وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
جامعة بغداد

وصف البرنامج األكاديمي

للعام الدراسي 1028 - 1027
اسم القسم  :الخط العربي والزخرفة
تاريخ ملء الملف 1027 / 20 /2 :

اسم رئيس القسم
أ.د جواد عبد الكاظم فرحان
التوقيع

اسم مقرر الدراسات االولية
أ.م.د سغد رزيج إيدام
التوقيع

نوىرج وصف الثرناهج األكادَوٍ
هراجعح أداء هؤسساخ التعلُن العالٍ ((هراجعح الثرناهج األكادَوٍ))
وصف الثرناهج األكادَوٍ
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب

تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 .1انًؤطظح انرؼهًٛٛح

خايؼح تغذاد

 .2انمظى اندايؼ / ٙانًزكش

كهٛح انفٌُٕ اندًٛهح

 .3اطى انثزَايح األكادًٙٚ

انٕصف االكادًٙٚ

 .4اطى انشٓادج انُٓائٛح

انثكهٕرٕٚص

 .5انُظاو انذراطٙ

انُظاو انظُٕ٘

 .6تزَايح االػرًاد انًؼرًذ

انًساضزج اندايؼٛح

 .7انًؤثزاخ انخارخٛح األخزٖ

/

 .8ذارٚخ إػذاد انٕصف

2117/11/1

 .9أْذاف انثزَايح األكادًٙٚ
 ذؼزٚف تأطض ٔيثادئ يساكاج انهٕزح (انخطٛح ـ انشخزفٛح)  ,فضالً ػٍ يساكاج انخطٕط انؼزتٛح
ٔانشخارف انًرُٕػح
 ذؼهٛى طهثح انصف انزاتغ يساكاج إَٔاع انهٕزاخ انخطٛح انشخزفٛح ٔأطانٛثٓا انًرُٕػح .
 انرؼزٚف يادج انًساكاج  :أطانٛثٓا ,ذطٕرْا ,االتؼاد انٕظٛفٛح ٔاندًانٛح ٔدالالذّ

 .11يخزخاخ انرؼهى انًطهٕتح ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى

الصفحح 1

أ-االهذاف الوعرفُح
1أ  -اٌ ٚكٌٕ لادرا ػهٗ يا ٚه ٙفَٓ ٙاٚح انفصم
2أ -يؼزفح ٔفٓى كٛفٛح يساكاج انركٕ ٍٚانخطٔ ٙانركٕ ٍٚانشخزف. ٙ
3أ -ايرالكّ ٔضٕزا ف ٙانداَة انًؼزف ٙنهٕصٕل انٗ درخح ػانٛح يٍ انٕػ ٙانؼهًٔ ٙانفُ ٙانزص. ٍٛٛ
4أ -اكرظاب انطهثح يٓاراخ ػًهٛح ذأْهّ نرأدٚح انداَة انكاد ًٙٚانفُ ٙف ٙيساكاج انًُدش .

ب –االْذاف انًٓاراذٛح انخاصح تانثزَايح
ب  1اكظاب انطهثح انًٓاراخ انًؼزفٛح انفكزٚح انًطهٕب ٔذٕظٛفٓا ف ٙيساكاج انهٕزح انخطٛح ـ
انشخزفٛح.
ب 2اكظاب انطهثح انًٓاراخ انؼًهٛح ٔانفُٛح ف ٙدٔاخ (انخظ ٔانشخزفح )نهٕصٕل انٗ انًُدش .
ب 3اكرظاب انطانة انًٓاراخ انذاذٛح ػهٗ يظرٕٖ االطهٕب انًطهٕب اَداسِ.

طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
طزائك انرذرٚض انرمهٛذٚح( انًساضزج  ,انًُالشح  ,انًشاْذج) ٔغٛزْا  ,فضال ػٍ اطرخذاو طزق انرذرٚض
انسذٚثح (انؼصف انذُْ , ٙيٓاراخ خارج االطار االكاد )ًٙٚذكُهٕخٛا انرؼهٛى انسذٚثح ٔتزَايح انرؼهٛى
انذاذٔ ٙانرؼهٛى االنكرزَٔ ٙيٍ خالل انشثكح انؼُكثٕذٛح (االَرزَد).
طزائك انرمٛٛى
أ  -االيرساَاخ انٕٛيٛح  ,االيرساَاخ انفصهٛح .
ب ـ ـ لذرج انطهثح ػهٗ أداء انرًزُٚاخ ٔذظهًٓٛا ف ٙانٕلد انًسذد .
ب -ذٕسٚغ درخاخ انرمٛٛى  :نًادج انركٕ ٍٚانخط %51 ٙانفصم االٔل % 51 ,
ج-االْذاف انٕخذاَٛح ٔانمًٛٛح
ج 1انًالزظح ٔاألدران ٔانرفظٛز نًادج انًمزر .
ج 2انمذرج ػهٗ انرسهٛم ٔاالطرُراج ٔانرمٕٚى ٔاصذار انسكى .
ج3االطرُثاط ٔانمٛاص ٔانرفظٛز زٕل يفاصم انًمزر .
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
أ ـ يُاْح انرؼهٛى انخاصح تاالتركار ٔإٚداد طثم الذماٌ فٍ انًساكاج .
ب ـ اػرًاد انرؼهٛى انذاخ ػٍ طزٚك انساطٕب ٔانًُاْح ٔانٕاخثاخ انالصفٛح .
ج ـ انشزذ ٔانرٕضٛر ػٍ طزٚك انًساضزاخ ٔتطزق خذٚذج يغ ػزض انفذ ٕٚانرٕضٛس ٙداخم انماػح
انذراطٛح .

الصفحح 2

طزائك انرمٛٛى
اطرًارج ذمٕو االداء ٔفك يؼٛار ٚؼرًذ طثٛؼح انًادج انؼهًٛح

د -انًٓاراخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح (انًٓاراخ األخزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشخص.)ٙ
د -1االفادج يٍ تزَايح انمظى انؼهً.ٙ
د – 2االطرؼاَح تًُاْح االلظاو انًُاظزج ف ٙانكهٛاخ انؼزتٛح.
د -3انرٕاصم يغ ٔطائم انؼزض انفُ ٙانخارخٛح انر ٙذؼرًذ انخظ انؼزتٔ ٙانشخزفح .

 .11تُٛح انثزَايح
انًظرٕٖ  /انظُح انرزيٛش
انًززهح انزاتؼح

G4-5

انظاػاخ
اطى انًمزر أٔ انًظاق ٔانٕزذاخ
انًؼرًذج
انًساكاج

 .12انشٓاداخ ٔانظاػاخ انًؼرًذج

 4طاػاخ

شهادج الثكلىرَىس
تتطلة  121ساعح

الصفحح 3

 .13انرخطٛظ نهرطٕر انشخصٙ

الصفحح 4



اشراك الطلبة والتدريسي في دورات تطوير في داخل العراق من خالل افق تعاون مشترك مع المؤسسات ذات

عالقة في احدث المبتكرات الخاصة بتكنلوجيا التعليم والياته والتقنيات المتاحة.
 .14يؼٛار انمثٕل (ٔضغ األَظًح انًرؼهمح تاالنرساق تانكهٛح أٔ انًؼٓذ)

 قبول خريجي الدراسة االعدادية الفرعين العلمي واالدبي وخريجي معاهد الفنون الجميلة اقسام الخط العربي والزخرفة
والفنون التطبيقية .

 االختبار العملي

 المقابلة الشخصية
 .15أْى يصادر انًؼهٕياخ ػٍ انثزَايح
 أ -الكتب الدراسية والمنهجية المقررة من اللجنة العلمية ولجان االعتماد واالكاديمي .
 ج -مواقع شبكة االنترنت الرسمية المعتمدة من قبل الجامعة .

الصفحح 5

هخطط ههاراخ الونهج
َرجً وضع اشارج فٍ الورتعاخ الوقاتلح لوخرجاخ التعلن الفردَح هن الثرناهج الخاضعح للتقُُن
هخرجاخ التعلن الوطلىتح هن الثرناهج
انظُح  /انًظرٕٖ

الرابعة

رهز الوقرر

اسن الوقرر

أساسٍ
أم اختُارٌ

G4-5

المحاكاة

اساسي

الوهاراخ الخاصح تالوىضىع

الوعرفح والفهن

الوهاراخ العاهح والونقىلح
( أو) الوهاراخ األخري
الوتعلقح تقاتلُح التىظُف
والتطىر الشخصٍ

ههاراخ التفكُر

أ1

أ2

أ3

أ4

أ5

أ6

ب1

ب2

ب3

ب4

ب5

ج1

ج2

ج3

ج4

د1

د2

د3

د4







































الصفحح 6

الصفحح 7

الصفحح 8

الصفحح 9

الصفحح 11

وصف تصوُن الونطق الرقوٍ 1
هراجعح أداء هؤسساخ التعلُن العالٍ ((هراجعح الثرناهج األكادَوٍ))
وصف الوقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .1انًؤطظح انرؼهًٛٛح

جاهعح تغذاد

 .2انمظى اندايؼ / ٙانًزكش

كهٛح انفٌُٕ اندًٛهح

 .3اطى  /ريش انًمزر

انًساكاج G4-5 /

 .4أشكال انسضٕر انًرازح

انشايٙ

 .5انفصم  /انظُح

انظُٕ٘

 .6ػذد انظاػاخ انذراطٛح (انكه)ٙ

121

 .7ذارٚخ إػذاد ْذا انٕصف

2117/ 11 /1

 .8أْذاف انًمزر

ذؼهٛى انًززهح انزاتؼح يساكاج األطانٛة انًرثؼح ف ٙأَداس انهٕزح انخطٛح انشخزفٛح

 .9يخزخاخ انًمزر ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى
الصفحح 11

أ -االهذاف الوعرفُح
أ -1انرؼزٚف انًساكاج َٔشأذّ ٔذطٕرِ
أ – 2انرؼزٚف تأطانٛة انًساكاج
أ -3يفاْٛى انًساكاج
أ -4انرًز ٍٚػهٗ انخطٕط تإَٔاػٓا
أ -5انرًز ٍٚػهٗ انركُٕٚاخ انشخزفٛح تإَٔاػٓا
ب  -االهذاف الوهاراتُح الخاصح تالوقرر
ب – 1ذُفٛذ كراتح انخطٕط تإَٔاػٓا
ب -2ذصًٛى ٔذُفٛذ انركُٕٚاخ انشخزفٛح تإَٔاػٓا
ب -3ذصًٛى انفضاءاخ انهٕزح انخطٛح انشخزفٛح تإَٔاػٓا ( خايؼح  ,انسهٛح  ,انزلاع ٔغٛزْا)
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
أ -زم انًشكالخ ٔاالطرُراج
ب -انًُذخح
خ -يساكاج انهٕزاخ انًُدشج يٍ لثم األػالو ( خظ ـ سخزفح)
طزائك انرمٛٛى
أ -ػثز أذماٌ لٕاػذ ٔأصٕل خظ انؼزتٔ ٙانشخزفح تإَٔاػٓا
ب -انخثزج انشخصٛح انرزاكًٛح ْٔارج انرُفٛذ
ج -االْذاف انٕخذاَٛح ٔانمًٛٛح
ج – 1ذطٕٚز انًٓاراخ انسظٛح ٔانثصزٚح يٍ خالل يشاْذج يُدشاخ أػالو انخظ انؼزتٙ
ج -2انؼانًٛح انًرٕافزج ضًٍ انًُٓح ٔيزاخؼح انًصادر ٔانكرة
ج -3انًمذرج ػهٗ انرسهٛم انهٕزح انخطٛح ـ انشخزفٛح
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
انًُذخح  ,زم انًشكالخ  ,انرؼهٛى انرؼأَٙ
طزائك انرمٛٛى
أ -األيرساٌ انفصه. ٙ
ب -انرًز ٍٚانٕٛئ ٙانٕاخثاخ انثٛرٛح .
د  -انًٓاراخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ( انًٓاراخ األخزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشخص)ٙ
د- 1

الصفحح 12

 .11تُٛح انًمزر
األطثٕع

انظاػاخ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

يخزخاخ انرؼهى انًطهٕتح

اطى انٕزذج  /انًظاق أٔ
انًٕضٕع

طزٚمح انرؼهٛى

طزٚمح انرمٛٛى

تعريف بمادة المحاكاة

انرسضٛز انٕٛي ٙانًشاركاخ ٔاالخرثاراخ

أعداد أولي لفكرة المحاكاة

انرسضٛز انٕٛي ٙانًشاركاخ ٔاالخرثاراخ

عرض نماذج خطية

انرسضٛز انٕٛي ٙانًشاركاخ ٔاالخرثاراخ

تقنيات المحاكاة

انرسضٛز انٕٛي ٙانًشاركاخ ٔاالخرثاراخ

أختيار النماذج

انرسضٛز انٕٛي ٙانًشاركاخ ٔاالخرثاراخ

محاكاة بخط الرقعة

انرسضٛز انٕٛي ٙانًشاركاخ ٔاالخرثاراخ

أمتحان نصف الفصل األول

انرسضٛز انٕٛي ٙانًشاركاخ ٔاالخرثاراخ

محاكاة بالخط الكوفي

انرسضٛز انٕٛي ٙانًشاركاخ ٔاالخرثاراخ

محاكاة بالخط الديواني

انرسضٛز انٕٛي ٙانًشاركاخ ٔاالخرثاراخ

محاكاة بالخط الديواني الجمي

انرسضٛز انٕٛي ٙانًشاركاخ ٔاالخرثاراخ

محاكاة بالخط الديواني الجمي

انرسضٛز انٕٛي ٙانًشاركاخ ٔاالخرثاراخ

محاكاة بخط النسخ

انرسضٛز انٕٛي ٙانًشاركاخ ٔاالخرثاراخ

محاكاة بخط الثمث

انرسضٛز انٕٛي ٙانًشاركاخ ٔاالخرثاراخ

أمتحان نهاية الفصل األول
عــطــلة نـصـف الســنة
تعريف بمحاكاة الزخارف

انرسضٛز انٕٛي ٙانًشاركاخ ٔاالخرثاراخ

عرض نماذج زخرفية

انرسضٛز انٕٛي ٙانًشاركاخ ٔاالخرثاراخ

أختيار النماذج

انرسضٛز انٕٛي ٙانًشاركاخ ٔاالخرثاراخ

محاكاة شريط زخرفي

انرسضٛز انٕٛي ٙانًشاركاخ ٔاالخرثاراخ

محاكاة زخرفية لموحة الرقاع

انرسضٛز انٕٛي ٙانًشاركاخ ٔاالخرثاراخ

أمتحان نصف الفصل الثاني

انرسضٛز انٕٛي ٙانًشاركاخ ٔاالخرثاراخ

محاكاة لموحة الحميه النبويه

انرسضٛز انٕٛي ٙانًشاركاخ ٔاالخرثاراخ

تكممة لألسبوع السابق

انرسضٛز انٕٛي ٙانًشاركاخ ٔاالخرثاراخ

اتمام المحاكاة

انرسضٛز انٕٛي ٙانًشاركاخ ٔاالخرثاراخ

تعريف بمحاكاة الزخارف الهندسية

انرسضٛز انٕٛي ٙانًشاركاخ ٔاالخرثاراخ

محاكاة زخارف نجمية

انرسضٛز انٕٛي ٙانًشاركاخ ٔاالخرثاراخ

محاكاة زخارف هندسية شريطية

انرسضٛز انٕٛي ٙانًشاركاخ ٔاالخرثاراخ

محاكاة نماذج تربيعية

انرسضٛز انٕٛي ٙانًشاركاخ ٔاالخرثاراخ

محاكاة نماذج حصيرية

انرسضٛز انٕٛي ٙانًشاركاخ ٔاالخرثاراخ

اعادة منهجية

انرسضٛز انٕٛي ٙانًشاركاخ ٔاالخرثاراخ

أمتحان نهاية الفصل الثاني

الصفحح 13

 .11انثُٛح انرسرٛح

 -1انكرة انًمزرج انًطهٕتح

 -2انًزاخغ انزئٛظٛح (انًصادر)

كزاص انخظ انؼزت / ٙانخطاط ْاشى يسًذ انثغذاد٘
يصٕر انخظ انؼزتَ / ٙاخ ٙس ٍٚانذ ٍٚانًصزف

كزاص انخظ انؼزت / ٙانخطاط ْاشى يسًذ انثغذاد٘
يصٕر انخظ انؼزتَ / ٙاخ ٙس ٍٚانذ ٍٚانًصزف

ا -انكرة ٔانًزاخغ انرٕٚ ٙصٗ تٓا
(انًدالخ انؼهًٛح ).... ,
ب -انًزاخغ االنكرزَٔٛح  ,يٕالغ
االَرزَد.....,

 -12خطح ذطٕٚز انًمزر انذراطٙ
1ـ زث انطهثح ػهٗ االطالع ػهٗ األطانٛة انؼانى االطالي ٙف ٙانهٕزح انخطٛح .
2ـ إضافح يفزداخ انًُٓح ذسث انطهثح ػهٗ إَداس نٕزح خطٛح ـ سخزفٛح فٓٛا يغاٚزج ٔانخزٔج ػٍ انًانٕف .

الصفحح 14

