  30سم رسم موديل كﻼسي  70 × 90سم رسم  Still lifeكﻼسي
 60 × 50سم امتحان  Still life 50 × 60سم رسم موديل  60 × 90سم
رسم  ) Still lifeورد  +فاكهه ( مع التأكييد ع اﻻنفعال حركة
الفرشاة رسم  ) Still lifeورد  +فاكهه ( مع التأكييد ع اﻻنفعال
اللون ال يح رسم موديل كامل بحجم  80 × 100سم اكمال رسم
موديل كامل بحجم  80 × 100سم ح او لمع التجريد اللون )
ً
موديل (  90 × 70سم رسم  Still lifeمع الت ف باللون ذاتيا امتحان

4

انشاء تصويري

2

8

تقنيات الرسم

9

ت

الكﻠية

النظام الﻣتبع

القسم

التخصص

اسم الﻣادة

1

2

2

للمنظور  ،تطبيق عم للنظريات اﻷساسية تطبيقات عامة خارجية لما
سبق كيفية عرض ورسم اﻷشكال من خﻼل أشعة المنظور التعرف ع
ما ية اللوحة وخط اﻷرض واﻷفق والخطوط المتﻼشية وغ المتﻼشية
تطبيقات عملية عﻼقة المنظور بفن الرسم  ،عﻼقة المنظور بفن النحت
خطوط اﻷرض واﻷفق ،تمارين ع لوحات فيها خطوط اﻷفق واﻷرض
المجسات ع المنظور تمارين خارجية لدراسة المنظور  ،تجارب ع
لوحات الهندسة والمنظور  ،ال كيبات المعمارية للمنظور ح ورسم
المربع ومشتفاتة رسم المساقط الهندسية  ،رسم المستطيل وسلم
القياس المتﻼ تمارين متنوعة تطبيقية الخطوط المتوازية واﻷقطار
واستخداماتها ،تطبيقات عملية ع الخطوط المتوازية بأنواعها
تطبيقات صفية بتمارين متنوعة ع استخدام اﻷقطار تطبيقات ﻻ
صفية بتمارين متنوعة رسم مع ع اﻷعمدة الكهربائية والسطوح
المختلفة رسم تطبيق حول المساحات المتنوعة تطبيقات مختلفة حول
رسم اﻷشجار حاﻻت متنوعة حالة المنظور رسم و ح المكعب
بأوضاعة المختلفة  ،رسم و ح الهرم باوضاعة المختلفة رسم فتحات
اﻷبواب بأوضاعها وأنواعها  ،رسم فتحات الشبابيك بأنواعها وأوضاعها
بأنواعه واوضاعة  ،رسم و ح السطوح المائلة
رسم و ح السلم الم
بأنواعها الدائرة و حها بأوضاعها المختلفة  ،تطبيقات خارجية حول ما
ورد أعﻼه رسم أشكال متنوعة للدائرة واﻻسطوانة  ،تطبيقات ع
الدائرة بأوضاع متنوعة السﻼلم السطوح المائلة الدوائر واﻻسطوانات ،
رسم اﻷقواس  ،تطبيقات مختلفة خارجية كمشاريع للطلبة مﻼحظة:
رسومات خارجية كمشاريع للطلبة عدد سبعة لكل فصل قياس ) ×40
دراسة تكنولوجيا العمل الف التشكي ) النحت  ،الرسم ( دراسة
الصيانة النسيجية دراسة الصيانة اللونية الن  ،التمزق  ،ال ل ،
فقدان ال يق اللو الصيانة الكاملة صيانة اللوحات المائية تجارب
عمل الفريمات والشاصيات امتحان تجارب ع إنجاز لوحات كب ة
اﻷجهزة الخاصة بالتعرف ع قدم وحداثة وتزوير العمل الف وطرق
العﻼج والصيانة لهاعمل إطارات عدد )  ( 3مع الشاصيات والقماش لكل
فصل متنوعة اﻷحجام يستفاد منها الطالب الدروس العملية عمل
أدوات الرسم ) الفرش  ،الباليت  ،حامل خش أو حديدي ( باش اك
مجاميع من الطلبة ) ﻻيزيد عن خمس طﻼب ( عمل فايﻼت التخطيط )
بورد التخطيط ( واحد لكل طالب يستفاد منه درس التخطيط .
امتحان

الثالث  /رسم
الساﻋات الدراسية
ﻋدد
الﻣفردات
الوحدات

ت

الكﻠية

النظام الﻣتبع

الفنون الجميلة

سنوي

القسم

التخصص

الفنون التشكيلية الثالث  /رسم

اسم الﻣادة

تاريخ فن النهضة والحديث

نظري

2

ﻋﻣﻠﻲ الوحدات

2

1

اصول بحث

2

2

2

فلسفة الفن وعلم الجمال
3

2

2

الﻣفردات

المبادئ – الرسامون اﻻنطباعيون – مانيه – مونيه – رينوار – بيسارو –
سورار -سيس – ديكاز – لوترك – كاسات – موريسو – كويمان.
اﻻنطباعية تاريخ اﻻنطباعية النحت اﻻنطبا اﻻنطباعيون خارج فرنسا
مابعد اﻻنطباعية مبادئ )سورا  ،س ان  ،فان كوخ  ،كوكان( مع
الحداثة الفن الرمزية اﻻنبياء التعب ية الوحشية التكعيبية البنائية
التفوقية المستقبلية التعب ية اﻻلمانية ال يالية الميتاف يقية الدادائية
البدائية التجريد الحركة والزمن الفن الحديث الواقعية اﻻش اكية
اشهر فنان الواقعية اﻻش اكية ريف ا – غ ا سيموف – اروزكو –
بورتيناري – س ون – رب  .الفن اوربا ال قية تطور فنون الكرافك –
الزخرفة وتطبيقاتها – الرسم الضو – الفن الحر – السينما العمارة
الحديثة والباو اوس – النحت الحديث واتجا اته وابرز النحاتون.
تداخل اﻻساليب واﻻتجا ات والتخصصات
الفكر مفهومة وعﻼقاته بالبحث الفكر المعا م ات الفكر المعا
دراسة منهج البحث العل البحث اﻷد البحث اﻻجتما البحث
ال الف لماذا البحث  ،البحث والحضارة أ داف البحث العل حدود
البحث برامج ومتطلبات البحث طرق اختيار البحث المصادر والمراجع
طرق اﻻستﻼل أشكال البحوث اﻹنسانية مﻼحظات ع أساليب البحث
لرسائل واطاريح جامعية مختارة مﻼحظة :يطال الطالب ببحث صغ
عن اصول البحث وشكلية البحث لكل فصل
فلسفة الجمال عند اﻻغريق الفيثاغوري السفسطائيون سقراط
افﻼطون ارسطو فلسفة الفن والجمال عند العرب المسلم الفارا ابن
سينا مراجعة امتحان فلسفة الجمال والفن الع الحديث كانت
يكل شوبنهاور فلسفة الجمال والفن الفكر المعا بروكسن
كروتشة سنتيانا جون ديوي سارتر مدرسة التحليل النف فرويد بوتك
امتحان

التخطيط

4

2

4

اﻻلوان

5

8

4

دراسة تخطيط ﻣوديل لتأكيد  out lineواستﻣرارية تعﻠيم ) ( A1 / 6B
دراسة تخطيط ﻣوديل ) ضوء  +ظل ( )  ( A1 / 6Bدراسة تخطيط ﻣوديل
قيم لونية باﻷسود واﻷبيض )  ( A1 / 6Bدراسة تخطيط ﻣوديل بالفحم
دراسة تخطيط ﻣوديل بالباستيﻠدراسة تخطيط ﻣوديل بالحبر الﻣﻠون اﻣتحان
تقييم ﻣوديل كاﻣل )  ( A1 / 6Bدراسة ﻣوديل ﻣع خﻠفية ﻣركبة ﻣوديل +
Still lifeدراسة الخط السريع بقيم انفعالية ) ﻣوديل ﻣتحرك ( دراسة
الﻣوديل بالتأكيد ﻋﻠى إهﻣال الخط والتأكيد ﻋﻠى الظل والضوء دراسة
الﻣوديل بالتأكيد ﻋﻠى إهﻣال الخط والتأكيد ﻋﻠى القيم الﻠونية اسود وابيض
دراسة التكوين الثنائﻲ اﻷبعاد لﻣشهد ﻣجسم ) ﻣوديل ( دراسة التكوين
اﻷحادي ) الﻣجرد ( لﻣشهد ﻣجسم ) ﻣوديل ( دراسة ﻣوديل كاﻣل ) / A1
 ( 6Bاﻣتحان تقييم نهاية الفصل اﻷول )  ( A1 / 6Bتركيب أكثر ﻣن
ﻣوديل ﻣنفصل فﻲ ﻋﻣل تخطيطﻲ واحد )  ( A1 / 6Bتركيب أكثر ﻣن
ﻣوديل ﻣنفصل فﻲ ﻋﻣل واحد ﻣع خﻠفية ﻣزغرفة دراسات ﻣوديل سريع
بالباستيل دراسات ﻣوديل سريع بالفحم تحﻠيل لﻠوجة كﻼسيك بتخطيط ) A1
 (2B /تخطيط ﻣوديل واقف )  ( A1 / 6Bاﻣتحان تقييم ﻣوديل كاﻣل بزي
شعبﻲ )  ( A1 / 6Bتخطيط الطبيعة ﻣوديل ﻣضطجع كاﻣل

تدريب الطالب ع مقارنة اللون ب الباليت واللوحة والمشهد Still
 lifeدراسة تكوينات انطباعية  /اعتماد اﻷلوان المتناقضة دراسة
تكوينات انطباعية  /اعتماد اﻷلوان المركبة دراسة تكوينات انطباعية /
اعتماد اﻷلوان الحيادية رسم موديل بعديناره بالتخطيط بلون واحد )
 ( 100 × 80إكمال موديل بعديناره بالتخطيط وثم تلوينه ) 100 × 80
( امتحان موديل نص  60 × 50رسم موديل بألوان انطباعية ) × 80
 ( 100رسم موديل بألوان انطباعية )  ( 100 × 80رسم Still life
باﻷلوان التعب ية  /وحية رسم  Still lifeباﻷلوان التعب ية  /وحية
تحوير اﻷلوان ما ب المشهد واللوحة رسم موديل كامل  100 × 80سم
رسم موديل كامل  100 × 80سم امتحان موديل كامل  100 × 80سم
رسم طبيعة ) سفرة (  50 × 60رسم طبيعة ) سفرة (  50 × 60رسم
موديل مركب موضوع رسم  Still lifeمركب موضوع دراسات
يعة للون محاكاة لوحة عالمية ) رم انت ( موديل وص رسم
 Still lifeمائية  50 × 40سم امتحان موديل نص  60 × 50سم رسم
موديل كامل ) واقف ( رسم موديل كامل ) ممدود ( تركيب موديل مع
خلفية تجريدية تجريد الموديل مع الخلفية بعد غياب الموديل رسم
موديل تكعي رسم موديل كامل  100 × 80سم امتحان موديل كامل 80
×  100سم

8

اﻻنشاء التصويري

4

6

الكرافيك

4

2

تطبيات حرة E

4

2

7

ت

الكﻠية

 1الفنون الجميلة

النظام الﻣتبع

سنوي

القسم

التخصص

الفنون التشكيلية االرابع  /رسم

مقدمة فن الكرافيك وظائف فن الكرافيك تعريف بالوحدة الكرافيكية
تخطيط الوحدات الكرافيكية إنشاء كرافي تاريخ فن الحفر ع الخشب
التقنية المستخدمة الحفر ع الخشب تخطيط ع الخشب حفر
ع الخشب طبع امتحان الطباعة اليدوية مفهوم الكوﻻج الكرافي
البحث عن مواد الكوﻻج تركيب مواد الكوﻻج مفهوم الكولوكراف طبع
تعريف بالطباعة الغائرة إنشاء وتخطيط تخطيط ع اﻷلمنيوم أو
النحاس حفر طبع امتحان مﻼحظة :يقدم الطالب خمس أعمال لكل
فصل ﻻ يقل عن  70 × 60سم
تطبيقات E

الرابع  /رسم
الساﻋات الدراسية
ﻋدد
الﻣفردات
ﻋﻣﻠﻲ الوحدات
نظري

اسم الﻣادة

تاريخ الفن المعا

مفهوم اﻹنشاء أو التكوين أنواع اﻹنشاء المركزي ) الهر أو الدائري (
المحوري  ،المتناظر  ،أﻻنتشاري انشاء واق لشخص ألفكره
اﻹنشاء انشاء واق لثﻼث شخصيات اﻹنشاء المستقر اﻹنشاء الحر
والمفتوح والمغلق استنساخ لوحة عالمية بقياس كب إنشاء جداري
وإنشاء إعﻼ إنشاء مركب ملح لخمس شخصيات التعب
اﻻنشاء)نموذ( اﻻنشاء الرمزي)واق او مجرد( اﻻنشاء التجريدي -كيف
يتكون الم وع من اﻻنشاء مﻼحظة :الحد اﻷد ) (4لوحات لكل فصل
ع أن ﻻ يقل طول الضلع ﻹحدا ن عن ) 100سم(

2

2

والعرا

2

النقد الف

2

2

3

اﻻلوان

4

2

الفن بعد الحرب العالمية الثانية -مقدمة - .التعب ية التجريدية- .
الفن
ابرز الفناني
تمهيد  /المم ات - .اﻻتجا ات المم ة- .
الشع ) - .(pop artتمهيد  /المم ات - .ابرز الفنان  - .الفن الب ي
) - .(op artتمهيد  /المم ات .ابرز الفنان  - .فن اﻻرض - .الفن
التنصيب الفضاء - .السوبريال م - .حركة الفلوكس- .
المفا ي
فنون الصور الرقمية - .الفن التشكي العر المعا  .الفن العرا
المعاصالنقد الفن النقد اﻹجما عﻼقة النقد بالفنون المجاورة أ مية
تعريف
النقد للفن والفنان أنواع النقد الف حسب منا جة أنواع النقد الف
حسب منا جة النقد اﻻجتما امتحان النقد الفلس النقد الفلس
انشاء كامل
دراسة الوجوه الموديل النص الموديل الكامل موديل
موديل مع طبيعة جامدة تأث الشكل والخلفية تأث الضوءلون الضوء

4

الجداريات

5

الم

6

الكرافيك

4

وع

2

12

4

6

2

تكنولوجيا الجداريات جداريات السينوغرا وضع تصاميم للوحات
الجدارية تحديد المواضيع والمواد الواجب استعمالها جداريات
الموزائيك  ،جداريات الكا الزجاج الملون  ،السجاد التأكيد ع
أعمال الكا الرسم ع الزجاج ،
التخطيط اﻻكادي  ،التضاد اللو
البﻼستك جداريات ع الخشب بمواد مختلفة لمواضيع تراثية بيئية ،
سياحية  ،سياسية دراسة الفن الجداري العال مقومات الجدارية
الحائطية مقومات الجدارية ع القماش مقومات جدارية الزجاج )
الكا ( مقومات الفرسكو .مﻼحظة :يقدم الطالب أربعة أعمال جدارية
بحجم ) (0 × 50مختلفة الخامات وكذلك جدارية كب ة قياس )(2 × 1
م تعب ية أو سياسية.
خﻼل اﻻسبوع المتسلسلة وتقديمها بمعرض او للتخطيطات لتع
عليه درجات الشهر اﻻول للفصل اﻻول من الم وع مبا ة تنفيذ
اﻻعمال الثﻼث اﻻو للم وع - .عقد جلسة نقدية بعد تنفيذ اﻻعمال
الثﻼث اﻻو لجميع طلبة الصف الرابع مع اساتذة المادة المتخصص
سم او حلقة نقاش عن الم وع - .تعديل اللوحات الثﻼث اﻻو
بناءا ع ما جاء من مق حات السم او حلقة النقاش السابقة - .ثم
يبدأ تنفيذ اﻷعمال الثﻼث مع اجراء حلقات النقاش والتعديل ع
اﻻعمال الفنية ولكل عمل ع حدة .ثم كتابة بحوث مصغرة لماحصل
من تطورات الم وع من قبل الطالب ،وتوضع درجات الفصل الثا .
التقييم الشامل للم وع ع ان يتضمن التقييم الشامل لوحات
الم وع و ) (8لوحة) (2لوحة دراسة موديل (2) .(80 100).لوحة
طبيعة (2) .تخطيط (2) .مائية.
تعريف فن الكرافيك تعريف بفن الكرافيك المعا تعريف بعض
المصطلحات الكرافيكية تخطيط الكرافيك تخطيط الكرافيك تخطيط
كرافيك ) وحدات ( تعريف الوحدة الكرافيكية إنشاء كرافي إنشاء
كرافي تخطيط ع الخشب حفر ع الخشب حفر ع الخشب طبع
طبع امتحانتعريف الطباعة البارزة تعريف الطباعة المستوية تعريف
الطباعة الحريرية الطبع المبا ) تمرينات ع طبع اللينونيوم (
تخطيطات إنشائية حفر حفر طبع طبع الطباعة ع الزنك تخطيط
تخطيط ع الزنك ) حفر ( معالجة تقنية طبع إعادة لمنهج الكرافيك
المعا وطرائق وتقنيات الطبع امتحان مﻼحظة :يقدم الطالب خمس
أعمال لكل فصل ﻻيقل عن 80 × 60

فن بي

7

8

ت

بحث تخرج

الكﻠية

 1الفنون الجميلة

النظام الﻣتبع

سنوي

القسم

التخصص

الفنون التشكيلية الثا  /خزف

2

2

الثا  /خزف
الساﻋات الدراسية
ﻋدد
الﻣفردات
ﻋﻣﻠﻲ الوحدات
نظري

اسم الﻣادة

تاريخ الفن المعا

4

2

مفهوم البيئة ما البيئة أنواع البيئة البيئة الطبيعية والمصنوعة
عنا الفن البي البيئة واﻹنسان شمول البيئة حياة اﻹنسان عﻼقة
البيئة بالفن اختﻼف توازن البيئة وأسبابها الفن البي كمحسن ومطور
للبيئة الفن البي فن معا نماذج حية من الفن البي تجارب المدارس
المعا ة التجربة العربية ) المغرب ( تجربة المدرسة المكسيكية
الفرنسية اﻷمريكية تقديم تقرير عن عمل مع نموذج امتحان التلوث
الب ي للمدينة العربية المعا ة تحس واجهة المدينة العراقية من
خﻼل تشخيص الظوا ر السلبية أ مية التخطيط لمعالجة مشاكل
المدينة العراقية تأثيث وتجميل الشوارع تأثيث وتجميل
التلوث البي
الحدائق والمت ات مع عرض سﻼيدات عرض سﻼيدات ﻷعمال فنية
عالمية بيئية )مختلفة ،رسم ،نحت ،خزف( خصائص وجمالية بيوت
الط والعوامل دراسة حول عﻼقة فنان عرا ببيئته المؤثرة تكوينها
تقديم النموذج فنان عرا دراسة تأث البيئة ال قية واﻷوربية ع
الرؤية الفنية تقديم تقرير عن عمل مع نموذج امتحان مﻼحظة :يقدم
الطالب كل فصل م وع يعالج بهما من خﻼل تخصصه الف
الدقيق معالجة البيئة وبيان التحول بعد المعالجة معززة بتقدير صغ
ي ح بها الطالب التغ  ،كذلك ينظم الطلبة كمجاميع لتحقيق جزء
مهم من ذه المعالجات .
بحث تخرج

والعرا

2

2

الفن بعد الحرب العالمية الثانية -مقدمة - .التعب ية التجريدية- .
الفن
ابرز الفناني
تمهيد  /المم ات - .اﻻتجا ات المم ة- .
الشع ) - .(pop artتمهيد  /المم ات - .ابرز الفنان  - .الفن الب ي
) - .(op artتمهيد  /المم ات .ابرز الفنان  - .فن اﻻرض - .الفن
التنصيب الفضاء - .السوبريال م - .حركة الفلوكس- .
المفا ي
فنون الصور الرقمية - .الفن التشكي العر المعا  .الفن العرا
المعاص

2

اللغه العربيه

2

3

حاسوب

1

2

1

1.5

الهﻣزة فﻲ أول الكﻼم ) الهﻣزة  ،القطع  ،وهﻣزة الوصل ( طريقة الكشف
ﻋن الكﻠﻣات فﻲ الﻣعاجم العربية اسم الفاﻋل اسم الﻣفعول نص قرآنﻲ )
سورة الكهف ( إسناد الفعل إلى الضﻣائر الضاد والظاء الﻣﻣنوع ﻣن الصرف
اﻷفعال التﻲ تنصب ﻣفعولين أسﻠوب التعجب قصيدة اﻷسﻠحة واﻷطفال لبدر
شاكر السياب الﻣقصور والﻣنقوص والﻣﻣدود نص قصصﻲ ) قصة قصيرة (
أسﻠوب الشرط
صﻠوات فﻲ هيكل الحب قصيدة ﻷبﻲ القاسم الشابﻲ الهﻣزة فﻲ وسط الكﻼم
الهﻣزة الﻣتوسطة فﻲ ﻣفردة  ،والهﻣزة الﻣتوسطة فﻲ اخر الكﻼم ) ﻣتطرفة
(ﷲ والشاﻋر لعﻠﻲ ﻣحﻣود طه الصفة ألﻣشبهه بالفعل حروف الجر ﻣر
القطار لنازك الﻣﻼئكة الﻣصادر ) ﻣصادر الفعل الثﻼثﻲ (
ﻣصادر الفعل الرباﻋﻲ ﻣصدر الﻣرة وﻣصدر الهيئة الﻣصدر الصريح
والصدر الﻣؤول أنواع الﻣنادى نص قصصﻲ ) رواية (
نص قصصﻲ ) قصة قصيرة (

منهاج مركزي

4

خامات الفخار

2

2

أصل اﻷطيان وأنواعها الطبيعة الف يائية لﻸطيان الخواص الف يائية
لطينة الخزف ال كيب المعد لﻸطيان تأث الحرارة ع اﻷجسام
الطينية مواصفات بعض المواد غ الطينية تضاف إ الط لتكييف
استعماله امتحان تصنيف اﻷجسام الطينية حسب درجات الحرق ،دا
الحرارة ،عا الحرارة ،بورسل إعداد خلطات طينية نموذجية حسب
التصنيف السابق إعداد خلطات خاصة ﻷطيان ) الصب ،الراكو ( اﻷطيان
ذات الت فات الخاصة  /طينة زجاج الملح اﻷجسام الطينية الملونة
مراجعة المنهج امتحان

5

كيمياء زجاج E

2

2

العنا ورموز ا الكيميائية وبعض المركبات وأوزانها الجزيئية كيفية
حساب الوزن الجز من خﻼل اﻻوزان الذرية للعنا تعريف الزجاج
وطبيعته وبنيته الكيمياوية المواد ال تكون الزجاج وكيفية تصنيفها
المواد القاعدية القلوية امتحان المواد القاعدية ال ابية المواد المتعادلة
المواد الحامضية كيفية دخول القواعد ع شبك الزجاج بحسب
تصنيفها تصنيف الزجاج طبقة الزجاج تصنيف الزجاج بحسب درجة
الحرارة وا  ,عا تصنيف الزجاج بحسب العتمة والشفافية مواصفات
عامة للزجاج معامل التمدد الشد السطحيللزوجة التبلور المدى الحراري

6

تخطيط والوان

4

2

تمرين حركة اليد ع الخطوط بمستويات مختلفة التدرج بواسطة
التخطيط من اﻻد ا اﻻع التدريب ع مساقط الظل والضوء ع
مجسم كرة التدريب ع مساقط الظل والضوء ع مجسم كرة +
مكعب التدريب ع مساقط الظل والضوء ع ثﻼث مجسمات دراسة
تخطيط لبعض اﻻشكال الهندسية المعقدة دراسة تخطيط لبعض
اﻻشكال الهندسية المعقدة مع قطعة قماش تحتها وفوقها تخطيط
اشكال معروفة التجسيم ) اباريق  ,آنية  ,كؤوس ( تحوي نظام ال كيب
تخطيط أشكال معروفة التجسيم )أباريق ،أنية ،كؤوس( تخطيط أشكال
معروفة التجسيم تحتوي نظام تركيب مضاف لها قطعة قماش امتحان
تخطيط مجسمات نحتية لجسم اﻹنسان بوضعيات مختلفةإعداد
تخطيطات إنشائية ﻷعمال خزفية منوعة ما ب الشكل الهند
والواق الرسم بلون فقط حياة صامتة مع تدرجات الظل واﻻضاءة )
باستخدام اضاءة ملونة ( حياة صامتة مع استخدام قماش بالوان مختلفة
دراسة حياة صامتة لفخاريات ذات الوان مختلفة تكملة الموضوع دراسة
لونية لنباتات مختلفة اﻻشكال دراسة لونية لمجسمات نحتية مع اضافة
قماش نفس الموضوع مع اختﻼف المجسمات دراسة الطبيعة للتعرف
ع اثر الموضوع الطبي ع موضوع مع فيها ,تقييم

تعريف الطلبة بما ية الط الذي يستخدم الخزف وما و الفخار . .
 .وما و الجسم الخز مع مقدمة تاريخية تحض اﻷطيان ال يمكن أن
تشكل منها اﻷجسام الفخارية  .مع إيضاح بعض الخواص الف يائية مثل
) اللدونة والتقلص الطو ( عملية عجن الط )  ( weedingوالف ق
ب

ع

وع

ال

ال اد اﻷخ

الع ل ة هي إزالة اله اء م ال
ال
7

فخار عم

8

تصميم وتزي

4

1

1.5
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تعريف التصميم  ،عنا التصميم مبادئ التصميم  ،أشكال العﻼقات
ب عنا التصميم متطلبات الوحدة بالتصميم عرض لنماذج من
التشكيل الخز المعا تطبيق عم  /تخطيط تطبيق عم  /ط
اختبار اللون  ،طبيعة اللون تنظيم اللون  ،التأث النف للونمصادر
التحسس باللون التصنيف الف يا لﻸلوان خصائص اﻷلوان ورمزيتها
خصائص اﻷلوان ورمزيتها تطبيق عم  /ط اختبار التماثل ب العمل
الف والطبيعة من حيث عنا التكوين التماثل ب العمل الف
والطبيعة من حيث عنا التكوين الشكل والمضمون اﻹنجاز الخز
الشكل والمضمون اﻹنجاز الخز التصاميم الحرة المعا ة تطبيقات
تخطيطية تطبيقاق طينية تطبيقاق طينية اختبار  /نظري التصاميم
ال اثية  ،والتصاميم الهندسية وتطبيقاتها التصاميم ال اثية  ،والتصاميم
الهندسية وتطبيقاتها طرق تنفيذ الزخارف ع الخزف بواسطة اﻷكاسيد
تطبيقات طينية تطبيقات طينية اختبار  /نظري

9

جداريات فخار

4

2

تهيئة طينة الجداريات طرق فرش الط كيفية تقطيع طينة الجداريات
امتحان طرق إظهار النحت البارز والغائر عمل جدارية ندسية اﻷبعاد
امتحان عمل جدارية حرة عمل جدارية ترثية إدخال العنا الزخرفية
العمل الجداري تفرغ الجدارية من الط وتثبيت الجدارية امتحان
مﻼحظة :يطلب من الطالب 4ر أعمال لكل فصل

10

نحت فخاري

4

2

تحض أطيان النحت الفخاري عمل أشكال نحتية صلدة  ،وكيفية
تجويفها عمل شكل نح بطريقة الحبال واﻷ طة تقييم اﻷعمال عمل
ﱠ
شكل من المتاحف اﻵثارية بأسلوب النقل الحر المقلد تقييم اﻷعمال
عمل شكل من خﻼل المزاوجة ب ما ﱠ
توصل إليه الطالب من نتاج تطبي
ﱠ
ند ينفذ بطريقة
وما يحاول ع نته تقييم أعمال عمل نح
اﻷ طة واﻷلواح عمل أشكال نحتية تسمح باﻹنتاج المتكرر بطريقة
صب القالب الجب عمل نماذج متكررة من الدرس السابق تقييم أعمال

ت

الكﻠية

 1الفنون الجميلة

النظام الﻣتبع

سنوي

القسم

التخصص

الفنون التشكيليةالثالث  /خزف

اسم الﻣادة

تاريخ فن النهضة والحديث

الثالث  /خزف
الساﻋات الدراسية
ﻋدد
الﻣفردات
ﻋﻣﻠﻲ الوحدات
نظري

2

2

المبادئ – الرسامون اﻻنطباعيون – مانيه – مونيه – رينوار – بيسارو –
سورار -سيس – ديكاز – لوترك – كاسات – موريسو – كويمان.
اﻻنطباعية تاريخ اﻻنطباعية النحت اﻻنطبا اﻻنطباعيون خارج فرنسا
مابعد اﻻنطباعية مبادئ )سورا  ،س ان  ،فان كوخ  ،كوكان( مع
الحداثة الفن الرمزية اﻻنبياء التعب ية الوحشية التكعيبية البنائية
التفوقية المستقبلية التعب ية اﻻلمانية ال يالية الميتاف يقية الدادائية
البدائية التجريد الحركة والزمن الفن الحديث الواقعية اﻻش اكية
اشهر فنان الواقعية اﻻش اكية ريف ا – غ ا سيموف – اروزكو –
بورتيناري – س ون – رب  .الفن اوربا ال قية تطور فنون الكرافك –
الزخرفة وتطبيقاتها – الرسم الضو – الفن الحر – السينما العمارة
الحديثة والباو اوس – النحت الحديث واتجا اته وابرز النحاتون.
تداخل اﻻساليب واﻻتجا ات والتخصصات

2

اصول بحث

2

2

3

فلسفة الفن وعلم الجمال

2

2

4

كيمياء زجاج E

2

2

الفكر مفهومة وعﻼقاته بالبحث الفكر المعا م ات الفكر المعا
دراسة منهج البحث العل البحث اﻷد البحث اﻻجتما البحث
ال الف لماذا البحث  ،البحث والحضارة أ داف البحث العل حدود
البحث برامج ومتطلبات البحث طرق اختيار البحث المصادر والمراجع
طرق اﻻستﻼل أشكال البحوث اﻹنسانية مﻼحظات ع أساليب البحث
لرسائل واطاريح جامعية مختارة مﻼحظة :يطال الطالب ببحث صغ
عن اصول البحث وشكلية البحث لكل فصل
فلسفة الجمال عند اﻻغريق الفيثاغوري السفسطائيون سقراط
افﻼطون ارسطو فلسفة الفن والجمال عند العرب المسلم الفارا ابن
سينا مراجعة امتحان فلسفة الجمال والفن الع الحديث كانت
يكل شوبنهاور فلسفة الجمال والفن الفكر المعا بروكسن
كروتشة سنتيانا جون ديوي سارتر مدرسة التحليل النف فرويد بوتك
امتحان

اﻻكاسيد والمواد المكونة للزجاج النظرية العشوائية لبناء الزجاج حساب
خلطة الزجاج وكيفية اجرائها وما العنا اﻻساسية ال تعتمد عليها
ذه الحسابات حساب نموذج خلطة زجاج شفاف ينضج بدرجة حرارة
واطئة شفافة المادة الصا رة اوكسيد الرصاص حساب نموذج زجاج
شفاف وا الحرارة باستخدام القلويات حساب خلطة زجاج ينضج
بدرجة حرارة متوسطة شفافة حساب خلطة زجاج عا الحرارة شفاف
ومعتم ,ومن ثم معتم باختﻼف اﻻكاسيد الصا رة تعديل قاعدة سيكر با
ستخدام القاعدة اﻻيونكسيكية احالة التوازن وعدم التوازن ب المجاميع
اﻻوكسيدية الملونة للزجاج وكيفية حساب خلطات بهذه الطريقة عتمة
الزجاج بسبب الغازات وبسبب تكون طورين داخل طور واحد وبسبب
التبلور وبسبب التدرج الحج التلوين ) اﻻكاسيد والصبغات( بعض
ميادين ف ياء الضوء )نظرية تكون اللون  ,اﻻنعكاس الضو  ,اﻻنعكاس(
بعض ميادين ف ياء الضوء ) اﻻمتصاص  ,التشتت اﻻستطارة( اسس
التلوين الخزف )التفاعل اﻻيو ,التفاعل البلوري,الغروي( مشاكل
الزجاج )اﻻنسحاب  ,التق  ,البثور  ,الفقاعات(

5

فخار عم

ودوﻻب كهربا

4

6

نحت فخاري

2

7

افران وتزجيج

1

8

جداريات

2

2

3

2.5

4

2

تحض أطيان ذات لدونة مناسبة للتشكيل ع الدوﻻب الكهربا
ﱠ
تشكيل أجسام طينية إسطوانية منتظمة وتشكيل الرقبة
والفو ة ع
الدوﻻب الكهربا تشكيل أجسام طينية منتفخة ) بيضوية  ،كروية (
ع الدوﻻب الكهربا تقييم اﻷعمال تشكيل أجسام منتظمة ومتكررة )
سيت ( ع الدوﻻب الكهربا تقييم اﻷعمال تشكيل إناء كب ) زير (
بطريقة الحبال أو اﻷ طة تزي اﻹناء بالزخرفة أو اﻹضافة تشكيل
أجسام طينية كب ة بطريقة الكبس بالقوالب الجبسية وبأطيان ملونة
عمل أجسام طينية بطريقة صب الرائب الطي الملون تقييم اﻷعمال
عمل تخطيطات عمل مواضيع لها عﻼقة بالبيئة مواضيع من العراق
القديم نحت اشكال تجريدية اشكال ندسية اشكال حرة مﻼحظة:
يطلب من الطالب  4أعمال لكل فصل
استخدام الخلطات واطئة الحرارة استخدام طرق طﻼء الزجاج مسدس
الرش التغطيس المسح التلوين الراكو خلطات اﻷعمال الفخارية إجراء
تقنية الشمع حرق اﻷعمال الطينية اجراء تجارب ع خلطات الزجاج
المح مﻼحظة  :يقوم الطالب ب جيج اﻻعمال الفخارية للدروس
العملية اﻻخرى ا مية الجداريات  ,عمل جدارية ذات موضوع زخر
عمل جدارية ندسية معمارية دراسة لعﻼقات طبيعية مع بعض دراسة
جدارية لموضوع اسطوري دراسة لجدارية تصميمية عمل جداري حر
مﻼحظة  :يطلب من الطالب  4اعمال لكل فصل ع ان ﻻ يقل عن × 80
 80سم

9

ت

تخطيط والوان

الكﻠية

الفنون الجميلة

1

النظام الﻣتبع

سنوي

القسم

التخصص

الفنون التشكيلية الرابع  /خزف

الرابع  /خزف
الساﻋات الدراسية
ﻋدد
الﻣفردات
ﻋﻣﻠﻲ الوحدات
نظري

اسم الﻣادة

تاريخ الفن المعا

4

2

تمرين حركة اليد ع الخطوط بمستويات مختلفة التدرج بواسطة
التخطيط من اﻻد ا اﻻع التدريب ع مساقط الظل والضوء ع
مجسم كرة التدريب ع مساقط الظل والضوء ع مجسم كرة +
مكعب التدريب ع مساقط الظل والضوء ع ثﻼث مجسمات دراسة
تخطيط لبعض اﻻشكال الهندسية المعقدة دراسة تخطيط لبعض
اﻻشكال الهندسية المعقدة مع قطعة قماش تحتها وفوقها تخطيط
اشكال معروفة التجسيم ) اباريق  ,آنية  ,كؤوس ( تحوي نظام ال كيب
تخطيط أشكال معروفة التجسيم )أباريق ،أنية ،كؤوس( تخطيط أشكال
معروفة التجسيم تحتوي نظام تركيب مضاف لها قطعة قماش امتحان
تخطيط مجسمات نحتية لجسم اﻹنسان بوضعيات مختلفة تخطيط
مجسمات نحتية ﻷجزاء من جسم اﻹنسان )راس ،يد ،قدم... ،إلخ( إعداد
تخطيطات إنشائية ﻷعمال خزفية منوعة ما ب الشكل الهند
والواق الرسم بلون فقط حياة صامتة مع تدرجات الظل واﻻضاءة )
باستخدام اضاءة ملونة ( حياة صامتة مع استخدام قماش بالوان
مختلفةدراسة حياة صامتة لفخاريات ذات الوان مختلفة تكملة
الموضوع دراسة لونية لنباتات مختلفة اﻻشكال دراسة لونية لمجسمات
نحتية مع اضافة قماش نفس الموضوع مع اختﻼف المجسمات دراسة
الطبيعة للتعرف ع اثر الموضوع الطبي ع موضوع مع فيها ,تقييم

والعرا

2

2

الفن بعد الحرب العالمية الثانية -مقدمة - .التعب ية التجريدية- .
الفن
ابرز الفناني
تمهيد  /المم ات - .اﻻتجا ات المم ة- .
الشع ) - .(pop artتمهيد  /المم ات - .ابرز الفنان  - .الفن الب ي
) - .(op artتمهيد  /المم ات .ابرز الفنان  - .فن اﻻرض - .الفن
التنصيب الفضاء - .السوبريال م - .حركة الفلوكس- .
المفا ي
فنون الصور الرقمية - .الفن التشكي العر المعا  .الفن العرا
المعاص

النقد الف
2

2

2

4

2

تحض اﻷطيان الخاصة للعمل ع الدوﻻب الكهربا إعداد تخطيطات
ﻷعمال نحتية ) نافورات ( جدارية عمل نح ) نافورة ( من وحدات
متكررة مشكلة ع الدوﻻب الكهربا ثم توحيد ا ودمجها مع بعض
تقييم اﻷعمال عمل جدارية من وحدات متكررة تقطع وتدمج مع بعضها
تقييم اﻷعمال تشكيل أجسام طينية ع الدوﻻب الكهربا من أطيان
ملونة أو تلوينها بأطيان ملونة و طرية فخر اﻷعمال وتزجيجها عمل
ﱠ
زير كب مزين ومزخرف بأطيان ملونة فخر اﻷعمال تزجيج اﻷعمال تقييم
اﻷعمال

4

2

تنفيذ اعمال نحتية مستمدة من التحف عمل مواضيع واشكال نحتية
حرة نحت مواضيع اختيارية وبحجم مناسب تنفيذ منحوتات لﻼستفادة
منها شكل النافورات وباحجام كب ة ومتوسطة اختيار اعمال مناسبة
لغرض الفخر وال جيج نحت بارز ع اجسام طينية مﻼحظة :يقدم
الطالب  4اعمال كل فصل

فخار عم

3

4

نحت فخاري

تعريف النقد الفن النقد اﻹجما عﻼقة النقد بالفنون المجاورة أ مية
النقد للفن والفنان أنواع النقد الف حسب منا جة أنواع النقد الف
حسب منا جة النقد اﻻجتما امتحان النقد الفلس النقد الفلس
التذوق الجما والنقد الف آلية النقد النقد واللغة اﻷسلوب واﻷسلوبية
الفن المعا

5

الم

وع

8

6

تقنيات الخزف E

1

7

جداريات

4

2

4

مناقشة الطلبة عن معنى المشروع والحدود العامة لﻼفكار وكيفية تقديم
معرض شخصي لمشروع من اربع اعمال .تحديد المواضيع التي يختارها
الطالب بما يتﻼئم مع قدراته ويقوم الطالب خﻼل اﻻسبوع بعمل مخططات حية
مع مدرس المادة لحين الوصول الى الموضوع المﻼئم مع بيان الفرق مع
اﻻنشاء .تحديد تسلسل المواضيع والتقنيات واﻻدوات اﻻزمة للمشروع
ويكتب الطالب ذلك ببحث مبسط اولي .عمل تماثيل صغير )ماكيت(للمواضيع
التي تمثل المشروع تنفيذ اﻻعمال خﻼل اﻻسبوع المتسلسلة وتقديمها
بمعرض اولي للتخطيطات لتعطى عليه درجات الشهر اﻻول للفصل اﻻول من
مباشرة تنفيذ اﻻعمال الثﻼث اﻻولى للمشروع .عقد جلسة
المشروع
نقدية بعد تنفيذ اﻻعمال الثﻼث اﻻولى لجميع طلبة الصف الرابع مع اساتذة
المادة المتخصصين في سمنر او حلقة نقاش عن المشروع .تعديل اﻻعمال
الثﻼث اﻻولى بناءا على ما جاء من مقترحات في السمنر او حلقة النقاش
السابقة .ثم يبدأ تنفيذ اﻷعمال الثﻼث مع اجراء حلقات النقاش والتعديل على
اﻻعمال الفنية ولكل عمل على حدة .ثم كتابة بحوث مصغرة لماحصل من
تطورات في المشروع من قبل الطالب ،وتوضع درجات الفصل الثاني .التقييم
الشامل للمشروع على ان يتضمن التقييم الشامل اعمال المشروع وهي:
عملين مجسمين .عملين جداريين على ان تكون اﻻعمال بالحجم الطبيعي.

2

حساب وحدة الصبغية للخلطات المئوية للزجاج وتحديد درجة الحرارة حسب
قاعدة سيكر انواع التفاعﻼت ,التفاعل التراجعي  ,التفاعل غير التراجعي
انواع الزجاج ذات التاثيرات الخاصة الزجاج الركو )المختزل( زجاج الملح ,
الزجاج المتبلور الزجاج ذو البريق المعدني انواع اﻻفران الميتخدمة لحرق
الخزف ومكوناتها والية عملها )افران الوقود الصلب  ,وقود الغاز(
الكهربائية,مكونات الفرن واﻻجهزة المستخدمة في السيطرة اسس تهيأة
اﻻفران في البسكت والزجاج زجاج الحرق والزجاج الخام تحضير الزجاج ,
طرق تطبيق الزجاج ومشاكله)بالرش,بالفرش,بالتغطيش,الكب او الصب(
انصهارية الزجاج بعد التعرض للحرارة استغاﻻ مشاكا الزجاج في انتاج
زجاج ذو جمالية اما الجانب اﻻخر العملي تزجيج اﻻعمال المفخورة
والمنجزة في الدروس العملية اﻻخرى

2

اهمية الجداريات  ,عمل جدارية ذات موضوع زخرفي عمل جدارية هندسية
معمارية دراسة لعﻼقات طبيعية مع بعض دراسة جدارية لموضوع اسطوري
دراسة لجدارية تصميمية عمل جداري حر مﻼحظة  :يطلب من الطالب 4
اعمال لكل فصل على ان ﻻ يقل عن  80 × 80سم

8

ت

فن بي

الكﻠية

 1الفنون الجميلة

النظام الﻣتبع

سنوي

القسم

التخصص

الفنون التشكيلية الثا  /نحت

4

الثا  /نحت
الساﻋات الدراسية
ﻋدد
الﻣفردات
ﻋﻣﻠﻲ الوحدات
نظري

اسم الﻣادة

تاريخ الفن اﻻغري

2

مفهوم البيئة ما البيئة أنواع البيئة البيئة الطبيعية والمصنوعة
عنا الفن البي البيئة واﻹنسان شمول البيئة حياة اﻹنسان عﻼقة
البيئة بالفناختﻼف توازن البيئة وأسبابها الفن البي كمحسن ومطور
للبيئة الفن البي فن معا نماذج حية من الفن البي تجارب المدارس
المعا ة التجربة العربية ) المغرب ( تجربة المدرسة المكسيكية
الفرنسية اﻷمريكية تقديم تقرير عن عمل مع نموذج امتحانالتلوث
الب ي للمدينة العربية المعا ة تحس واجهة المدينة العراقية من
خﻼل تشخيص الظوا ر السلبية أ مية التخطيط لمعالجة مشاكل
المدينة العراقية تأثيث وتجميل الشوارع تأثيث وتجميل
التلوث البي
الحدائق والمت ات مع عرض سﻼيدات خصائص وجمالية بيوت الط
والعوامل المؤثرة تكوينها دراسة حول عﻼقة فنان عرا ببيئته تقديم
النموذج فنان عرا دراسة تأث البيئة ال قية واﻷوربية ع الرؤية
الفنية تقديم تقرير عن عمل مع نموذج امتحان مﻼحظة :يقدم الطالب
كل فصل م وع يعالج بهما من خﻼل تخصصه الف الدقيق
معالجة البيئة وبيان التحول بعد المعالجة معززة بتقدير صغ ي ح بها
الطالب التغ  ،كذلك ينظم الطلبة كمجاميع لتحقيق جزء مهم من
ذه المعالجات عرض سﻼيدات ﻷعمال فنية عالمية بيئية )مختلفة،
رسم ،نحت ،خزف(.

واﻻسﻼ

2

2

السياقات التاريخية اﻻغريقية البيئة اﻻغريقية الفلسفة اﻻغريقية فنون
اﻻغريق قبل التاريخ مؤثرات ال ق الفنون اﻻغريقية النحت اﻻغري
المرحلة اﻻبتدائية المرحلة قبل الكﻼسيكية المرحلة الكﻼسيكية القرن 4
ق.م الخزفاﻻغري  .السياقات التاريخية الم ية البيئية فنون مص قبل
التلريخ فنون ما قبل اﻻ ات امتحان الديانة واثر ا الفن اﻻسلوب
الفرعو فنون العصور التاريخية فن العمارة المعابد اﻻ رامات النحت
العصور التاريخية تماثيل الملوك  ،تماثيل اﻻفراد النحت البارز
الجداريات امتحان

2

اللغه العربيه

2

3

حاسوب

2

1

1

1.5

4

الت

يح E

1

1

1.5

5

التخطيط

4

2

6

خامات وتقنيات النحت

2

2

الهﻣزة فﻲ أول الكﻼم ) الهﻣزة  ،القطع  ،وهﻣزة الوصل ( طريقة الكشف
ﻋن الكﻠﻣات فﻲ الﻣعاجم العربية اسم الفاﻋل اسم الﻣفعول نص قرآنﻲ )
سورة الكهف ( إسناد الفعل إلى الضﻣائر الضاد والظاء الﻣﻣنوع ﻣن الصرف
اﻷفعال التﻲ تنصب ﻣفعولين أسﻠوب التعجب قصيدة اﻷسﻠحة واﻷطفال لبدر
شاكر السياب الﻣقصور والﻣنقوص والﻣﻣدود نص قصصﻲ ) قصة قصيرة (
أسﻠوب الشرط
صﻠوات فﻲ هيكل الحب قصيدة ﻷبﻲ القاسم الشابﻲ الهﻣزة فﻲ وسط الكﻼم
الهﻣزة الﻣتوسطة فﻲ ﻣفردة  ،والهﻣزة الﻣتوسطة فﻲ اخر الكﻼم ) ﻣتطرفة
(ﷲ والشاﻋر لعﻠﻲ ﻣحﻣود طه الصفة ألﻣشبهه بالفعل حروف الجر ﻣر
القطار لنازك الﻣﻼئكة الﻣصادر ) ﻣصادر الفعل الثﻼثﻲ (
ﻣصادر الفعل الرباﻋﻲ ﻣصدر الﻣرة وﻣصدر الهيئة الﻣصدر الصريح
والصدر الﻣؤول أنواع الﻣنادى نص قصصﻲ ) رواية (
نص قصصﻲ ) قصة قصيرة (

مقدمة دراسة الهيكل العظ نظرة بناء الفورم دراسة الجمجمة
وعظامها دراسة عضﻼت الراس دراسة حزام الكتف دراسة العضﻼت
الطرف العلوي من الجسم دراسة العمود الفقري والصدر والحوض
دراسة عضﻼت الصدر دراسة البطن والظهر دراسة الطرف السف
وعضﻼته حركة جسم اﻻنسان  ،امتحان  .مﻼحظة :تخطيط لتمثال أو
لوحة عالمية فيها تأكيد ع ت يح جسم اﻹنسان

انواع الخطوط طريقة التعامل مع الخطوط المستقيمة ومنحنية تحقيق
الملمس من خﻼل انواع الخطوط المختلفة الخط والفورم الخط
والحيكة الخط والتباين اللو الخط والضوء الخط والشكل امتحان
الخط والمضمون الخط واﻻتجاه الخط وتحقيق الت يح ال ين الخ
الخط والتعب امتحان مﻼحظة  .:طلب من كل طالب )  ( 10اعمال لكل
ً
فصل قيا )  ( 60 × 40فضﻼ عن لوحة او تمثال عال لكل فصل .
تقنيات النحت بمادة الط تقنيات القوالب الجبسية ) المؤقتة (
تقنيات القوالب الجبسية ) الدائمية ( استعماﻻت اللدائن صناعة
القوالب الدائمية امتحان تقنيات الصب بمادة ال ونز التشكيل النح
بمادة النحاس النحت ع الخشب النحت ع الحجر والمرمر امتحان

7

منظور

2

2

8

نحت مجسم

8

4

9

نحت بارز

4

2

للمنظور  ،تطبيق العل للنظريات اﻻساسية تطبيقات عامة خارجية لما
سبق كيفيه عرش ورسم اﻻشكال من خﻼل اشعة المنظور التعرف ع
ما ية اللوحة وخط اﻻرض واﻻفق والخطوط المتﻼشية وغ المتﻼشية
تطبيقات عملية عﻼقة المنظور بفن الرسم  ،عﻼقة المنظور بفن النحت
خطوط اﻻرض واﻻفق تمارين ع لوحات فيها خطوط اﻻفق واﻻرض
المجسمات المنظور تمارين خارجية لدراسة المنظور  ،تجارب ع
لوحات الهندسة والمنظور  ،ال كيبات المعمارية والمنظور ح ورسم
المربع ومشتقاته رسم المساقط الهندسية  ،رسم المستطيل وسلم
القياس المتﻼ تمارين متنوعة تطبيقية الخطوط المتوازية واﻻقطار
واستخداماتها  ،تطبيقات عملية ع الخطوط المتوازية بانواعها
تطبيقات صفية بتمارين متنوعة ع استخدام اﻻقطار تطبيقات ﻻ
بتمارين متنوعة رسم مع ح اﻻعمده الكهربائية والسطوح المختلفة
رسم تطبيق حول المساحات المتنوعة تطبيقات مختلفة حول رسم
اﻻشجار حاﻻت متنوعة من حالة المنظور رسم و ح المكعب
باوضاعه المختلفة  ،رسم و ح الهرم باوضاعه المختلفة رسم فتحات
اﻻبواب باوضاعها وانواعها  ،رسم فتحات الشبابيك قبانواعها واوضاعها
بانواعه واوضاعه  ،رسم و ح السطوح المائلة
رسم و ح السلم الم
بانواعها الدائرة و رحها باوضاعها المختلفة  ،تطبيقات خارجية حول
ماورد اعﻼه رسم اشكال متنوعة للدائرة واﻻسطوانه  ،تطبيقات ع
الدائرة باوضاع متنوعة السﻼلم السطوح المائلة الدوائر واﻻسطوانات ،
رسم اﻻقواس  ،تطبيقات مختلفة خارجية كمشاريع للطلبة  .مﻼحظة:
رسومات خارجية كمشاريع للطلبة عدد سبعة لكل فصل قياس ) ×40
راسة راس انسان امراءة عن تمثال نموذج دراسة تمثال نص لجسم رجل
عاري عن تمثال نموذج ارتفاعه  50سم تقييم دراسة لﻼيدي واﻻرجل )
اﻻقدام ( بمادة الط نحت مجسم دراسة لتمثال نص لرجل بالمﻼبس
عن تمثال نموذج دراسة لتمثال نص ﻻمراءة بالمﻼبس عن تمثال نموذج
دراسة تمثال لحيوان ) حصان اسد غزال ( او غ ا من الحيوانات تقييم
انجاز اعمال أي بواقع عمل لكل فصل
رليف لراس الرجل )  30سم ( نافر رليف لراس امراة )  30سم ( نافر
رليف لجسم رجل عن تخطيط ارتفاع  50سم رليف لجسم امراة عن
تخطيط ارتفاعه  50سم رليف ) مدالية ( لراس رجل وا  25سم
 25سم تقيي ـ ــم تكوين من امرأة ورجل
رليف ) مدالية ( لرأس امرأة وا
) شخ بارتفاع  70سم عن تخطيط  .تكوين موضوع عن مفردات
العراق القديم ) شخص واحد ( تكوين موضوع عن مفردات العراق
القديم ﻻ يقل عن شخص او مسلة بارتفاع  1م تقييم مجموع اعمال
النحت البارز  4اعمال لكل نص درا

ت

الكﻠية

 1الفنون الجميلة

النظام الﻣتبع

سنوي

القسم

التخصص

الفنون التشكيليةالثالث  /نحت

اسم الﻣادة

الثالث  /نحت
الساﻋات الدراسية
ﻋدد
الﻣفردات
ﻋﻣﻠﻲ الوحدات
نظري

تاريخ فن النهضة والحديث

2

2

2

اصول بحث

2

2

3

فلسفة الفن وعلم الجمال

2

2

المبادئ – الرسامون اﻻنطباعيون – مانيه – مونيه – رينوار – بيسارو –
سورار -سيس – ديكاز – لوترك – كاسات – موريسو – كويمان.
اﻻنطباعية تاريخ اﻻنطباعية النحت اﻻنطبا اﻻنطباعيون خارج فرنسا
مابعد اﻻنطباعية مبادئ )سورا  ،س ان  ،فان كوخ  ،كوكان( مع
الحداثة الفن الرمزية اﻻنبياء التعب ية الوحشية التكعيبية البنائية
التفوقية المستقبلية التعب ية اﻻلمانية ال يالية الميتاف يقية الدادائية
البدائية التجريد الحركة والزمن الفن الحديث الواقعية اﻻش اكية
اشهر فنان الواقعية اﻻش اكية ريف ا – غ ا سيموف – اروزكو –
بورتيناري – س ون – رب  .الفن اوربا ال قية تطور فنون الكرافك –
الزخرفة وتطبيقاتها – الرسم الضو – الفن الحر – السينما العمارة
الحديثة والباو اوس – النحت الحديث واتجا اته وابرز النحاتون.
تداخل اﻻساليب واﻻتجا ات والتخصصات
الفكر مفهومة وعﻼقاته بالبحث الفكر المعا م ات الفكر المعا
دراسة منهج البحث العل البحث اﻷد البحث اﻻجتما البحث
ال الف لماذا البحث  ،البحث والحضارة أ داف البحث العل حدود
البحث برامج ومتطلبات البحث طرق اختيار البحث المصادر والمراجع
طرق اﻻستﻼل أشكال البحوث اﻹنسانية مﻼحظات ع أساليب البحث
لرسائل واطاريح جامعية مختارة مﻼحظة :يطال الطالب ببحث صغ
عن اصول البحث وشكلية البحث لكل فصل
فلسفة الجمال عند اﻻغريق الفيثاغوري السفسطائيون سقراط
افﻼطون ارسطو فلسفة الفن والجمال عند العرب المسلم الفارا ابن
سينا مراجعة امتحان فلسفة الجمال والفن الع الحديث كانت
يكل شوبنهاور فلسفة الجمال والفن الفكر المعا بروكسن
كروتشة سنتيانا جون ديوي سارتر مدرسة التحليل النف فرويد بوتك
امتحان

4

نحت مجسم

4

2

5

نحت بارز

4

2

6

انشاء نح

4

2

تمثال راس لرجل عن موديل تمثال راس أمراة موديل تمثال كامل
لرجل عاري عن نموذج تمثال  ،تقييم تمثال كامل ﻻمراة عارية عن تمثال
نموذج تمثال كامل لرجل بالمﻼبس تمثال كامل لرجل بالمﻼبس ) بالحجم
الطبي ( تمثال كامل ﻻمراة بالمﻼبس تمثال كامل ﻻمراة بالمﻼبس )
بالحجم الطبي (  ،تقييم
نقل رليف عن رليف عال لمايكل انجلو تكوين موضوع عن اﻻمومة
موضوع من انسان وحيوان تقييم تقييم تكوين موضوع عن اﻻنتفاضة
ﻻيقل عن ثﻼث اشخاص ) 1م( تكوين موضوع من مفردات حضارة وادي
الرافدين ﻻيقل عن ثﻼث اشخاص ) 1م( تكوين موضوع انسا وحيوا
ﻻ يقل عن ثﻼث شخوص )1م( تكوين موضوع بقياس )  2م ( يختاره
الطالب تكوين موضوع بقياس )  2م ( يختاره الطالب

عمل تخطيطات ﻻنجاز اعمال نحتية عن مواضيع حياتية يومية او
حرفية )نجاز ،حداد ،صياد الخ .....إنسا وحيوا انجاز العمل ) نحت
مجسم ( بمادة الط وصبه بمادة الجبس عمل تخطيطات لمواضيع
مثل اﻻمومة  ،الحرية  ،السﻼم  ،ﻻيقل عن شخص ثم تنفيذه
بمادةالط وصبه بمادة الجبس ﻻيقل عن 50سم  .تقييم  ،انجاز عمل
بمادة الجبس  .عمل تخطيطات لمواضيع ترتبط بالعراق القديم وتهدف
ا الحفاظ ع الما والتعريف به  .تنفيذ العمل بمادة الط )نحت
مجسم( وصبه بمادة الجبس  .عمل تخطيطات لشخصيات انسانية
عراقية وعربية واسﻼمية مثل قادة،ملوك،شعراء ،علماء ،شهداء،مناظل
 .تنفيذ العمل بمادة الط مجسم بارتفاع 70سم ويتم صبه بمادة
الجبس ي ك الطالب حرية اختيارة موضوع وانجازه بمادة الط مجسم
وصبه بمادة الجبس تقييم  ،انجاز عمل بمادة الجبس او أي مادة اخرى

1

4

3

7

النصب النحتية

2

8

خامات وتقنيات النحت

4

2

9

التخطيط

4

ح
تحديد مفهو الحداثة والمعا ة مع التطبيق والواجب البي
ﻻ م التجارب الفنية العالمية والمدارس المتم ة الرسم والنحت
والخزف مع التطبيق والواجب البي  .ايجاد مفهوم التخطيط الح ي
للبيئة وفقا لرؤية الفنان مع التطبيق .انواع البيئة الح ية واثر ا
العمل الف – معالجات للبيئة – نظريا وفنيا.مع التطبيق .العنا
التشكيلية اﻻعمال الفنية الخاص بمحيط المدينة .معا الفن
الح ي البي وطرق معالجة البيئة فنيا ع التاريخ مع التطبيق.
العﻼقة ب العمل الف والتصميم المعماري والتداخل بينهما .مع
الواجهات المعمارية وعﻼقتها
التطبيق .ال ي الجما الف
بالتصميم الف مع التطبيق .معرفة ا مية النصب الفنية الساحات
العامة وطرق اشتغالها والحسابات الواجب اتباعها تشييد النصب.مع
التطبيق .قراءة ا م النصب الفنية العالم .مع التطبيق تعريف بما ية
الفضاء وعﻼقته بالعمل الف وتاث ه فيها مع التطبيق استشهاد برأي
الفﻼسفة والفنان بالفضاء وتعريفاته مع التطبيق التشكيل وحركة
الفضاء – الفضاء الساكن والمتحرك وعﻼقته بالعمل الف والنصب
والفنون البيئية مع التطبيقالفضاء الح ي المدينة واثره التشكيل
للنصب واﻻعمال الفنية مع التطبيق العﻼقات الهندسية والفضاء
العمل الف مع التطبيق المشاكل التصميمية للتكوينات الفنية مع
التطبيق ح نظرية مستويات النظر وعﻼقتها بالعمل الف والبيئة
حوله مع التطبيق معرفةا م عنا العمل الف ال ترتبط بالبناء
الشك والمعماري الساحات العامة مع التطبيق .عنا العمل الف
البيئة مع التطبيق الوظيفة الفن
وامكانية تاسيس الشكل الف
وتطبيقات اشتغالها .الفن الصنا والتجاري وطرق استعماﻻته .مقدمة
توجيه الطالب وتعريف فه بادوات النجت ع الخشب وكيفية الحفاظ
ع اﻻدوات من التلف وطريقة سنها عمل نموذج من الط وصبه
بالجبس وتهيئته ﻻنجازه بمادة الخشب انجاز النموذج بمادة الخشب
وتلوينه عمل نموذج نحت بطرق ع النحاس او استخدام الواح النحاس
او اﻻلمنيوم لتشكيل عمل ف تقييم تعريف الطالب بمادة البولس رزن ،
وكيفية استخدامها النحت  ،وتعريفه ع مظار ا ومخاطر ا وطريقة
الخطوط الو مية )العمودية واﻻفقية(المف ضة ضبط الخط الخار
ع ورقة التخطيط .مقدمة تعريفية اساليب احالة اﻻنموذج التمثال او
غ ة ا الورق مع مراعات القياس واليات تطبيقه .النسبة والتناسب.
مقدمة تعريفية لمفهو الظل والضوء لدى الفناني بصورة عامة
والنحات بصورة خاصة .استخدام انواع اﻻقﻼم التخطيط .التمرس
ع استخدام اﻻقﻼم وتحقيق مشا د منتهية فنيا .التخطيط بقلم
الفحم مع القلم اﻻبيض التباش ي ع الورق اﻻسمر .التمرين ع رسم
الموديﻼت )البورترية( .التخطيط ال يع ،او اﻻو وكيفية اﻻستفادة من
فن التخطيط.
تنفيذ موضوع انشا

ت

الكﻠية

 1الفنون الجميلة

2

النظام الﻣتبع

سنوي

القسم

التخصص

الفنون التشكيلية الرابع  /نحت

الربع  /نحت
الساﻋات الدراسية
ﻋدد
الﻣفردات
ﻋﻣﻠﻲ الوحدات
نظري

اسم الﻣادة

تاريخ الفن المعا

والعرا

النقد الف

2

2

2

2

3

النحت المجسم

4

2

4

نحت بارز

4

2

الفن بعد الحرب العالمية الثانية -مقدمة - .التعب ية التجريدية- .
الفن
ابرز الفناني
تمهيد  /المم ات - .اﻻتجا ات المم ة- .
الشع ) - .(pop artتمهيد  /المم ات - .ابرز الفنان  - .الفن الب ي
) - .(op artتمهيد  /المم ات .ابرز الفنان  - .فن اﻻرض - .الفن
التنصيب الفضاء - .السوبريال م - .حركة الفلوكس- .
المفا ي
فنون الصور الرقمية - .الفن التشكي العر المعا  .الفن العرا
المعاص
تعريف النقد الفن النقد اﻹجما عﻼقة النقد بالفنون المجاورة أ مية
النقد للفن والفنان أنواع النقد الف حسب منا جة أنواع النقد الف
حسب منا جة النقد اﻻجتما امتحان النقد الفلس النقد الفلس
التذوق الجما والنقد الف آلية النقد النقد واللغة اﻷسلوب واﻷسلوبية
الفن المعا
دراسة وعمل نموذج ليدين رجل وامراة بمادة الط وصبها بالجبس
دراسة وعمل نموذ لقدم رجل وامراة بمادة الط وصبها بالجبس
تمثال كامل لرجل وامراة عن موديل بالحجم الطبي ويمكن
استخدام الصور الفوتغرافية تقييم عمل نموذج لراس طفل ) بورتريت (
وصبه بالجبس تمثال ﻻمراة بالمﻼبس عن موديل بالحجم الطبي
ويمكن استخدام الصور الفوتغرافية عند عدم توفر الموديل تقييم
نقل رليف عن رليف عال لمايكل انجلو تكوين موضوع عن اﻻمومة
موضوع من انسان وحيوان تقييم تقييم تكوين موضوع عن اﻻنتفاضة
ﻻيقل عن ثﻼث اشخاص ) 1م( تكوين موضوع من مفردات حضارة وادي
الرافدين ﻻيقل عن ثﻼث اشخاص ) 1م( تكوين موضوع انسا وحيوا
ﻻ يقل عن ثﻼث شخوص )1م( تكوين موضوع بقياس )  2م ( يختاره
الطالب تكوين موضوع بقياس )  2م ( يختاره الطالب

5

6

الم

وع

تقنيات صب ال ونز

8

4

4

2

مناقشة الطلبة عن معنى المشروع والحدود العامة لﻼفكار وكيفية تقديم
معرض شخصي لمشروع من اربع اعمال .تحديد المواضيع التي يختارها
الطالب بما يتﻼئم مع قدراته ويقوم الطالب خﻼل اﻻسبوع بعمل مخططات حية
مع مدرس المادة لحين الوصول الى الموضوع المﻼئم مع بيان الفرق مع
اﻻنشاء .تحديد تسلسل المواضيع والتقنيات واﻻدوات اﻻزمة للمشروع
ويكتب الطالب ذلك ببحث مبسط اولي .عمل تماثيل صغير )ماكيت(للمواضيع
التي تمثل المشروع تنفيذ اﻻعمال خﻼل اﻻسبوع المتسلسلة وتقديمها
بمعرض اولي للتخطيطات لتعطى عليه درجات الشهر اﻻول للفصل اﻻول من
مباشرة تنفيذ اﻻعمال الثﻼث اﻻولى للمشروع .عقد جلسة
المشروع
نقدية بعد تنفيذ اﻻعمال الثﻼث اﻻولى لجميع طلبة الصف الرابع مع اساتذة
المادة المتخصصين في سمنر او حلقة نقاش عن المشروع .تعديل اﻻعمال
الثﻼث اﻻولى بناءا على ما جاء من مقترحات في السمنر او حلقة النقاش
السابقة .ثم يبدأ تنفيذ اﻷعمال الثﻼث مع اجراء حلقات النقاش والتعديل على
اﻻعمال الفنية ولكل عمل على حدة .ثم كتابة بحوث مصغرة لماحصل من
تطورات في المشروع من قبل الطالب ،وتوضع درجات الفصل الثاني .التقييم
الشامل للمشروع على ان يتضمن التقييم الشامل اعمال المشروع وهي:
عملين مجسمين .عملين جداريين على ان تكون اﻻعمال بالحجم الطبيعي.
تعريف الطﻼب بانواع ال ونز وانواع الشمع المستخدم بطريقة عمل
اﻻنابيب الشمع وصب ال ونز عمل نموذج من الشمع بطريقة العمل
المبا " نموذج ﻻيقل عن  25سم " عمل قنوات الصب وال ل وطرد
الهواء وتغليف العمل الشم بالسكري " الطابوق المطحون والجبس
تنجز عمليات حرق الشمع ثم يصب ال ونز تقييم انجاز عمليات
التنظيف ع اﻻعمال المصبوبة من ال ونز ثم تكوينها  .انجاز نماذج
نحتية من مادة الط وعمل قالب جب ﻻنجاز ا بالشمع بطريقة
الصب المجوف .عمل قنوات الصب وال ل وطرد الهواء وتغليف القطع
المجوفة بالسكري الطابوق المطحون والجبس انجاز عمليات الحرق
وصب ال ونز وتنظيف القطع ال ونزية المصبوبة ثم تكوينها تقييم
انجاز عمل برونزي

7

ت

فن بي

الكﻠية

 1الفنون الجميلة
2
3
4
5
6
7
8
9

ت

الكﻠية

النظام الﻣتبع

سنوي

النظام الﻣتبع

القسم

التخصص

الفنون التشكيلية كرافيك

القسم

التخصص

اسم الﻣادة

تاريخ أختصاص )طباعة(
حاسوب كرافيك
ت يح E
تخطيط كرافي
انشاء كرافيك
خامات طباعية
كرافيك عم dryapoint
اللغة العربية
منظور

اسم الﻣادة

2

4

مفهوم البيئة ما البيئة أنواع البيئة البيئة الطبيعية والمصنوعة
عنا الفن البي البيئة واﻹنسان شمول البيئة حياة اﻹنسان عﻼقة
البيئة بالفناختﻼف توازن البيئة وأسبابها الفن البي كمحسن ومطور
للبيئة الفن البي فن معا نماذج حية من الفن البي تجارب المدارس
المعا ة التجربة العربية ) المغرب ( تجربة المدرسة المكسيكية
الفرنسية اﻷمريكية تقديم تقرير عن عمل مع نموذج امتحانالتلوث
الب ي للمدينة العربية المعا ة تحس واجهة المدينة العراقية من
خﻼل تشخيص الظوا ر السلبية أ مية التخطيط لمعالجة مشاكل
المدينة العراقية تأثيث وتجميل الشوارع تأثيث وتجميل
التلوث البي
الحدائق والمت ات مع عرض سﻼيدات خصائص وجمالية بيوت الط
والعوامل المؤثرة تكوينها دراسة حول عﻼقة فنان عرا ببيئته تقديم
النموذج فنان عرا دراسة تأث البيئة ال قية واﻷوربية ع الرؤية
الفنية تقديم تقرير عن عمل مع نموذج امتحان مﻼحظة :يقدم الطالب
كل فصل م وع يعالج بهما من خﻼل تخصصه الف الدقيق
معالجة البيئة وبيان التحول بعد المعالجة معززة بتقدير صغ ي ح بها
الطالب التغ  ،كذلك ينظم الطلبة كمجاميع لتحقيق جزء مهم من
ذه المعالجات عرض سﻼيدات ﻷعمال فنية عالمية بيئية )مختلفة،
رسم ،نحت ،خزف(.

الثا  /كرافيك
الساﻋات الدراسية
ﻋدد
الﻣفردات
ﻋﻣﻠﻲ الوحدات
نظري

2
1
2
2
2
2

2
4
4
6
-

2
2
2
2
2
2
3
2
2

الثالث  /كرافيك
الساﻋات الدراسية
ﻋدد

الﻣفردات

ت

اسم الﻣادة

النظام الﻣتبع

 1الفنون الجميلة

سنوي

الفنون التشكيلية كرافيك

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ت

الكﻠية

 1الفنون الجميلة
2
3
4
5
6
7

النظام الﻣتبع

سنوي

القسم

التخصص

الفنون التشكيلية كرافيك

تاريخ فن الكرافيك الحديث
اصول بحث
علم الجمال
تخطيط متقدم
كرافيك عم ) سلك سكرين(
ليثوغراف
تصوير طبا
تقنية خامات
تشكيل بالحاسوب 1
الوان طباعية

اسم الﻣادة
تاريخ الكرافيك المعا
نقد ف
م وع
كرافيك عم echaing
تشكيل بالحاسوب متقدم 2
تطبيقات الوان
بحث تخرج

نظري
2
2
2

1
2
1
1

ﻋﻣﻠﻲ الوحدات
2
2
2
2
4
3
6
3
6
2
2
2
2
2
2
2

الﻣفردات

الرابع  /كرافيك
الساﻋات الدراسية
ﻋدد
الﻣفردات
ﻋﻣﻠﻲ الوحدات
نظري
2
2
2
2
6
12
4
4
3
2
1
2
4
2
2

